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LIETUVOS MOKYKLOSE 
GRĮŽTA INKVIZICIJA.

MOTINA PRIVERSTA [Vedėjas liepė pargriautiW * A » t » 11CUU pdlElldUll

TORTURUOTI VAIKĄ. i vaikams mano vaiką ir plak-j S°mPaj^

Šiurpulingas atsitikimas 
Kauno miesto pradžios 

mokykloj.

ti. Soblius liepė mušti vaiką 
tol, kol pasirodys kraujas.! 
Mušiau vaiką tol, kol jis, 

Į apalpo. Vedėjas liepė dar

Nušovė Unijos
Viršininką.

Pereitą nedėldienį 1 
cagoje buvo nušautas Ed- 
ward Tracy, skelbimų li- 
pintojų unijos viršininkas. 
Jį nušovė Melville Purves. 
kuris pirmą pats buvo tos 
unijos viršiitinku, bet Tracy 
išmušė jį iš ‘ vietos. Taigi 

(žmogžudys motivas buvo 
'i • —y h-į įverstas, žmogžudystė ivv-

Babravičiaus telegramą, kad kQ naktinI^e ^^8 
; Visi svečiai 

w f.

[BABRAVIČIUS DAINUOS 
SU RUSŲ OPERA.

I Musų artistas Juozas Ba- 
jbravičius padarė New Yor
ke sutartį dainuoti rusų ope
roj, kuri oficialiai vadinasi 
“Russian Art Grand Opera 

.” Gruodžio 30 
dieną Knickerbocker Teat
re bus pirmutinis jo debiu- 

iįtas'su ta opera.
P. S.—Leidžiant “Kelei-

Nors už vagystes Uauvosim^bet ašJis S>a&on 
klerikalai dabar yra perse- man tarė jei aš jį nuDlaksiu,1?3 )ia'lcĮaus.te!e^iamą’ ka 
kiojami, tečiaus klerikaliz-i tai priimsiąs į mokvklą, o Jls savo konl'1'akva 'u,u-''ų 
mo dvasia Lietuvos mokyk-Jei ne, tai nt , opera nutraukęs, nes tapo
lose nenyksta, o stiprėja.! “Dabar vaikas seiffa Nu-’Psv ai ^iais iei^a‘ 
Kai kur pradedama prakti-:ėjau v^ta k^gute?s'lais > ^ashmgtoną. 

kuoti jau tikra inkvizicija, parvedimui gydytojo, tai jis 3 KOMUNISTAI NUTEIS-' 
f^_!_k°jL(dabar nedavė, mat sakė, kad vai-j yj y2 KVAILĄ PRO

PAGANDĄ.
ir išrinta/ iš' Tr?s Jauni komunistai 

Nežinau, kielei OMo.valstijoj buvo nuteisti 
Seniau to KaleĮiman

tienės, gyvenančios]tenai tikrai nebuvo. Mes vi.i5,in^*baliznią.
Šančiuose: Juozapa- si negalim užmiršti savo

Skundas:
“Mano vaikas mokosi 27 

Kauno miesto pradžios mo- ..... , ,
kykloj. Nežinia kuriuo budu ™ m0,ke,s!> Jlems braI! 
jis prasikalto žodžiu vedė
jui Sobliui. Mano sūnūs ke
lis kart atsiprašinėjo vedė
ją. Pagaliau Soblius liepė 
pašaukti mane. Man atėjus 
tapo sušaukti III ir IV sky- 
skyriaus vaikai, vedėjas iš
ėmė iš spintos geležinį Įna
gį supintą iš dratų ir liepė

išspausdino “Lietuvos Ži
nios:”
“Kauno Miesto Ponui 
Inspektoriui,

“Veronikos Pumpu-:taip yra dabar.
. • - J. I . • . •* • 1

kas išvarytas iš mokyklos. 
Dieve, ką dabar man daryti. 
Vaikas serga i 
mokyklos.

PROHIBICIJOS AGEN
TAMS AUKSO LAIKAI.I

Kiek prohibicijos agentai 
gauna kyšių, tai parodė da
bar vieno tokių agentų pati, 
kuri apskundė savo vyrą 
prohibicininką reikalauda- j 
ma divorso ir užlaikymo. 
Ji parodė Brooklyno teisme, 
kacLJ?s. vYras alg°s gauna Chelaro mieste užliejo ang

inos iš kyšių yra tokios d i-1 
dėlės, kad į tnimpą laiką ji
sai pasistatė sau dvejus na-

BOLŠEVIKAI PRADĖJO 
KYNUOSE KARĄ.

JIE IŠSKERDĖ JAU 
12,000 KINIEČIŲ.

užlie- 
tenai

§2,500 i metus, bet jo paja- lįų kasyklą ir paskandino
• v 1 v • . 1 • 1 • I • * * *

rvi m it’ rr\lrizNr« z-4 » « a a • • V

bolše-

1,000 darbininkų.
Pereitą sąvaitę Maskvos 

imperialistai pradėjo jau 
tikrą karą prieš kiniečius. 
Raudonieji raiteliai su tan- 
komis ir artilerija įsiveržė 
šiaurės vakarų Mandžurijon 
ir puolė kasyklų miesteli 
Chelarą. Kiniečių kariume
nė atkakliai gynėsi, bet jos 
spėkos buvo daug mažes
nės ir todėl ji turėjo pasi
traukti. Dabar tas miestelis 
jau bolševikų rankose, bet 
maža iš jo naudos, nes laike 
mūšio jis buvo sunaikintas.

Į bolševikai tą kasyklą 
jo ir visi buvusieji 
žmonės žuvo.

Charbino žiniomis, 
vikų raiteliai su tankomis
išskerdė iš viso apie 12,000 
kiniečių Chelaro mieste. 
Tarp gyventojų esanti di
džiausia panika. Visi nori 
bėgti, bet nėra pakankamai 
traukinių. Japonijoj mano
ma, kad bolševikai bandys 
siekti Charbino, kur yra 
gelžkelio centras ir 150,000 
gyventojų. Bolševikai turį 
sutraukę Mandžurijos fron- 
tan 60,000 kareivių.

Vėliausios žinios iš Šan
chajaus tečiaus sako, kad 
iki šiol kariavusieji tarp sa
vęs kiniečių generolai nuta
rė tą savitarpį karą baigti, o 
vienyti savo jėgas prieš ben
drąjį priešą — raudonąjį 
imperializmą.

Gen. Čankaišekas pasa
kė : “Bolševikai apiplėšė jau 
daugiau kaip 30 musų pasie
nio miestelių. Jeigu mes ne
paliausime kovoję savo tar
pe ir susivieniję nepradėsi
me gintis, tai visa Kinija 
žus nuo raudonojo imperia
lizmo.”

žin nrio mus, įsitaisė du automobi- 
n Pradėm.’“u lr »ulkl? jachtą pasiva- 
jauku nume- jūrėmis. Jo mole
ilo nuo savo n“? bot". tur>.s 8r“,Jl 
unijos vadui PaJe«°5- J.*f ‘U,1S t1®* P"“’

___ v wz~>4- Ir/vlinr,

muzikai gri 
rį, Purves 
stalo ir šo 
tiesiai į gah’fe. 
pasidarė sumišimas ir žmog
žudys su savo sėbrais leido
si bėgti. Bet policija ji ir jo 
brolį, kūlis nesenai buvo 
išleistas iš Jolieto kalėjimo 
sugavo. Po to policija užda- 

! rė ir ta kliubą. kur žmogžu
dystė įvyko. •

------ "-----------
MINIA NŲLINČIAVO 

JUODVEIDĮ
Amdisonvflle, Ky. — Pe

reitą nedėldienį policijos 
viršininkas čia norėjo suim
ti ant gatvės juodveidį 

gręsia iki 10 metų kalėjimo. - Cooksev, o kada tas nenorė-
  [jo pasiduoti, policininkas 

APIPLĖŠĖ 11-- VEŽIKŲ, [išsitraukė revolverį. Bet
Pereitą nedėldienį New juodveidisjreiolverį iš jo at- 

Yorke 4 banditai užpuolė atėmė ir jį patį nušovė. Pas
eksiu pavaža. sustatė llįkui susiorganizavo baltvei-

“kriminalinį 
Ištikro tai 

“kriminalinis! 
” bet kvailaProsp. 44, no jo vedėjo Gylio. Jis tai, nrisispaus-hnvn žmnoiN ik hnvn musu1 P10Pagancla- J»e prisispausbuvo žmogus, jis buvo musų p • i u™ ;vTl visų tėvas ir vaiku biednum|!hn,° "-.Platino lapelms. ko- 

menės. Prie jo vaikai su no-1 lodami J S
J ‘loggo paktą, kun net pati

■Maskva yra pasirašiusi. Be 
to da jie šmeižė Tautų Są
jungą, nusiginklavimo kon-

gi mokykla, na, o dabar vai
kai visai baidosi.

T ‘ ~ _ -
rių tai atkreipti dėmesį ir 
neduoti vedėjui taip sauva
liauti. Apie šį įvyki gali pa
liudyti III ir IV skyrius, nes 
jie matė ir girdėjo.

“Pumputienė Veronika

Prašau Poną Inspekto-;ferencjją jr Kongresą. Jiems, 
tai atkremti dėmėsi ir1 • m • ___ = _____________ ■

akilo nuo savo

Tarp svečių gų, kad užlaiko net kelias 
i moteris šalia savo pačios.

Žvėriškas Chuli
ganų Darbas.

Arkansas valstijoj, netoli

*—’*■ * *■ *■ A. _ Yi — • • *■ • v t»t*l «/><*} OUCUCAVV A -A- , AXV<A <7V<*-aV* £V»***«^ • V

man juo mušti vaiką. Aš ka- berašte jai prašant pasirasė vežiku palei sieną atėmė iš džių minia ir šitą juodveidį
tegoriškai atsisakiau. Tada (par ) Pumputis.
Soblius tarė, kad jei aš ne-
mušanti savo vaiko, tai už- vos mokyklose, l.„._ 
mokėsiati pabaudą, mat d a- atiduotos kunigų globai ir iš 
bar tai įsakymas toks einąs kurių visi pažangus moky- 
iš inspektoriaus. Su kruvina tojai yra prašalinti. Tikra 
širdžia mušiau savo vaiką.'viduramžių inkvizicija!

Tai v e, kas darosi Lietu- kuriu buvo 
kurios yra pabėgo.

savinko" dienos įplaukas, užmušė. Tai paprastas ame- 
iš viso $890, ir rikiečių “sportas” pietinėse 

i valstijose.

Maskva Šaudys 
Savo Diplomatus.
Komunistų centro vykdo- 

masai komitetas Maskvoje 
nutarė šaudyt visus savo 
diplomatus, kurie įsakius 
grįžti Maskvon neklausys 
įsakymo, kaip tai nesenai 
Paryžiuje padarė Biesedov- 
skis, o Berlyne keli kiti.

Tokių diplomatų visas 
turtas Sovietuose bus tuo
jaus konfiskuotas ir jie tuoj 
bus pasmerkti sušaudymui. 
Tas pasmerkimas galios pa- 
tol, pakol jie nebus sugauti. 
Kai tik bolševikų žvalgybi
ninkai juos kur sučiups, tuo
jaus ir sušaudys.

REVIZIJA BOLŠEVIKŲ 
ATSTOVYBĖJ KAUNE.

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad Kaune yra laukiamas 
garsusis bolševikų čekistas1____,
(žvalgybininkas) Roizen- [Amerikoje. Kad pne to ne
manas, kuris Paryžiuje bu-; prileidus, prezidentas Hoo- 
vo areštavęs bolševikų at-Įveris buvo sušaukęs gelež- 
stovą Biesedovskį. (Biese- kelių ir kitų stambių korpo- 
dovskis vėliau ištruko.) Pa-'racijų viršininkų konferen- 
skutinėmis dienomis šitas ciją Washingtone ir ragino 
bolševikų žandaras Roize-'juos nesigailėti pinigų nau- 
manas darė reviziją sovietų jiems užsakymams ir ne- 
atstovybėj Berlyne, iš kur mušti darbininkams algų.

NUTARĖ NEKAPOTIr 
DARBININKAMS ALGŲ.

Wall Streeto krachas taip 
nugąsdino šalį, kad pradėta 
kalbėti jau apie pramonės 
sustojimą ir didelę bedarbę

DAR 10 RUSŲ PA
SMERKTA SUŠAUDYT.

Pereitą sąvaitę Rusijos 
bolševikai pasmerkė sušau
dyt dar 10 valstiečių už prie
šinimąsi komunistų politi
kai. Astuoni jų pasmerkta 
Poltavos gubernijoj, o du 
Minsko apielinkėj, kur buvo 
sudeginta 14 komunistų na
mų.

LENKŲ SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS KON

FISKUOTAS.
Žinios iš Varšuvos sako, 

kad valdžia konfiskavo len
kų socialistų organą “Ro- 
botniką,” kuris išspausdino 
Belgijos socialistų vado E. 
Vanderveldės straipsnį prieš 
diktatūras. Pilsudskio val
džiai pasirodė, kad Sočia-

Mountainview miestelio, ėjo Bolševikų orlaiviai per ke- 
kelm farmos darbininkas |lias dienas mėtė į miestą 
Fianklin »u savo mergina. kurios sprogdamos
Jie pasitiko o chuliganus, užmušė daug žmonių ir su- 
kurie tuojaus prie judviejų kėlė daug gaisru. Apskaito- 
pnsikabmo, pat} Frankliną ma; kad nuo tų įombų žuv0 
sumuse, meigmos akyvaiz- nemažiau kaip 700 moterų 
doje nupiauste jam kūno ,r vajkų 
dalis, o kada jis apalpo su-Į Kad pasisiėpus nuo bolše- 
kuie laužą ir uždėjo ant jo V’ikų bombų, daugiau kaip 
savo auką. Franklinas pra-,1>000 angliakasių ir kitų 
dėjo ant ugnies raitytis ir darbininkų nusileido į ang- 
nusinto zemen. Tuomet jju kasvklą. Miestą užėmę 
chuliganai uždėjo jj įsnau- 
jo. Jo merginą ten pat išža-' 
gino. Negalėdami Frankli
no kūno visai sudeginti, jie 
įkišo jį maišan ir įmetė 
upėn. Kada vėliaus mergi
na juos apskundė valdžiai, 
jie ir ją užmušė. Vis dėlto 
kriminalistai buvo suimti ir 
dabar atiduoti teisman. Jie 
kaltinami pirmo laipsnio 
žmogžudyste ir merginos iš-1 
žaginimu.

: DARBININKŲ VADAS
• AUSTRALIJOS GALVA.

Laimėjus Australijos dar
bininkams rinkimus, darbi
ninkų partijos vadas Henry 
Scullin buvo paskirtas suda
ryti naują ministerių kabi
netą ir dabar jis yra Austra
lijos valdžios galva.

Velnias Apsėdo 
Billy Sunday 

Namus.
Amerikoj anais metais 

buvo pagarsėjęs evangelis
tas Billy Sunday, kuris va
žinėjosi po visą šalį su misi
jomis, skelbdamas “velniui 
karą” ir atversdamas žmo
nes “prie dvasios šventos.” 
Dabar laikraščiai praneša, 
kad kovojant jam su pikta 
dvasia, nelabasis apsėdo jo 
paties šeimyną. Califomijoj 
policija areštavo jo paties 
sūnų už vagystę ir pastatė 
po $500 kaucijos. Sakoma, 
kad jaunasis Billy Sunday 
pavogė automobilių ir pabė
go su svetima moteriške.

Kunigas Nori Būt 
Budelis.

Reikalauja įvesti darbinin
kų plakimą prie stulpo.
Išrodo, kad kunigai savo 

prigimties pakeisti negali.

Įvairių valstijų guberna
toriai taipgi sujudo Hoove- 
rio vajų remti. Marylando 
gubernatorius pareiškė, kad 
sekančiais metais jo valsti
ja padės $13,000,000 ke
liams ir kitokiems viešiems 
darbams, kad davus žmo
nėms darbo.

• Ohio gubernatoriu> paža
dėjo apie $20.000,000 ger
būvio palaikymui.

Kentucky gubernatorius 
sako, kad jo valstija skiria 
$17,000,000.

New Jersey gubeniato- 
irius žada viešiems darbams

atstovybėj Berlyne, iš kur mušti
taip pat yra pabėgę keli bol- Valdžia iš savo pusės pasi- 
ševikų diplomatai. žadėjo leisti milionus dole-

Jis taip pat dalysiąs revi- rių naujiems statybos dar-
’ ' bams. -

Korporacijų viršininkai: 
šitam Hooverio sumanv-1 $35,000,000. 
mui pritarė ir prižadėjo ai-į Pennsylvanijos galva už- 
gų darbininkams nemušti, o [tikrina statybos ir kelių dar- 
Fordas prižadėjo net pakel-įbams $155.000,000. 
ti j'as. : Du Pont kompania >ki-

Įvainos korporacijos ir Į rja statybos darbams Dele- 
miestai pasižadėjo paskirti;Ware valstijoj nemažiau 
iš viso apie $5,000.000,000; kaip $25,000.00o.

Rock Island gelžkelio 
korporacija ( hieagoje asig* 
navo savo darbų ekspansi
jai $50,000,00o.

Telefono kompanija Phi- 
ladelphijoj žada išleisti vi-

žadėjo leisti milionus dole-

POLICIJA IŠARDĖ AU
DĖJŲ STREIKĄ.

Mt. Holv miestelyje, ne
toli Gastonijos, komunistai 
buvo sušaukę audėjų mitin-'. 
gą pereitą nedėldienį ir ko- Kaip jie buvo baudžiavos 
munistų organizatorius Saul. šalininkai senovėj, taip jie 
buvo atvažiavęs kalbėti. Bet yra reakcijos talkininkai 

" ‘ šiądien. Keliatas dienų at- 
kaltin- gal mes rašėm, kad Mariono 

kurstymu žmonių miestely, North Carolinoj, 
Jį paleido tik kun. S. J. McAbee išbraukė

policija mitingą išvaikė ir 
kalbėtoją areštavo, 
dama jį “I 
prie riaušių.
užstačius $2,000 kaucijos.

ziją bolševikų atstovybėj 
Kaune ir kitose Pabaltės 
vietose.

UBAGAI DALYJA PRO
KLAMACIJAS.

Panevėžio apskrity. Vie
šintos miestelio apylinkėse 
ubagai vaikščiodami po kai
mus nešioja ir dalyja žmo
nėms komunistines prokla
macijas. Sako, užėjus į trio- 
bą pirmiau atkalba poterius, 
o paskui duoda proklama
cijų.

Graži komedija... Bet ką 
darysi—biznio laikai, juo 
verčiasi ir ubagai. Mat, už 
tokį platinimą gauna komu
nistinių “červoncu”...

I

PHOHIBICIJA IŠTRĖMĖ 
400,000 AMERIKIEČIŲ.
Francuzų rašytojas Paul 

Morand rašo New Yorko 
žurnale “Harper’s Bazaar,” 
kad daugiau kaip 400,OOC 
amerikiečių šiandien gyve- 

listų Internacionalas tuo na Europoje dėlto, kad jie 
straipsniu kišasi į vidujinius negali pakęsti namie prohi- 
Lenkijos reikalus. bicijos. __________

naujiems darbams. Federa- 
lė valdžia skiria viešiems 
darbams apie 400 milionų 
dolerių.

Taigi išrodo, kad darbai 
gal; nesumažės. Ypač svar
bu, kad kapitalistai nutarė 
algų nekapot. Mat, algų nu- 
kapojimas atsiliepia į pačių 
kapitalistų biznį, nes kai 
darbininkas r * Z 
tai jis negali nieko ir nusi
pirkti. Krautuvės tada ne
gali parduoti savo prekių ir

PERŠOVĖ PALESTINOS 
PROKURORĄ.

Iš Jeruzolimos praneša, 
kad vienas arabas tenai po
licijos departamente susiti
ko ir peršovė Palestinos val
stybės gynėją (prokurorą) 
De Mattos Bentuichą, kuris 
persekiojo arabus už žydų 
skerdynes. Bentwich yra 
žydas ir todėl arabų neapy
kanta prieš jį buvo labai di
delė.

šokiems pagerinimam- $44.- 
000,000.

.Išviso^ gelžkelių korpora-i 
neturi pinigu, cjJos skiria ateinančių metųĮ 

* ’ •------ -. darbams $1,000,000.000 (bi-|
lioną doleriui.

o„„ r___________ r , .New Yorko miešti.
neduoda fabrikams užsaky- gi $1,000,000.000 ruošia-i 
mų. Ir priešingai: juo dau- išleisti.
giau darbininkams lieka Jeigu ištiki uju vi> > ?ii"' 
nuo maisto, tuo daugiau jie sumos bus sunaudot'- ne
gali nusipirkti kitokių daly- jiems darbams, t 
kų ir duoti fabrikams užsa- bus daugiau, negy ki ši i 
kymų. - . buvo.

SPROGIMAS WASH- 
INGTONE.

Dešimtcentštory Wash- 
ingtone pereitą sąvaitę įvy
ko toks smarkus sprogimas, 
kad išgriovė visą krautuvės 
priešakį ir išdraskė šaligat
vį. Penki žmonės buvo už
mušti, o 40 sužeista, iš ku
rių dar keliatas turbut mirs. 
Nukentėjo daugiausia pra
eiviai, nes sprogimas įvyko 
krautuvės apačioje ir išsi-

ta; darbų veržė per krautuvės frontą
ir šaligatvį. Sprogimo prie
žastis kol kas nenustatyta.

iš savo parapijonų skaičiaus 
visus audėjus, kurie išėjo 
streikan ir prisirašė prie 
audėjų unijos.

Dabar Greenvillės mies
tely, South Carolinoj, kun. 
D. B. Hahn reikalauja įves-į 
ti viešą darbininkų plakimą; 
prie gėdos stulpo. Kalbėda- į 
mas apie tuos unijos orga-' 
nizatorius, kuriuos Gastoni-1 
jos kapitalistų ir policijos,’ 
organizuoti chuliganai an-j 
dai išvežė į laukus ir iki są-[ 
monės nustojimo sumušė, 
šitas dūšių ganytojas pasa
kė: “Nėra abejonės, kad jit 
gavo kas jiems reikėjo. Bet 
viešas plakimo stulpas šito
kios bausmės tiekimui yra 
dau tinkamesnė priemonė.”

Ko nedrįso pasakyti joks 
kapitalistų akyplėša, tą pa
sakė viešai Dievo tarnas! 
Darbininkai privalo įsidėti 
šitą galvon ir žinoti, kam 
kunigai tarnauja.

Pietų Afrikoje. Malmes- 
bury mieste, viena balta mo
teris pagimdė 6 kūdikius. 
Keturi jų neužilgo betgi 
mirė.

MEKSIKA UŽDRAUDĖ 
REVOLIUCIJOS 

APDRAUDĄ.
Meksikos pramonės mi

nisterija uždraudė apdrau- 
dos kompanijoms pardavi
nėti apdraudą nuo streikų ir 
politinių sukilimų. Ministe
rija sako, kad kompanijų 
agentai, norėdami padaryti 
daugiau biznio, gązdina 
žmones nepamatuotais pas- 
kalais apie revoliucijas ir 
streikus, kas be reikalo de
moralizuoja gyventojus.

$7,476,300 PABAUDŲ 
UŽ DEGTINĘ.

Washingtono žiniomis, 
per 1929 metus federalės 
valdžios teismuose surinkta 
$7,476,300 iš pabaudų už 
degtinės darymą ir pardavi
nėjimą. Bylų buvo iš viso 
110,655. neskaitant valstijų 
ir miestų teismų.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
VARŠUVOJ.

Varšuvoj komunistai bu
vo įtaisę demonstraciją ir 
susirėmė su policija. Vienas 
komunistas buvo nušautas, 
antras sužeistas.
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KITA KLERIKALŲ Socialistu Laimėj! 
■ai Vokietijoj.BYLA.

i

PERGAUG JAU ŽIOPLA! 
PROVOKACIJA.

I

Šiomis dienomis Lietuvos 
valdžia paskelbė naujų sen
sacijų apie... “plečkaitinin- 
kus.” Sako:

"Lapkričio 2 d. kriminale 
policija sulaikė 2 pleėkaitinin- 
kus: Viršnicką Vaclovą ir Bie
liauską Joną. Jie buvo atvykę iš 
Vilniaus ir apsistoję Vievy; su 
savim turėjo daug plečkaitinin- 
kų literatūros. 4 revolverius ir 
10 įvairių granatų, taip-pai pra
garo mašiną, kurią sulaikymo 
metu patys susprogdino, kad 
tuo laiku pabėgtų. Sulaikytieji, 
kvotos metu, parodė, jog jų at
vykimo tikslas buvo išplatinti 
šią literatūrą, padaryti Lietu
voj terorą, susprogdinti Kari
ninkų Ramovę ir kriminalinės 
policijos Įstaigą. Jų pareiškimu, 
instrukcijas ir pinigų gaudavo 
iš buvusio seimo atstovo Pap
lausko. kuris dabartiniu metu 
yra pleėkaitininkų organizaci
jos pryšaky.”

“Naujienos” ir “Kelei
vis” tuojaus pasakė, kad ši
tas valdžios pranešimas at
siduoda nauja provokacija, 
nes visi žino, kad Plečkaitis 
senai jau areštuotas ir sėdi 
Prūsų kalėjime, o buvusieji 
jo draugai, emigrantai, ap
skelbė jį žvalgybos agentu 
ir provokatorium. Nejaugi 
po to visko tie žmonės apsi
suktų ir vėl eitų Plečkaičio 
pėdomis?

Tam netiki ir “Lietuvos 
Žinios.” Jos irgi sako, kad 
čia yra provokacija, ir pro
vokacija labai žiopla, nes 
visuose tuose “plečkaitinin- 
kų” žygiuose, kuriuos žval
gyba taip tankiai vis “suse
ka.” nesimato jokios revo
liucionierių konspiracijos, 
jokio plano, jokios slapty
bės.

"Gaunasi Įspūdis — sako 
Kauno dienraštis — kad tero
ristai prirenka literatūros, re
volverių ir bombų tik tam. kad 
pakliūtų Į kriminalinės polici
jos rankas, arba kad juos kaž 
kas tiesiog siunčia žūti be jo
kios prasmės. Be abejo pana
šiais reiškiniais užsieny susido
mėtų net ir psichiatrai...”

Ištikro, bepročiai turėtų 
but tie žmonės, kurie šito
kiais “žygiais” tikėtųsi “su- 
sprogdint" Lietuvą. Todel 
ir “Lietuvos Žinios” sako:

"Bešaliam stebėtojui iš to 
vyro sumanytą žygių sunku 
butų nustatyti, kur baigiasi 
kova su fašizmu ir kur praside
da provokacija.

“Ar nėra ir paskutinis Įvykis 
provokacinės plečkajjtiados re
cidyvas ?

“Taip bet sako visos nešališ
kai išnagrinėtos aplinkybės.”

Taip ir išrodo, kad tuos 
“plečkaitininkus” pati žval
gyba organizuoja, pati jiems 
bombų ir revolverių pride
da, paskui pati juos “sugau
na” ir bubnija spaudoj, kad 
“teroristai norėjo Lietuvą 
išsprogdinti!" Vadinas, 
džiaugkitės piliečiai, kad 
Lietuvą dabar valdo tauti
ninkai, kurie turi tokią šau
nią žvalgybą! Ir todel Į Var
nius tuos, kurie tokios “pat
riotiškos" valdžios negarbi
na!

Bet klausimas, kodėl nie
kas negirdėjo apie "plečkai
tininkus” ir niekas nėjo su 
bombomis Lietuvos “prog- 
dint," pakol Lietuvoje tau
tininkų valdžios nebuvo?

Visi šitie baubai atsirado 
kartu su tautininkų diktatū
ra. Taigi, norint "pleckaiti- 
ninkus” išnaikinti, visų pir
ma reikėtų prašalinti jų 
priežastį — neteisėtą tauti- • Nj

I
I

' J Dabar Rokiškio krikščionys

KAIP LIETUVOJ DARO
MI “RINKIMAI.”

Vienas ūkininkas 
“Lietuvos Žiniose," 
Gelvonyse_ buvo 
seniūnai, 
viršaitis, 
ninkas. 
ūkininkai, tuojaus pradėjo 
"rinkimus.” Vienas-kitas 

prašė palaukti, kol susi
rinks daugiau žmonių, bet 
“načalstva” laukt nenorėjo.

Kandidatais pastatė savo 
pakalikus ir už juos liepė 
balsuoti. Kai kurie ūkinin
kai pasiūlė iš savo pusės 
kandidatus, bet "načalstva" 
tų nepriėmė.

Vienas-kitas ūkininkas 
pradėjo prieš tokią beteisę 
protestuoti, tai policininkas 
su viršaičiu tuojaus ėmė 
grūmoti jiems protokolais. 
O kada pilietis Martinka 
drąsiau užsistojo už ūkinin
kų reikalus, tai ju buvo iš
mestas už durų.

Ir seniūnai buvo “išrink
ti,” žinoma, tokie, kokių no
rėjo tautininkų valdžios 
agentai.'

Labai galimas daiktas, 
kad Smetonos kompanija 
mano ir Seimą “rinkti” to
kiu pat budu. O prie Seimo 
rinkimų jau tikrai ruošia
masi. Atėjusi pereitą sąvai
tę telegrama iš Kauno sako, 
kad tautininkai paskyrę jau 
ir komitetą rinkimams moš- 
ti. Šie metai busią jau pas
kutiniai diktatūros 
Lietuvoje.

Lenkijos užsienio 
ministeris Zaleskis 
Rumunijos vaikui-karaliui 
ypatingą dovaną — gražiai 
apdarytą pasakų knygą. Jis 
galėtų pridėti tam "valdo
nui" da ir molini arkliuką.

“Lietuvos Aidas" daug 
rašo apie “didelius” Vinčos 
“laimėjimus” Amerikoje. O 
tuo tarpu vargšas Vinęa gu
li sulaužytais šonkauliais li
goninėj.

rašo 
kaip 

renkami 
Pribuvo valsčiaus 
nuovados polici- 

ir kaip tik atėjo 4

metai

reikalų 
nuvežė

>

ninku rėžimą — o visos 
“plečkBitijados” tuomet sa- 
vaimi išnyktų.

Žmogžudžiai Vagys 
Ir Padegėjai.

Tai yra baisus žodžiai! 
Net žemiausi latrą pavadin
ti tokiais žodžiais baisu. O 
dabar šitie vardai duodami 
musų krikščionių demokra
tų vadams.

Ir šitokius baisius liudy- 
mus jiems 
“bedieviai, 
teisingumo organai, teismai.

Pralotas K. Olšauskas pa
smerktas kalėjiman už 
žmogžudystę.

Kiti krikščionių šulai pri
pažinti vagimis ir nuteisti 
kalėjiman už lašinių skuti
mą ir valstybės apgaudinėji
mą.

Dabar Rokiškio klebonas 
pralotas Labanauskas su ki
tais krikščionių šulais trau
kiami teismo atsakomvbėn 
kaipo sukčiai, pridarę di
džiausių suktybių ir išvogę 
Rokiškio katalikiškojo ban
ko pinigus.

Negana to, jie buvo tyčia 
padegę savo sandėlį, kad 
gavus $500,000 litų apdrau- 
dos už prekes, kurias jau iš- 
kalno buvo išgabenę. Taigi 
jie kaltinami da ir padegė- 
jystėj.

Amerikoje nesenai kun. 
Miežvinis nušovė savo mei
lužę Eleną Alytaitę.

Jokia organizacija, jokia 
srovė nėra taip susitepusi 
nedorais darbais, kaip mu
sų kunigėlių armija.

Ir visa to akyvaizdoje jie 
turi drąsos pirštis mums ir 

• 'musu vaikams i "doros mo-

Ne jie gali mokyti kitus 
doros, bet kiti turėtų juos 
mokyti teisingai gyventi!

Katalikas.

WO
rašo ne kokie 
bet Lietuvos

su pralotu Labanausku kai-, 
tinami suktybėse.

šį panedėli. 25 dieną lap
kričio, Panevėžio Apygar
dos Teismas pradėjo naują 
sietuvos klerikalų bylą, ši
oj byloj yra kaltinami žmo

nių apgaudinėjimu ir vagys
tėmis Rokiškio krikščionys 
su pralotu Labanausku prie
šaky. Jie yra dalis tos pačios 
Ūkininkų Sąjungos, kurios 
lyderiai Kaune dabar buvo 
nuteisti kalėjiman už lašiniu 
skutimą ir valstybės apgau
dinėjimą.

Rokiškio klerikalai, ro
dos. lašinių skusti negavo 
progos, bet užtai jie išeikvo
jo "katalikiškojo" banko 
pinigus ir nuskriaudė 132 
ūkininkų.

Kriminalistų suolan dabar 
sodinami šie klerikalų tūzai:

Rokiškio klebonas pralo
tas Labanauskas. OI. Kurkis, 
Pr. Mačiulis. A. Raupis, G. 
Repšys. Rimša ir d a 4 stam
bus krikščionių šulai.

Prieš juos šaukiama 60 
liudininkų ir 132 nukentėju
sieji.

Kaip klerikalai vogė iš 
banko pinigus, kaltinamas 
aktas parodo daug faktų. 
Pavyzdžio dėlei parodysim 
čia nors vieną tokį atsitiki
mą. Rokiškio bankas parda
vė Šiaulių bankui sėmenis ir 
gavo už juos 19.000 litų: bet 
klerikalai tų pinigų į banko 
knygas neįtraukė. Jie įsidė
jo juos kišeniun. o į knygas 

, parašė, buk Šiauliai jam esą 
, skolingi 19.000 litų.

Šitokių "operacijų" pra
loto Labanausko kompani- 

■ ja padarė labai daug! O ka
da paskui jų bankui prisiė
jo riestai; kada 1928 metais 
išėjo aikštėn, kad bankui 

: trūksta 600.000 litų, krikš- 
: čionys prisirinko iš ūkininku 

"draugiškų" vekselių taiĄ 
trukumui padengti.

Duodami "katalikiškam" 
bankui tuos vekselius, žmo
nės nežinojo, kad čia juos 
gali apmauti. Klebonas lie
pė duot, tai jie ir davė. - Bet 
vėliaus ūkininkai turėjo už 
tuos vekselius atsakyti. Vie
nų buvo išlicituoti gyvuliai, 
kitų parduota net ir žemė. 
Iš viso ūkininkai turėjo su
mokėti 145.000 litų už kleri
kalų suktybes.

Paskui krikščionių vadai 
sumanė da kitaip pasinau
doti. Jie iškraustė iš savo 
draugijos sandėlio visas pre
kes ir tuščią sandėlį uždegė, 
kad gavus 500.000 litų ap- 
draudos už nuostolius. Bet 
apdraudos kompanija pra
dėjo ugnies priežastį tyrinė
ti, ir krikščionių vadas Rim
ša tuomet pabėgo Brazilijon.

Pagalios į tą sukčių kom
paniją įsikišo teismas, ir da
bar bus byla.

| cialdemokratų partija. Tie
ka, jie neteko 18 senų vietų, 
bet užtai laimėjo 107 nau
jas vietas. Vadinasi, grynas 
socialistų laimėjimas yra 89 
vietos.

i Tuo tarpu komunistai lai
mėjo 15 naujų vietų, o pra- 

jo papildomų žinių apie tuos i kišo 24 vietas. Tuo budu jie 
rinkimus. Pasirodo, kad i turės 9 vietas mažiau, negu 
daugiausia juose laimėjo so-1 pirma turėjo.

Pereitame "Keleivio” nu- 
'mery jau buvom trumpai 
rašę, kad Vokietijoje buvo 
miestų rinkimai. Dabar atė-

Trimakas Pabėgo.
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SLA. NOMINACIJOS 
IR RINKIMAI.

16141F

1C140F

16110F

16100F

E3842

E4915

Senelio
J„ur.a$

BAŽNYTINES GIESMES
JONAS BUTĖNAS. Baritonas 

Su Vargiau A^ompan.
C ui >iar. dieną
Šveikas Jėzau Mažiausias
JONAS BUTĖNAS. Baritonas, ir KVARTETAS 

Su Vargonų Akompaa.
L įbo* Di*r.2 Mums Nušvito 
Pilkio Ar: Kelių

JONAS BUT2NAS. Baritonas. 
Su Vargonų Akompan.

TRUBADURU KVARTETAS ir Sotoistės
. šventoji Naktis

Pirma ir Antra Dalis
TRUBADURŲ KVARTETAS

• Tylim Naktį
Kami Naktis

OLGA ROLLER. Soprano
Avė Maria
£■■ c.ka Maria

MAR£ KARU2ICTC. Soprano

JONAS BUTŽNAS, Baritonas
Daržely Alyvų
Jėzau Kristau MaicaiauKas

10 Colių 75c

i
16147F

1614SF

I12120F

Nauįas Elektrikinis

Pirkite 
reik.

JlAUJAUS UBTUVIŠKI

Rekordu columbia.
/ NEW COLUMBIA UTHUANtAN REC0RD8

•įd
3

B

$
$
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•5 Columbia Records
•NFW~PROC£SS

Vh’s-Rccordūig~7hc Records vrithout Scraich

1614CF
F. STANKŪNAS. Baritonas 

su OrLcs.ros Akoaų-ac.
Šalčiai >♦ Merziaoa 
L^-.nos Amerikinės

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU 
ORKESTRĄ

1‘ūinuoja A. i<ukeiiv;u» Fr. Valko, Vadas 
K.:t-utė* Polka 
Klaipėdos pcika

A VANAGAITIS SU ARMONIKA. 
ĮGROJO .-.IklBAu

Polka
Senis 

A. VANAGAITIS IR ASIRAS 
Fasikalb’-jisaat su Araaouika

/
EJIIL VELAZCO. Orsan Solo

Faikūun Gesužės Vakare
Liaunas Kaiuėr-as ir šventa Lucia

ŠIUOS rekordas iš saro lokalinių vertelgų ; 
rakite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1000 W*«hington Street, Boston, Mase.

Atėjus linkimams vadų 
musų didžiulei organizaci
jai,- kiekvieno Susivienijimo 
nario priedermė yra nomi
nuoti ir išrinkti tokius žmo
nes, kurie yra visuomenei 
žinomi ir patikėtini, o to
kiais yra visi dabartinės Pil
domosios Tarybos nariai, 
kurie yra užsipelnę ir vėl 
būti išrinktais. Kad visi P.T. 
yra užsipelnę ir teisingi, tai 
kiekvienas matome iš augi
mo Susivienijimo nariais ir 
kapitalu.

Tečiaus nevisi Susivieni
jimo nariai imato Pildomo
sios Tarybos geius darbus; 
yra tokių, kuriems geri dar
bai išrodo negeri, dargi ža
lingi, ir tokie nariai imasi vi
sokių priemonių purvinimui 
Pildomosios Tarvbos, nore- V f

darni patįs isibriauti į P. T. 
vietas, kad pasinaudojus jų 
darbu ir visos organizacijbs 
pinigais, kurių yra $1,237.- 
594.00. Patys nieko gero ne
padarę, tie vyrukai purvina 
organizacijos vadus. Atme
tus purvus, jie neturi kuomi 
pasirodyti—pliki kaip tilvi
kai.

Tokiais nariais yra nepa
tenkinti musų bolševikai ir 
jų suklaidinti sekėjai, kurie 
gyvena ne savo protu. Nie
ko butų bolševizmas, jei jis 
tiektų savo sekėjams politi
nę ir ekonominę gerovę; bet 
dabar bolševikai Rusijoje 
tiekia švino ir vergiją, ką 
matydami daugelio šalių 
net bolševizmo sekėjai jau 
atmetė bolševizmo idėją.

Musų Susivienijime bolše
vikai imasi visokių priemo
nių, kad purvais, šmeižtais 
ir melagystėmis Įsigalėti 
kaip Rusijoje, ir kad pa
grobti SLA. iždą. Kokias

Columbia 
RADIO 

/

—Da vienas apsivogęs kleri
kalų vadas išdūmė Brazilijon 

“Lietuvos Žinios" (Nr. 
251) praneša, kad Brazili
jon pabėgo da vienas krikš^ 
čionių demokratų šulas, pra
švilpęs apie 1,000,000 litų 
svetimų pinigų. Tai Dioni
zas Trimakas, buvusis kuni
ginės “Ūkininkų Sąjungos” 
Centralinio Banko direkto
rius ir Centro Valdybos na
rys.

Pavogęs apie 1,00(1.000 
litų, šitas klerikalų šula< vi
sų pirma išvyko Francuzi- 
jon neva “pasigydyt,” bet iš 
Francuzijos nėrė net į Bra
ziliją.

Rimša, Siaurusaitis ir kiti 
j krikščionių veikėjai jau se- 
rniaus yra pabėgę Brazilijon. |

Suteikia jums geriausią lietu
višką muziką. įkiškite j bile 
elektros Išakėtą> savo namuo
se. NEREIKIA JOKIO UŽSU
KIMO. Tas patenkina senes
nius žmones, kurie čia gauna 
tikrą savo gimtosios šalies mu
ziką iš Columbia VIVMTONAL 
Rekordų, o jaunus amerikiečius 
linksmina amerikoniškomis me- 
liodijomis iš orol

SENUS GRAM AFONUS 
mainau ant naujų. Priimu Lie
tuvos bonus kaipo dalį jmokėji- 
mo.
■ ur

Visus Columbia Rekordus ga
lite gaut pas muite. I tolimes
nes vietas nusiunčiu per paštų. 
Per paštų mažiau šešių Rekor
dų nesiunėiu-

Išgirsk r. ši Įdomiausią Muzikali Stebuklą.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

“negerovės ligoniai" jau ne
galėjo paduoti.

Prie minėtų Įvardytųjų, 
Viriiko su Tareila, •"negero
vės -liga” įvardijo net tris 
naujus iždo globėjus—Alek
syną (kuris jau užprotesta
vo), Deltuvą ir Virbicką, 
kur reikia tik vieno globėjo.

Kaip dabar musų SLA. 
“negerovės ligoniai” galvo
ja, tai nei supaisyti negali. 
Daleiskime, visi nominuoti 
kandidatai laikosi savo rin
kikų ligos. Jie eina į rinki
mus ir balsai susiskaldo; su 
maža mažuma balsų laimi 
bolševikas. O pasekmės... 
Apie pasekmes "negerovės 
ligoniai” negalvojo, arba su
tarė su bolševikais pasidalyti 
50-50, jei laimės, nes grynais 
pinigais yra $1,237,594.

O mes tiek daug malėme 
apie vienybę, stiprybę...

Biauriaus jau būti negali.
SLA. nariai-sargai, bal

suokite tiktai už Gegužį, Mi
kalauską, Jurgeliutę, GugĮ, 
Klimą, Raginską ir Januš
kevičių. Tareila kad negau
tų nei vieno balso, apart 87 
nuo 11-tos kuopos.

?. Mikolainis.

Katalikas Giria

Laiškas iš Worcesterio.
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija! Aš norių parašyt 
jums, ką aš mislinu apie 
kunigų laikraščius. Aš vi
sada skaičiau “Garsą” ir 
“Darbininką,” nes esu kata
likas ir mislinau, kad tie lai
kraščiai rašo teisybę. “Ke
leivio” aš bijojau ir nors 
kartais pažiūrėdavau ką 

: Maikis su tėvu kalbasi, bet

v įjdavau ką nors negražaus 
apie kunigus parašyta. Aš , 
mislinau, kad jus tas žinias 
prasimanot ir tyčia kunigų 
vardą žeminat.

Pernai aš pirmu kartu pa
stebėjau žinią apie tai, kad 
pralotas Olšauskas pa
smaugė savo meilužę. Ir ta 
žinia Įdėta “Keleivy.” Man 
tas labai užgavo jausmus, 
kad taip apšmeižtas kunigo 
vardas. Dabar bet gi aš per
sitikrinau, kad tai nebuvo 
šmeižtas, o tikra tiesa, nes 
ir Lietuvos teismas dabar 
pripažino, kad praL Ol
šauskas tą moterį nugalabi
jo. Iš “Keleivio” aprašymo 
dabar aš sužinojau ir visą 
praloto Olšausko 
Ners man, kaip 
skauda širdį, kad 
das darbas krinta 
likų kunigo, bet 
slėpti negalima.

Dabar aš pamačiau, kad 
“Keleivis” rašo netik apie 
kunigų blogus darbus, bet 
ir socialistų neslepia, štai, 
Plečkaitis buvo žymus vy
ras tarp socialistų. Jis buvo 
net i Lietuvos Seimą išrink
tas. Bet dabar pasirodė, kad 
jis provokatorius, ir “Ke
leivis” tuojaus parašė apie 
ji didžiausį straipsni.

Kunigų laikraščiai taip 
nedaro. Jeigu padaro ką 
nors bloga jų priešas, tai jie 
net pridėdami rašo apie tai. 
Bet kada pralotas Olšaus
kas negerai padarė, tai jie 
visai nenorėjo .apie tai ra
šyt.

Todel aš pripažįstu “Ke
leivi" už geriausĮ laikraštį ir 
dabar kas sąvaitė nueinu jį 
pas agentą nusipirkti. Norė
čiau užsirašyt į stubą, bet 
gyvenu pas tokius žmones, 
kurie pažangių laikraščių 
dar bijosi. Todel, jeigu dė
site šitą laišką Į “Keleivį,” 
tai ir tikros mano pavardės 
prašau nedėti. J. R.

priemones bolševikai naudo- f™. sa *e'u *albasi 
ja, yra matoma iš jų prakal- a^ai sunkdavau, kada
bu, rašymų “Laisvėje 
“Vilnyje.” neskaitant jau 
visokiariopų lapelių su pur
vais.

Bolševikai apsimetę dar
bininkų “draugais” išleido 
lapeli “svarbius faktus apie 
SLA.," kur desperatiškai 
meluoja apie Susiv. Pildo
mąją Tarybą ir agituoja 
savo vadus griebti Susivieni
jimo iždą. Negana tų purvų, 
dar atsirado kažin kokia 
nauja “SLA. Gerovės Liga 
Chicagoje ir "VVaterbury.

Tą “gerovės ligą” aš vi
sur vadinsiu "negerovės li
ga," nes negalima vadinti 
geru to, kas yra negera ir 
kvaila.

Kad bolševikai visko pra
simano, tai tam jie “eksper
tai.” Bet kad jiems šoktų pa- 
gelbon pseudo-patrijotai 
“tautiečiai,” fašistai, “tauti
ninkai” po vadovyste Jono 
Tareilos ir Jono Žeman- 
tausko, kuriuodu užsimanė 
politikuoti, tiktai labai kvai
lai, kaip, ir bolševikai, apsir
go “negerovės liga,” tai jau 
ištikro ligotas apsireiškimas.

Kiek iki šioliai paaiškėjo, 
tai 11 kuopa iš Waterburio, 
Conn., nominavo savo vadą, 
Joną Tareilą, Į iždininkus, Į 
kuri urėdą musų “tautietis” 
Jonas taip tinka, kaip ir ko
munistas Gerdauskas.

11 kuopa nesusivokė su 
savo “ragaišiu” pradžio 
je nominacijų ir tiktai po 
dviejų sąvaičių pasirodė per 
“Dirvą" ir Chicagoje ant 
Wabansia avė.

Negana Jono iždininko 
vieno, kurį “negerovės ligo
niai” pasistatė bendrai pa
juokai, bet jie dar savo lape
lyje įrašė ir Dr. Viniko var
dą į prezidentus prieš St. 
Gegužį, o kam patinka, tai 
balsuokite už abudu—kad 
bolševikai laimėtų.

Kvailesnio sumanymo

n

istoriją, 
katalikui, 
toks juc- 
ant kata-

teisybės-

a
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| Kas skaito ir rašo,
Į TMduono.n^o._ G AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |l©j Kas nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

vienas kitą išsigert. Gertu
vių čia pristatyta aht kiek
vieno kampo. Gėrimai pra
sti, bet brangus.

N6rs šis kraštas priguli 
prie Anglijos, bet žmonės, 
laisvi ir anglų režimas visai į 

šio_ nejaučiamas. Vietos balti' 
, žmonės, būrai, turi čia savo} - - - I

LIETUVIO BALSAS IŠ
AFRIKOS.

Aukso Mieste esą 200 
lietuvių.

“Keleivis” turi skaitytojų 
po visą pasaulį, kur tik yra 
gyvenimo bangų nuneštas 
vienas-kitas lietuvis, f 
skaitytoje prisiuntė pld^.Parlaraen,‘«.ir.tvarl;osl1M‘p 
tą žinių net iš tolimos 
kos. Jis rašo:

Retai “Keleivy” matosi 
žinių iš plačios ir karštos 
Afrikos. Gal ne vienas skai
tytojas mano, kad lietuvių 
čia visai nėra. Bet lietuvių 
ir čia netrūksta. Taigi para-j.. ... -
šysiu, kaip čia gyvenam pie- cia apsunkintas. At-
tų Afrikoj. Didžiausis, gi^a-^Y^ęs į Capetmvn uostą 
žiausis ir turtingiausis Afri-'koznas tun 
kos miestas yra Johąnnes-;1^ sterlingų (,aęie dole- 
burg arba, kaip jį anglai da-,rn*Į’ ,kaiP° P’°«ym4» ka.d 
bar vadina, Golden City,ltuFės.ls k? gyventi. Reikia 
kas reiškia: Aukso Miestas.1 taiPgJ turėti asmens doku- 
Jis stovi į pietus nuo ekvato-! rnent¥s ir afideivitus, kurie 
riaus, apie 6,000 pėdu aukš- parodytų, kas esi per vienas.

- - - “ - ' Atvažiavus ne amatmnkui,
_______ *________ _____ darbas gauti sunku. Vietos 
čių ir apie tiek pat juodvei- juodveidžiai da nedaug 
džių. Miestas stori vidury skinas1 nuo vergu ir dirba 
Rando aukso kasyklų. Ap-.^eveik uz dyką; tečiaus ge- 
linkui matyt milžiniški kai- ram amatmnkui visai kitoks 
nai, supilti iš sumaltu ak- gyvęmmas. Jam čia moka 
menų smilčių. (Akmenis čia 
mala, kad auksą 1š jų išė
mus.)

Aukso kasyklos čia nusi- ....
leidžia po keliatą kilometrų’ Pragyvenimas_ aa purus, 
į žemės vidurius. Tiesiai gi- ^eYeik nėra. Jos lai-
lyn eina šulinys, o iš to šuli- kas cia tęsiasi apie 3 mene- 
nio įvairiose gilumose eina 'itis, nuo gegužės iki rugpiu- 
ir šakojasi į visas puses tu-Įc}0' Rūgėjo menesj jau pra- 
neliai, kur žmonės landžioja sideda pBv^sans. Bet ir zie- 
ir skaldo akmenis, kuriuose ma nedaug kuo skiriasi nuo 
randama aukso. Tuneliai la-.'Xasaros. Skirtumas tik tas, 
bai ilgi, darbas labai pavo-'^3^ 2161?08 laiku lietaus ne- 
jingas ir ne vienas musų ra\ sausa, ir kai kada 
tautietis yra čia užmigęs naktimis pasirodo leng\a 
ant amžių. Nuo akmenų ..
skaldymo beveik kas diena Dabar, spalių menesi, pas 
mieste jaučiamas žemės,mus xaip tik pradžia vasa- 
drebėjimas ros- Buv0 užėjęs baisus cik-

Šitas Afrikos kraštas da-'Į^ su žaibais ir perkuni- 
bar yra valdomas anglų. J°mis- .„Ledai knto tokie, 
Anglai užėmė jį per karą su 'kalP_ v^tos Kiaušiniai. I z- 
burais. Taigi kraštas gana musė keliatą žmonių, nu- 
civilizuotas ir Johannes-ifjra^ė nuo namų stogus, 
burgo miestas gali lygintis 'daržoves ir kitus pasėlius 
su Europos didmiesčiais.!Yumaisė su žemėmis. Tai 
Gatvės čia plačios, asfaltuo- Jau vasaros apsireiskimas.

j tinius jų reikalus visai nesi- 
,• kiša. Oficialės kalbos yra 

dvi: anglų ir būrų. Valdi
ninkai daugiausia būrai.

I Didelių fabrikų da nėra. 
; Yra tik mažos dirbtuvėlės.

Darbininkų įvažiavimas 
čia labai apsunkintas.

čiau jūrių paviršiaus. Gyve-Į 
na čia apie 172,000 europie-

už 8 valandų darbo dieną 
nuo 1 iki l1-_» svarų sterlin- 

Įgų. (Vienas svaras yra lygus
$4.88. Red.)

Žiemos beveik nėra. Jos lai-

sius, nuo gegužės iki rugpiu-

lietuvių. Bet dabar europie
čių galima matyt labai ma
žai. Lietuvių paliko tiktai 
keli, bet pe kiek laiko neliks 
nei vieno. Vieni sugrįžo at
gal į Lietuvą, o kurie galėjo 
išvažiavo kur nors kitur. Tas 
pats ir su kitų tautų euro-

Bet SLA. 50 kuopos na-< 
riai neturėtų kreipti domės! 
į bolševikiškus plepalus. 
Mes visi pažįstame dabar
tinę valdybą, kurios <>augu-

Ant vice-prezidento, A. 
Mikalauskas;

Ant sekretoriaus, P. Jur- 
geliutė:

Ant iždininko, advokatas 
K. Gugis;

Ant daktaro kvotėjo, Dr. 
E. G. Klimas;

Ant iždo globėjų, M. A. 
Raginskas ir J. Stungis.

Kiekvieno SLA. 50 kuo
pos nario priedermė yra at
silankyti i SLA. 50 kp. susi
rinkimą ir balsuot už aukš
čiau

trameke pradėt pamaldas. 
Mačiau, turi jau dviejų bo
belių ar merginų parašus. 
Jis sakosi paėmęs ir tą biz
nierių laikraštį leisti. Pradė
siąs nuo 1 dienos gruodžio.

Nesinori tikėti, kad musų 
biznieriai, tarp kurių yra ne
maža ir pažangių žmonių, 
duotųsi kokiam ten kunigui 
pasimauti. Bet pagyvensim 
ir pamatysim, ką ateitis pa
rodys. F. Lavinsk&s.

SUDBURY, CANADA.
Dar dėl pirkimo darbo 

korčiukių.
“Keleivio” 45-tame nume

ry korespondentas iš Copper 
Cliff rašo, kad norint gauti 

-Kplpi 'nu' i u • iFrood kasykloje darbą, rei-
nariu ir 50 su viršum ’jau-vio” skaitytojau >•' SLA. na-! mh-F^rte atteMži'a'v3 .nusiP‘rkti Pas kokį tai, 
nuoiių skyriuje. Iždas irgi ry, tamsta, esi prašomas at-: Sininte arba koreluk«
netuščias, nes jame randasi;silankyti j auksciaus mine- per vįsa vasara dirbom 6

piečiais, visi baigia išnykti.
J. Veta.

ma kandidatuoja ir Į sekan-; 
čių metų kuopos valdybą.

SLA. 50 kuopos susii inki-l 
mas įvyks 3 giuodžio. ant-' 
padienio vakare, vi šutinėjej

BINGHAMTON, N. Y. 
SLA. 50-tos kp. reikalai.
Kaip visur, taip ir pas mus

Lietuvių Svetainėje, i enai 
bus ir SLA. 50 kuopos val
dyba renkama. Kiekvienas 
narys, atsilankęs i-irinki-

SHENANDOAH, PA. 
Sunki angliakasių padėtis.

Darbai šiuom laiku kiek 
pagerėjo, bet uždarbis su
klegėjo. Nors yra Unija, bet 
ji ne mainerių. Kontraktus 
panaikino, “leiberius” taip 
pat. Dabar Readingo kom
panijos kasyklose maineriai 
turi dirbti visą darbą, todel 
čia augęs jaunimas negali 
gaut kasyklose darbų, nes 
kožnas mainerys turi turėti 
popieras, paliudymą, kad 
gali ir moka kasyklų darbą 
dirbti. Norint gauti popie
ras, žmogus turi išduoti eg
zaminą ir turi turėti vie
ną liudininką, kuris po prie
saika paliudija, kad pažįsta 
ir žino jį išdirbus 3 metus 
kasyklose.

Spalio 6 d. Čia lankėsi A. 
Žukas, SLA. Centro organi
zatorius. SLA. 23 ir 303 
kuopos rengė prakalbas iš 
vieno. Kalbėtojas apibudi
no, kaip SLA. susitvėrė ir 
augo nariais ir turtu, ir ko 
lietuvis gali tikėtis prisira
šęs į SLA. Nurodęs kaip 
SLA. tiprus finansiškai, jis 
ragino visus prisirašyti.

Toliaus gerb. A. Žukas 
pradėjo gąsdinti visus bol
ševikais. Nors tai viskas ir 
tiesa, bet ne vietoje.

Spalių 16 d. SLA. 23 kp. 
turėjo šokius arba balių. O

minėtus žmones.
P. B. Balčikonis.

šiais metais eina energingas’man, gaus tam tikrą >:>aus- 
bruzdėjimas SLA. reikalais. Mintą,, su ^kandidatų vardais

Musų 50-toji kuopa, ačių balotą.
musų darbštiems nariams, į J"1® . •.
trumpą laiką išaugo į stam- Jam patinkamu kan- Darbai sumažėjo automobi-
musų darbštiems nariams, Į

I

Kiekviena> narys 
bus prašomas padėt krvžiu- DETROIT, MICH.

______ didatu.
nes turi iki 250 suaugusiu Tad, gerbiama.' 

• • » w • __ •  y T A ■ ^A W « « « « .

—--v Iždas “irgi ry, tamsta esi prašomas .
netuščias, nes jame randasi silankyti į aukščiaus minė- per visa vllJ WIIl „
virš $500.00. Čia reikia pa-ftą susirinkimą ii pasakyt dienas sąvaitėie ir kasdienį 
žymėt, kad nariai į kuopos tai;'ant trijų permainų. Bet rug-

~ j mėnesį jau atleido
-A- naktinį šiitą. Bet dabar du 

šiftai turi padaryt tiek pat, 
padėk kiek pirma padarydavo 3.

biausią čia organizaciją, lių dirbtuvėse. I

•r Z C • 1 # v Villv vi J

iždą nemoka nei vieno cen- Ir esi prašomas balsuot už siūčio 
to. Iždą pripildė darbšti šiuos kandidatus i SL ‘ 
kuopos valdyba įvairiais pa- kuopos valdybą: 
rengimais. ‘ * —-

Bet

LA

Ant pirmininko ___  ____
bolševikai-“progre- kryžiuką už J. D. CnamąČiKndVrių blokų gręžimo de-i 

sistai,” kaip visur taip ir pas ant vice-pirminmko. už P.'partamente per 8 valandas' 
mus, drumsčia^ vandenį ir B. Balčikoni; ant finansų'išleidžiama "po 4,400 ir iki'
kelia kuopos nariuose nesu- raštininko, ___ ______ _____ ______
tikimą. Jie kalnus verčia chinską; ant nutarimų rasti-1 ja užsilipę* ant varstotų 
ant esančios kuopos valdy- ninko, i ’ T z"’ ‘ ” 
bos, rašo įvairių nesąmonių 
per savo bolševikišką “Lai
svę” ir siuntinėja ją SLA.
50-tos kuopos nariams ne
mokamai, tai yra, siuntinėja 
tiesiog iš Brooklyno. Mat, 
tuo budu komunistai mano 
pasimeškerioti balsų.

už J. M. Bu-:4,500 blokų. Bosai vaikščio- 

už J- Chiniką: ant vis tėmija, kaip kas dirba, 
iždininko, už M. Lrbą: ant Jei tik kuris nesiskubina, 
iždo globėjų, už pp. V J tuojaus ir rėkia: “Wake up! 
Kelly ir A. Adomaiti: antAVake up, or out!” Tikra 
organizatorių, už J. M. Bu-! vergija. Dabar dirbam tik 4 
chinską ir K. Klevečką. Tai dienas, bet darbo padarom 
yra visiems gerai žinomi vis tiek pat. 
žmonės, ir balsuodami už 
juos pasitarnausime kuopai 

šmežtai ir rašinėjimai per. ir Susivienijimui.
r___• • _ _____________• ' i >

Tokias žinias korespon
dentas duoda į laikraštį pa
siremiant plepalais. Jei butų 
tiesa, tai pažymėtų to kuni
go pavardę ir nuo visuome- 

jnės neslėptų. Nes toksai dar- 
. bininkų išnaudojimas neleis- 
i tinas ir turėtų būti viešai 
'skelbiamas.

Slipai gaunami nuo kasy
klos kapitono, kuris priima 
žmones į darbą, be jokių 
pirkimų. O kas link P. J., 
kad jis pirkęs korčiukę-slipą 
pas kokį-tai kunigą, tai ne
tiesa, nes jis pats man sakė
si prie K. P., kad gavęs iš t
kasyklos be pirkimo, bet'[aPk1^? .9.d- SLA. 303 kp.

■ ■ j buvo šokiai, f.....~ p"*’—

*

buvo šokiai, kurie puikiai 
pavyko. Publikos buvo pil
na svetainė. Pelno liko apie 
$30.00. ,

Lapkričio 10 d. atsibuvo 
303 kp. mitingas. Nutarta 
kokią pramogą parengti. 
Paskirta komisija iš trijų 
narių, pirm. A. Stepankevi- 
čius, rašt. V. Vaikšnora, ir 
V. Visockis.

Tiek šiuo kartu iš She- 
nadorio veikimo.

Sergėjus.

jam darbas gauti kasykloje 
sunku, nes jis bijo prisiar
tinti prie kapitono ir prašy
ti.

Kaslink vienam darbinin
kui kojos nulaužimo, tai čia 
nedyvai; šioje kasykloje be- 

iveik kasdiena randasi su- 
; žeistų, kas yra skelbiama ir 
anglų laikraščiuose.

Mažytis Jonelis.

Teko girdėti, kad pasitu
rintis Detroito lietuviai biz
nieriai ketina laikraštį leis
ti. Bus turbut “Detroito Ži
nios.” Dabar čia atsiradd 
“Rymo katalikų lietuvių 
tautiškas” kunigas, kuris va
dinasi Maižium ar Miėžvi-

<“Laisvę” įvairių nesąmonių Be to dar tame susirinki- 
apie vietinės kuopos dar- me bus nominacijos i SLA. 
buotojus, žinoma, eina pa-'Centro Tarybą, į kurią esą-, 
gal užsakymą iš komunistų te prašomi nominuoti šiuos 
centro, todėl musų bolševi- musų veikėjus:

Ant prezidento. St. Ge- niu. Jis renka jau parapijo-1 
gužis; — *------ ' ’—— ”■ '

kiški komisariukai ir “dar
buojasi.” nus ir nori kur ten Ham- i

t

Žemės čia labai daug ir 
bet mažai dirbama.

tos, šaligatviai cementiniai, 
namai aukšti, nuo 8 iki 10 pigi, 
lubų, o dabar jau pradeda Farmos priguli daugiausia 
statyti ir naujoviško sty-1 kompanijoms arba milionie- 
liaus namus iš konkreto riams. Yra ir valdžiai prigu- 
(betono). Miesto gatvėmis linčios žemės. Didžiausi 
ūžia elektriniai tramvajai ir laukai stovi žolės prižėlę ir 
automobiliai. Vakarais mie- juose ganosi bandos gyvu
otas apšviečiamas vaiskia lių.
elektros šviesa. Pasilinksmi-įbet mažai ji dirbama, nes 
nimui yra teatrų, restoranų 
(cafe) ir kitokių įstaigų. 
Krautuvių languose yra pri
krauta visokių prekių iš Eu
ropos ir Amerikos fabrikų.

Mieste yra visų pasaulio 
kraštų atstovybių ir agentū
rų, išskyrus tik Rusiją ir 
Lietuvą. Bet girdėt, kad ne
užilgo bus jau atidarytas ir 
Lietuvos konsulatas. Lietu
vių čia yra į 200, o gal ir 
daugiau, nes sunku visus su
žinoti.

Kaip sakiau, kraštas čia 
jau civilizuotas. Johannes- 
burgo miestas jungiasi gele
žinkeliais su provincijos 
svarbesnėmis vietomis, kur 
randasi deimantų, platinos, 
anglių ir kitokių mineralų 
kasyklos. Geležinkeliai eina 
į šiaurės Rodesiją ir Belgi-

nėra palyginamų
/ gerumu!... .

Oklahomos valstijoj pro- 
hibicijos agentas Harris ta
po nuteistas 50 metų bau
džiamojo kalėjimo užtai, 
kad gėrimų jieškodamas 
nušovė farmerį Lovvery.

Cox Electric Co.
žemes. Didžiausi

žemės yra labai geros,

žmonių nedaug. 0 žmonių 
negali, privažiuot dėl imi
gracijos^uvaržymo. Pasku
tinis gyventojų surašymas 
parodė, kad visam krašte, 
kuris užima 472,350 ketur
kampių mylių plotą, yra vos 
tik 2,750,000 baltveidžių ir 
apie 4.000,000 juodveidžių. 
Valdžia dabar yra linkusi 
Įsileisti daugiau baltveidžių 
iš Europos ir apgyvendinti 
juos ant žemės. Dabar žmo
nės gyvena daugiausia Į 
miestus susispietę. Laukuo
se jų beveik nesimato.

Lietuvis.

FRANCISCO CAM., CUBA 
Baisi ateivių padėtis.

Dabartiniu metu Kuboje 
didžiausia bedarbi. Darbi-

jos Kongo, kur taip randai nink^ PadeJls Pasibaiseti- 
labai turtingos metalų ka- Pa t. nudriskę, nualę, tuks- 
syklos ir kaučuko (gumos) Ančiai be, pastogių. Kurie ir 
plantacijos, o taipgi visokiu tur1, nors darbą, uekiek 
žvėrių medžiotojams. ‘(geresne ir tų padėtas. L z 10

Iš Lietuvos žmonių čia 'a an*N darbo moka $1.2 d. 
yra į kelis tūkstančius, bet tebėra da vergija,
daugiausia vis žydų. Žydai Kitokių isdirbyscių Kuboje 

- - - - - inera kaip tik cukraus cent-
'ralės išmėtyti laukuose. At- 
ieiviai gyventi čia negali, jie 

a___: a__ •____ _ • a ___

syklos ir kaučuko (gumos) tančiai be. pastogių. Kurie ir

visi verčiasi prekyba ir yra 
jų labai pralobusių. Yra jau 
ir lietuviu prasigyvenusiu. L . x . - - -

Lietuvių inteligentų be-!turi tu^a^. ismirt. nuo ne* 
veik nėra. Musų žmoneliai PriPrast? khmato ir gyveni- 
čia turi prastą vardą tarp aPll.n'9r^ a^_a» kurie 
kitataučių, ‘nes tamsus, or-.^į1’t?1? \sn£įa įbėgti, 
ganizacijos .jokios neturi,', ir 192o metais į hu- 
susirinkimų nelaiko, o jeigu privažiavo daug įmigran- 
vienas su kitu sueina, tai ne- ^’1S Europos salių, bu- 
turi ką kalbėt ir tuoj vadina?’0 Pavažiavusių ir apie 200-

tikras rūkymas!

i V

Camel skonis yra

^TURKIS H?

Camels padaryta žinantiems, 
kurie ieško malonumų geruose d- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
but užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybė bus visumet laikoma.

’c'LiU’

ibi
k ■i- -Hr

1

n

įmokant, bus jums idėtas
O NAUJAS STEBUKLIN

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

$86.25.
Lengvi ir parankus numokėjimai

489 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 053fi.

Camels išrasti ir padaryti. Kad butu malonumo rūkyti. Geriausius sumaišy

mus kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigareto 

paslaptis! Modemiškiaiusi ir labiausi tobuli metodai vartoti šj cigaretą pada- 

patenkinti skoni išranka, rečiausi Turkijos taba-

kad Įvertina raminant|

ryt! Visų naminių ta

kai priduoti kvapui!

ų patenkinti skoni išranka, rečiausi Turkijos taba-

mels daugiau patinka patyrusiem rūkytojam dėl to

gerumą gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose.

kuomet supranta skirtumą,

bėga

O H29. R- J. Reyaold* Tobacco 
Cor-.piny. W niton-Silec. N. C.

pir
visi

Į“ Camels

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendriek’s Herb« Lasative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

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

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ar, Brooklyn. N.T.



4 K E L E.I V I S No. 48. Lapkričio 27, 1929.

i
iKaip Sočiai. Dašynskis i 

Supliekė Pilsudskį.
“Keleivyje" jau buvo ra

šyta, 1
“Keleivyje" jau buvo ra- kio su Seimu, lyg ir butų pa

šyta, kaip Lenkijos seime krypus seimo naudai. Ener- 
tarp Pilsudskio ir seimo pir- gingas seimo pinnininko 
mininko. socialisto Daszyn- žygis gal Pilsudskį nura-mininko. socialisto Daszyn- žygis gal Pilsudskį 
skio. įvyko susirėmimas.

Kada Pilsudskis atsivedė 
Į seimo prieangį gaują gin
kluotų karininkų, seimo pir
mininkas Daszynskis parei
kalavo. kad tie neprašyti 
svečiai prasišalintų iš seimo 
rūmų. Kada karininkai at
sisakė pasitraukti. Da>z\n- 
skis pranešė seimo atsto
vams. kad seimo atidary
mas atidedamas kitai die
nai.

Pilsudskis prišokęs prie 
Daszynskio aštriai pareika
lavo tuojaus seimą atidaly
ti. Bet * Daszynskis lygiai 
aštriai atrėžė, kad esąs sei-

mins ir Lenkijoj prasidės 
nauja parlamentarinio gy
venimo era.

Tad ir Lenkijoj užgniauž
tas, niekinamas seimas jau 
ėmėsi savo garbę ginti ir 
kovoti su diktatoriaus na- 
chališkumu.

Keišta Religinė 
Sekta.

Jos kunige kaltinama savo 
pasekėjų žudymu.

Califomijos kalnuose, ne- 
mo šeimininkas ir į šiurkš- toli Venturos miesto, buvo 

bei Įžeidžiančius pa- susidariusi tikybinė sekta 
vardu “Dieviškas karaliaus 
mokslo antspaudus orde- 
nas”.Tai sektai vadovavo vy
riausioji kunige May Otis 
Blackburn, 6<i metų am-

—Tegul bus pagarbintas, Taigi pasakvk tu man da- 
Maike! ‘ "*

—Labo lyto, tėve! 
—Jes, vaike, i

šlėktas. Tai kitas Dievo ga
lybės cudas, Maike. Rudens 
čėsas, o saulė šviečia 
per Sekmines.

—Kad tavo nosis 
šviestų, tėve, tai butų 
buklas; bet kada saulė švie
čia, tai paprastas dalykas.

—Tu iš mano nosies juo
kų nedaiyk, Maike, ba tu li
gi jos da nepriaugai.

—Na. tiek to, tėve. Tegul 
tavo nosis palieka ramybėj. 
Geriau papasakok man, kas 
tavo parapijoj darosi.

—Parapijoj, Maike, da
bar nėra kitokių kalbų, kaip 
tik apie eudauną kunigo ka
pą. Eina didžiausis sporas. 
Vieni tiki, kad eudai darosi, 
kiti netiki.

—O kaip tau pačiam išro
do. tėve?

—Aš, Maike. visada tikė
jau, kad eudai yra. ba man 
pačiam cudas yra atsitikęs.

šiandien da to neužmirštu. Į deli, iš molio įplukti, taip 
Aš tada služijau pas raskįįkad galima ant viršaus už- 
vaiske ir kaip sykis I 
apšaukta vaina su turkais.' bobutė sėdėjo ant tokio pe- 
Prisiėjo ir man ant, ugnies Į čiaus ir poteriavo. Bepote- 

nės, Maike. Kaip prie Plev- 
nos krepasties suėjom ant 
štykų, tai merkavoja vis į 
širdį. Jessa! Ir kad tu maty
tum kokie jų štykai! Regli, 
bučerio peiliai! Aš buvau 
kašavarų komandoj, tai sto-į 
vejom gerokai užpakaly pa
silikę. Ale kai šturmas pra
sidėjo, tai turkai ir mus pa
siekė. Ir kad tu matytum, 
tuojaus puolė prie katilų, 
kur musų kopūstai virė. Aš 
su samčiu užsimojau ir sa
kau: “Nelįsk, prakeiktas, 
sakau, ba čia ne tau patro- 
va!” O jis man žakt savo 
štyku! Tiesiai į tą vietą, kur 
širdis randasi. Ir ką tu sa
kysi, Maike, ar jis mane už
mušė. ar ne?

- -Jeigu jis butų tave už
mušęs. tai šiandien čia 
čių generolo nebūtų.

—Jes, Maike, aš išlikau 
gyvas. Bet ar žinai kodėl?

—Nagi?
" —Mane “Šventųjų Žyva- 

tas” išgelbėjo. Aš da kiau
les ganiau, kaip kunigas ka
lėdoms man tą knygą dova
nojo už gerą poterių sukal
bėjimą, ir nuo to laiko aš ją 
visada nešiojausi užantin 
įsidėjęs. Aš ją turėjau prie 
savo krutinės ir tada, kaip 
tas nedaverka turkas norėjo 
mane ant savo štvko užmau
ti. Jis pataikė kaip sykis į tą 
knygą, ir aš išlikau gyvas.

bar, ar čia nebuvo cudas? 
—Ne, tėve, aš čia nema- Į

i
įytas ne- tau jokio stebuklo. Jeigu tu grasinamas 
Dievo ga-'tos knygos nebūtum turėjęs darysiu." p

kaip

taip 
ste-

ir gyvas butum išlikęs, tai kis.
tuomet galima butų sakyti,' “Ar tai paskutinis tams- 
kad tu išlikai stebuklingai, tos žodis?" paklausė Pil- 
Dabar gi aišku, kad turko sudskis.
durtuvą sulaikė storas pluo-' “Taip, paskutinis,” atsa- 
štas popieros. Tą patį butų kė Daszynskis.
padariusi ir paprasta plyta.
Tai viena.
netikiu, kad toks įvykis

čius bei įžeidžiančius pa
reiškimus atsakysiąs tokiais 
pat pareiškimais.

Pilsudskis tuomet sušu
ko :

"Neužmiršk, kad aš čia ________t __ __ _ __
esu atėję.' valstybės reika- žiaus moteris, kuri turėjo 24 
lais!" metų amžiaus jaunuoli sau

“Aš taip pat!" trumpai už vyrą.
atšovė Daszynskis. Šiomis dienomis šita mo-

“Ar atidarysi seimą, ar teris buvo areštuota ir dabar 
ne?” klausia vėl Pilsudskis.

“Ne. kardu ir revolveriu
; aš seimo neati- 

pareiškė Daszyns-

Tai buvo skaudus mora- 
Antra, aš. tėve, lis socialisto antausis Pil

is- sudskiui. ir jam nieko dau- 
,tikrųjų buvo su tavim atsiti- giau neliko, kaip apleisti 
kęs. Tokių pasakų aš esu seimo ramus.
skaitęs ir girdėjęs labai šitokio antausio, šitokio 
daug. Ir kiekvienas melagis Įžeidimo tas chamas turbut 
jas pasakoja vis savotiškai da nebuvo 
padailindamas.

—Olrait, Maike. jeigu tu 
sakai, kad aš meluoju, tai aš 

j tau pasakysiu kitą atsitiki- bet Daszynskis turi šalinin- 
imą, kurį aš atsimenu kaip kų visuomenėje. Jau tą pat 
•šiandien. Aš buvau tada to- dieną, po skandalo. Varšu- 
kių metų, kaip tu dabar. Bu- vos 
vo žiemos vakaras ir nabaš- 

ininkė mano bobutė. Dieve 
Įduok jai amžiną atilsį, kal
bėjo rąžančių ant pečiaus.

, , i Žinai, Lietuvoj pečiai-neto- ____
Tai buvo jau senai, ale aš ir^ie, kaip Amerikoj, ale di- parlamenta.

gavęs kaip jis 
Lenkijoj viešpatauja.

Pilsudskis, žinoma, turi 
šalininkų karininkų tarpe:

darbininkų tarpe kilo 
didelis nei imas ir jie orga- 
nizavos ginti krašto atsto
vybę (seimą), jeigu Pilsud
skis savo apmaudą malšin
damas pasikėsintų prieš

Kesedovskio Laiškas Rusijos 
Darbininkams ir ValstiečiamsTARNAUTOJŲ BANKAS

į Nesenai kalbėjom apie 
Vokietijos “Darbininkų, 
tarnautojų ir valdininkų 
banką." šį kartą pažiūrėsi
me, ką šituo atžvilgiu turi 
Austrijos darbininkai ir tar
nautojai.

Vokietijos darbininkų 
bankai savo esme yra dau
giau panašus į Amerikos 
prof. s-gų bankus ir Credit 
L’nicns ir i Belgijos darbi
ninkų organizacijų bankus.

Skirtingas nuo jų yra ak
cinis darbininkų bankas 
(Arbeiterba'hk A-G in 
VVien). Jo pradžia 1892 m. 
1913 m. perorganizuotas. 
Dabar jis yra daugelio so
cialistinių ūkiškų Įmonių 
kredito Įstaiga. Bankas su
dalytas prof. s-gų ir kopera
tyvų. Jis yra kaip junginys 
prof. s-gų kovos fondo ir 
koperatvvių Įmonių fondo, 
teikdamas galimybės kope
ratyvų įmonėms būti nepri
klausomoms bendrosios ko
peratyvų rinkos. Idėjinio 
darbininkų banko tikslui šis 
bankas tuo labiau atitinka, 
kad jis yra bendras visam 
darbininkiškam sąjūdžiui, 
kada Vokietijoj šalymais 
veikia Vartotojų Bendrovių 
Didmenomis supirkimo Ben
drovės bankų skyriai ir Dar
bininkų, Tarnautoju ir Vai- , .... - . . ,
dininku bankas Berlyne. Iš- <luon« m<>ka juokingas kai- 
□rimai daugiau panašus V ie
nos bankui Belgijos kopera
tyvų ir prof. s-gų bankai.

Tik tuomet pagerėsianti 
darbininkų ir valstiečių bū
klė. Tik ukiškajai laisvei 
esant atgis pramonė, preky
ba ir žemės ūkis. Kad to at
siektų. Rusijos valstiečiai ir 
darbininkai turi susijungti 
organizuotai kovai.

šiandien sukilimų kelias

Buvusis Sovietų atstovy
bės Paryžiuje patarėjas Bie
sedovskis paskelbė laikraš
ty “Dni” laišką i Rusijos val
stiečius ir darbininkus, ku
riame štai ką rašo:

“Jus jau žinote apie ma
no išėjimą iš komunistų par
tijos ir apie tai, kad aš pasi
likau užsieny, kad čia kovo
čiau prieš Staliną ir jo paka- nėra galimas, nes komunis- 
likus. Jie bando primesti tai turėdami savo rankose 
man išeikvotojo antspaudą, kariumenę lengvai numal

šintų liaudį. Valstiečiai turi 
atsisakyti pardavinėti duo
ną neteisinga kaina, reika
lauti laisvo sovietų perrin
kimo ir teisės turėti savo 
valstiečių sąjungą. Valstie
čiai turi laiškais informuoti

jie nori atvaizdinti mane 
kaipo paprastą kriminalini 
nusikaltėlį, kad sumažintų 
reikšmę mano padaryto po
litinio akto. «

“Mano pasitraukimas iš 
dabartinės valdžios buvo iš
šauktas tik mano giliu įsiti- raudonąją armiją, kad ji ži- 
kinimu, kad Sovietų Sąjun- notų už ką kovoja valstie- 
gos plačiosioms darbo ma- čiai ir kad juos palaikytų, 
sems yra kenksminga ta po- Darbininkai privalo žinoti, 
litika, kurią varo Stalinas.

Biesedovskis nurodo kad su valstiečių reikalais, 
jis negalėjęs ramiai žiūrėti, 
kaip komunistinė valdžia 
išnaudoja ir plėšia valstie
čius ir ardo jų ūkį. Valstie
čius apgaudinėja, žadėda-’ .. _ 
mi jiems prekių už duoną, , Rusijoj, Chabarovsko pa- 
bet paėmę duoną nič nieko sienyje, yra labai retas ra- 
neduoda. Priversdami vals- dinys: išnykusios jūrių kar- 
tiečius atiduoti duoną, už vės griaučiai.

' Senovės laikais jūrių kar
nas. Tuos valstiečius, kurie vių labai daug buvo šiauri- 
bando kovoti už savo teises, nėję Ramiojo Vandenyno 

(Paskelbia Stalino “valstybės daly, prieinančioje prie Be- 
—. ♦» ringo juros. Daug jūrių kar

vių buvo ir Beringo jūrių sa
lose. Čia juros karvę matė 
mokslininkas Stelleris 
(1741 m.). Beringo saloje,

kad jų reikalai yra bendri

Juriu Karvė
kaltinama savo pasekėjų 
žudymu. Jos namuose poli
cija rado po grindimis pa
slėptą lavoną 16 metų am
žiaus merginos. Willos Rho- 
des, kuri buvo prie tos sek
tos prisidėjusi.

Areštuotoji kunige teisi
nasi, kad ši mergina mirusi 
paprasta mirtimi kokie tre
ji metai atgal, bet ji jos lavo
ną vežiojusi iš vietos į vietą, 
nes mergina turinti prisikel
ti iš numirusių. Taip jai, 
kunigei, esą apreiškę arka- 
niuolai Mykolas ir Gabrie
lius. Jiedu jai pasirodę ir pa
sakę, kad šita jauna mergi
na prisikelsianti iš numiru
sių.

Šitokio tvirtinimo, žino
ma, užtenka, kad tą kunigę 
pripažinus beprote, nes kiek
vienas apsišvietęs ’ 
žino, kad “aikaniuolų 
kur nėra ir jie negali 
kam pasirodyt.

Bet policija mano, 
kunige Blackburn nėra tik
ra beprotė, tiktai apsimeta 
tokia, kad sumaišius polici
jai pėdas. Policija mano, kad 
Wiila Rhode\ kurios lavo
nas buvo rastas po kunigės 
grindimis, galėjo būt nužu
dyta kaipo eliginė auka 
Dievui, arba gal ir plėšime 
tikslais. V 
lavoną savo žinion 
chemišką andyzę, 
ras jame nu< į.

Yra ir daugiau 
kurios įstoji’' »s į tą “Die
višką ordeną prapuolė be 
jokios žiniom 
prisipažino.

žmogus
” nje- 

nie-

kad

* 1 ! priešais.” Net gatvėse to-
V ienos darbininkų banko, kius valstiečius puola chuli-

Kokių minčių vedinas 
---- ?------  —--------— Lenkijos maršalas atsivedė 

buvo)lipti ir miegoti. Taigi, mano karininkus i seimą jo atida- 
ivmo metu? Kol kas iš 
spaudos nėra aišku, bet vie
na žinoma, kad seimo ati
darymo dieną opozicijos 
grupės rengėsi patiekti sei
mui rezoliuciją, kurioje bu
vo numatyta pulkininkų ka
binetui pareikšti nepasitikė
jimas. Premjeras Svitalskis 
ir kiti jo šalininkai nemaža 
buvo susirūpinę, ir kad su
trukdyti seimui pareikšti ne
pasitikėjimą vyriausybei at
vyko sergantis maršalas ir 
argumentų vietoj atsivedė 
karininkus.

Lenkų seimo pirmininko 
Daszynskio žygis ne tik i ap
maudą įvedė Pilsudskį, bet 
ir Svitalskio kabinetui nuro
dė kelią, kuriuo jis turėtų 
eiti. Tokis negirdėtas ir 
skandalingas Pilsudskio į- 
žeidimas sukėlė didelio ne
rimo jo garbintojų tarpe.

Tečiaus maršalo jėgos nė
ra tokios didelės šiandien, 
kaip anuomet, kada jis ėmė 
Varšuvą. Jis Įžeistas. įžeis- 
tn jo pastatyta vyriausybė, 
įžeisti jo garbintojai, o vis 
tik jie susilaikė nuo griežtų 
žygių.

Ką palaikys prezidentas? 
Pilsudskį ar Daszynskį? ši
tas klausimas kol kas neaiš
kus ir ligi šiol tuščioms mar
šalo ambicijoms patenkinti 
dar nieko nėra padalyta. 

Reikia spėti, kad Pilsuds- „ 
-i pasitenkinti Įam tasai Mesijo> 
Daszynskio antausiu. Žvaigždės A 
ši byla, byla Pilrud - Vyriausi? Vi iy®.

stoti. O turkai zajadli žmo-l pjaudama ji užmigo ir nusi- 
„-o. T>1^ ver|ė stačia galva žemėn.

Prie pečiaus, vaike, stovėjo 
pririštas veršis, ba tvarte 
jam buvo peršalta. Taigi, 
mano bobutė su ražančium 
nugriuvo stačiai ant veršio. 
Ir ar tu žinai, kas atsitiko? 
Veršiui nulaužė pasturgali- 
nę koją, o mano bobutė bu
vo visai sveika, tik nosį tru
putį nusibrozdijo. Ir čia. 
vaike, nėra joks melas, ale 
tikras atsitikimas, kuri aš 
mačiau savo akimis.

—Aš tam tikiu, tėve. Bet 
kas čia tokio ypatingo, kad 
tavo bobutė užmigus nuo 
pečiaus nukrito. Jeigu nebū
tų nukritus, tai butų daug 
Įdomiau.

—Na, Maike, jeigu tu ir 
čia nematai Dievo galybės, 
tai aš daugiau nenoriu su 
tavim šiandien kalbėtis. 
Gud bai.

—Viso labo, tėve!

vy-

SUEMĖ GARSŲ ŽMOG
ŽUDĮ.

Klaipėdos krašte policija 
suėmė žinomą plėšiką ir 
žmogžudį Lauraiti, kuris 
jau dabar prisipažino pada
ręs kelias žmogžudystes ir 
keletą plėšimų.

Bet jis smarkiai nubaus
tas nebus, nes nėjo prieš da
bartinę vyriausybę, o plėši- kis turės 
mai buvo jo paprastas ama- duotu 
tas i Rot

I

s-

'aidžia jau paėmė 
ir darys 
ar nesu-

moterų.

Kunige jau 
ad viena jos 

pasekėjų, tu i Frances Tur- 
ner, buvo iki- a į karštą pe
čių, kad už’ šus jos ligą, 
nes ji buvo - irgus. Ir tos 
moteriškės d. ar nėra. Ma
noma, k&d ji uvo gyva pe
čiuje iškepta

Koks buvo -itos sektos ti
kėjimas, kok < apeigos, kol 
kas da pasili .a paslaptis. 
Kunige Blacl urn yra dide
lio ūgio ir st' moteris, turi 
burliokišką aizdą, pana
ši Į nusipenė -Į bučert

Ant jos s tos turto šv. 
Zuzanos kali tse dabar yra 
uždėtas areš ir buvusieji 
sektos nariai skalauja sau 
$50,000 atlyi imo, nes tiek 
jie šitai kur. ei “sukišę.” 
Penkiolika n. ų tiesiog sa
ko, kad kui ė juos apvo
gusi.

Jaunas kur. 
žin kur dingi 
bar jo jiesko. 
iis buvo žinoi

lio ūgio ir st'

ės vyras ka- 
• policija da- 
ktos nariam 
s kaipo “Bal- 
’’ ir “šiaurės 
irinio Taško

M

irumpai žymimo W. A. B. 
(Wiener Arbeiterbank), ak
cijos vardinės ir neleidžia
mos pardavinėti į biržą. 
Steigimo sutartim akcijos 
taip paskirstytos: 40 proc. 
prof. s-gų, 40 proc. kopera- 
yvų, 10 proc. socialistinių 
politinių organizacijų ir 10 
proc. darbininkų kredito 
draugijų savybė. 1928 m. 
pavasarį kreditoriai (sveti
mi pinigai) banke buvo taip 
pasiskirstę: apie 50 proc. 
prof. s-gų indėlių, 20 proc. 
ligonių kasų ir kitų draudi
mo Įstaigų, o likusi dalis iš 
kredito draugijų, politinių 
organizacijų ir privatiniai. 
Kreditai buvo suteikti tik 
koperatyvams ir kitoms dar
bininkų įmonėms. Provinci
jos liaudies bankeliai yra 
kaip jo atstovai vietose. Jau 
suplanuotas su jais susivie
nijimas.

Pastebėtinas smarkus 
banko apyvartų didėjimas.' 
Per šešiolika metų nuo 1913 
m. iki 1928 m. štai kokios 
skirtingos sumos: balansai 
5 mil. ir 50 milijonų šilingų 
(1 doleris lygus 8 šilin
gams), indėlių 4 ir 44 milijo
nai ir grynas pelnas 103,655 
ir 583,922 šilingu.

Lyginant sumas su atitin
kamais Vokietijos bankais, 
jos žymiai mažesnės (Vo
kiečių Didm. Supirkimo 
B-vės banke 1928 m. pabai
goj buvo 103 mil. markių in
dėlių ir Berlyno Darb., Tarn. 
ir Vald. banke 117 mil. mar
kių), bet lyginamoji jo reik
šmė mažutės Austrijos gyve
nime žymiai didesnė, kaip 
anų Vokietijos bankų.

Bankas už indėlius moka 
flidesnius procentus ir kre
ditus teikia pigiau kaip ka
pitalistiniai bankai. Šiuo 
bankas padėjo daug sutau
pyti. Be to, didelė banko 
ekonomija padaryta ir tuo, 
kad jame esanti prof. s-gų 
streikų fondai betarpiai su
naudojami koperatyvų įmo- 

dar- 
B.”

ganų komsomolcų gaujos. 
Valstiečiai apkraunami ne
pakeliamais mokesčiais, 
jiems uždaromi šuliniai, jie ties kuria su Stellerio laivu 
išmetami iš koperatyvų ir tt. Įvyko katastrofa, buvo jūrių 

i Valstietis virto Sovietuo- H.3’?1'1- ištisos bandos. Moks- 
se -tikra vergu, kurį nėra lminka> Stellens matė šį ne- 
kam užtarti. Dori komunis- PaPrastą gyvulį gyvą laisvo- 
tai, kurie norėjo ginti vals-(’e JuroJe-
tiečių reikalus, persekioja-į “Šitie gy vuliai,” rašė Stel
ini ir ginami lauk. Kaimų leris, “kaip ir naminiai ra- 
sovietai yra bejėgiai apgin-'guočiai, gyvena juroje ban- 
ti valstiečius. Į Centralinį domis. Paprastai patinas ir 
vykdomąjį sovietų komitetą'patelė laikosi drauge ir čia 
valstiečiai neįsileidžiami. į pat pakrantėje ganosi jų 
Kad apgautų valstiečius.'vaikai.” 
komunistai sodina į sovietų! 
pirmininkų vietas valstiečių' 
reikalų išdavikus, arba toki 
žmogų, kaip Kalininas, ku
ris moka apsimesti mužikė
liu. Jei net kuris tų dirbtinių 
valstiečių bando užtarti sa
vo brolius, tai apšaukiamas 
smulkių buržujų “uklonis-

' tu” ir tt.
“Atsiminkite, valstiečiai." 

rašo Biesedovskis, “kad tik
roji vyriausybė yra ne so
vietų centralinis vykdoma
sis komitetas, o Stalinas su 
savo Politbiuru, t. y. su vy
riausiu komunistų komite
tu.

i “Politbiure gi valstiečių 
nėra ir nebus, nes ten jų ne
įsileidžia. Pasiklauskite sa
vo komunistų apie tai, kas 
sėdi Politbiure.”

Biesedovskis nurodo to
liau. kad miestų darbininkų 
padėtis yra nedaug ko ge
resnė, bet apie darbininkus 
daugiau pakalbama. Juos 
siunčia kartais į kurortus ir 
duoda “almužną.” Bet dar
bininkai verčiami dirbti 
virš jėgų. Darbininkams su
galvota “ištisinė savaitė,” ir 
jiems neduodama ilsėtis 
drauge su savo šeimomis. Jų 
maža jį užmokeShį už darbą 
dar mažina priverstinos pa
skolos ir mokėjimas nario 
mokesties nesuskaitomoms 

draugijoms.
Kad išsivaduotų iš komu

nistinės vergijos, valstiečiai 
ir darbininkai turi stengtis 
pakeisti Stalino diktatūrą 
laisva tvarka, kuri duos ga
limumo laisvai šeimininkau
ti ir ūkininkauti. Turi būti 
žodžio, spaudos, susirinki
mų ir organizacijų, laisvė. 
Liaudis turi turėti teisę laiš- 

landą ir prigirdė 26 žmones, vai išrinkti savo atstovybę.

naudojami koperatyvų 
nių streikuojantiems 
bininkams. “D.

JURA UŽLIEJO 
SAUS2EMĮ.

Pereitą sąvaitę milžiniš
ka jūrių banga užliejo Ka
nados pusiausalį Newfound-

Jurių karnų buvo taip 
daug, kad vietos gyventojai 
visuomet turėjo pakanka
mai riebios mėsos.

Jūrių karvė buvo labai di
delė, apie 35 pėdų ilgio. Ju
ros karvės mėsa buvo labai 
skani. Karvė svėrė 480 cent
nerių, arba 1500 pūdų. Joks 
žemės ir jūrių gyvulys netu
rėjo tokio svorio.

Jūrių karvės oda turėjo 
dvigubą sluoksnį. Išorinis 
sluoksnis buvo juodas, vie
no colio storumo, vidujinis 
buvo baltas ir dar storesnis. 
Tarp odos sluoksnių buvo 
riebalų sluoksnis kelių colių 
storumo. Riebalai labai ska
nus ir maistingi.

Kaip atrodė jūrių karvė, 
galima turėti supratimą tik 
iš vienintelio užsilikusio pie
šinio. Jūrių karvę nupiešė 
Beringo laivo leitenantas 
Vakselis.

Iš Stellerio aprašymo ma
tyti, kad juros karvė visai 
nebuvo panaši kitiems to
kiems gyvuliams. Ji neturė
jo dantų ir kramtė maistą 
tam tikromis plokštelėmis. 
•Jūrių karvės kūnas iš prie
kio buvo panašus juros šu
nies kunui. Iš užpakalio kar
vė atrodė lyg žuvis. Galvos 
kaulai primena arklio galvą.

Sužinoję apie tokį gyvulį, 
medžiotojai pulkais važiavo 
Į Beringo jurą ir tūkstan
čiais naikino jūrių karves. 
Karvės buvo nesunku mušti. 
Jos buvo visai beginklės. 
Paskutinė karvė buvo už
mušta Beringo saloje 1768 
metais.

Dabar jau jūrių karvių 
nėra, o tik liko pora griau
čių Rusijos ir Amerikos mu
ziejuose.
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Visokios Žinios.
{DOMI VARNŲ ME

DŽIOKLE.
BAISUS ČEKISTŲ DAR
BAI SOLOVKU KALĖ

JIME.
Suomių spauda rašo apie

I masinį bėgimą iš Solovkų Tilžės Keleivis
1 katorgos. Nesenai i Suomiją kad Juodkrantė :)S apyl 
iš Rusijos atvyko pirmosios linkėj prasidėjo ‘•varnu m’e-

Varniena su kopūstais. 
Tilžė. (Eltai

Iš DARBO LAUKO PAJ1EŠKOJIMAI

’ Naujasis 
praneša,

I
BRAZILIJA

Japonų ir lenkų koloni
jos. — Lenkų kolonizacija 
Brazilijoj jau prasidėjo. Ne
labai senai atvyko 800 len
kų ateivių, kurie apsigyveno 
Espirito Santa estadoj (val
stijoj). Taip vadinamoji 
Varšuvos kolonizacijos 
draugija, kuri buvo įgijus iš

SOVIETŲ DINAMITAS 
RYGOS MUITINĖJ.
Rygos muitinės sande-trys kalinių grupės. Kaliniai ^žiojimo sezonu.-." Pasiro- 

liuose susekta sensacingas —13 vyrų ir 1 moteris jau do, kad kiekvieną rudeni, 
radinys: pereitą žiemą Į Ry- yra pabėgę iš Solovkų prieš prieš šalant, varne.' mėgsta 
gos muitinę buvo atvežta 2 sąvaites. Bėgdami užmu-- keliauti į Kopa.'. Jos ypatin- 
dėžė, kuri iki šiol išbuvo šė kelis sargybinius. 2 sąvai- gai mėgsta ten keliauti, tam

, nes niekas ne- tęs jie ėję tankiais miškais, ■ tikram vėjui pučiant, saulei Brazilijos valdžios plotą že- 
o lydi- bridę per klampias pelkes, dar netekėjus. Tą jų ypaty- mės, pavedė šitą žemę tiems 

ateiviams. Greitu laiku ža- 
"kragebi- da prasidėt ir japonų kolo- 
‘ . nizacija. Japonijos valdžios

Netu- metrų ploto tinklą ant ram- atstovai yra jau tuo reikalu 
keliavę stelių, prie kurių pririša vir-su Brazilijos vyriausybe su-

RUSUOS VALSTIEČIŲ 
KARAS SU KOMUNIS

TAIS.
Sovietų spauda praneša, 

kad “kulokų” susilimai 
prieš Sovietų valdžią prasi
dėjo ir Podolijoje. Staraja___ , ___
Siniavo kaime valstiečių'sandėliuose, i........ .
grupė padegusi komunistų'atėjo jos atsiimti, < 
aktyvistų ukius. Sudegę 10 muose raštuose buvo pažy- 
ukių. Kaime Zaborozinciimėta “tuščia.” 
valstiečiai sudegimo vietosi Prieš kelias dienas vienas 
kaimo sovieto pirmininko [iš Sovietų įstaigų Rygoj at- 
uki. Kuznecovo apskr. vals-‘stovas atsilankė muitinėj ir 
tiečiai šūviais iš “nagano” j pareiškęs dokumentų dubli- ____ _____
užmušė “duonos paruoši-[katus, pasiūlė muitininkams orientuodamiesi vien vieno mos smėliu ir nutiesiamos bus apgyvendinti Paranos 
mo" Įgaliotinį. Sibire taip dėžę apžiūrėti. Atidarius’ 
pat eina komunistų žudy-dėžę, muitininkų nusutebė- 
mai iš užu kertės. Tomsko jimui nebuvo galo. Joje ras- 
apskr. sudeginę visą duoną, ta apie 20 svarų dinamito ir 
kuri buvo surinkta iš jų. ant kartono dėžučių, kurio- 
Novosibirsko apskr. valstie- se buvo dinamitas, buvo pa
čiai išvaikė kaimo sovieto rašytas: “Garantuota gry- 
posėdi. Komunistų mušimai nas dinamitas.” 
ir žudymai Įgavę epidemi- Paaiškėjo, kad ši dėžė at- 
nio pobūdžio. Sovietų vai- siųsta iš Sovietų Rusijos ir 
džia skubiai ginkluoja vie- jos turinys grėsė dideliu pa- 
tos komunistus ir siunčia vojum muitinės sandėliams, 
jiems kulkosvaidžius. Buvę nes dinamitas buvo visiškai 
atsitikimų, kad kaimiečiai išdžiuvęs ir galėjo greit 
skandindavę šuliniuose ko- sprogti, 
munistus korespondentus Sovietų Įstaigų atstovai

- (“selkorus”) ir pakardavę tvirtina, kad čia Įvykęs ne- 
juos. Sovietų spauda reika-susipratimas ir dėžėj nesąs 
lauja be pasigailėjimo sau- dinamitas, o kita medžiaga, 
dyti “maištininkus.” Įpakuota i dinamito karto-,

nūs. . . .. v
I Apie šį sensacingą radinį joj buvo sustabdyti^ dviems 
tuoj bus pranešta užsienių 
reikalų ministerijai, nes su
tartimi tarp Sovietų ir Lat
vijos, pervežimas sprogsta
mosios medžiagos, kaip pa
prastų prekių draudžiamas.

Nors buvo dėta pastangų, 
‘ kad ekspertai apžiūrėtų mi

nėtą radinį, tečiau iki' šiol —. - 
nei vienas ekspertas nesuti- buvusios

kentėję badą. Jie maitinosi bę kasmet isnauib .ja” tam 
paskutines keturias dienas tikri gaudytojai 
uogomis ir samanomis. Visi teriai.” Jie paremia 10 kv. 
nepaprastai išvargę, 
rėdami kompaso, 
sulig nustatytos krypties, vėlės. Tos vinelės apkasa-’sitarę. Japonų imigrantai

Sibire taip dėžę apžiūrėti. Atidarius 
komunistų žudy-dėžę, muitininkų nusistebė- 

Tomsko jimui nebuvo galo. Joje ras-

Elena Skučiutė-Janušienė, pajieš
kau brolio Kazio Skučo, paskutiniu 
laiku gyveno Niagara Falls, N. Y. Kas 
apie jį žino prašau pranešti, arba pats 
lai atsiliepia, po šiuo adresu:

J. J ANUS A, P O. Box 436,
Sydney Alines, N. S , Canada.

—r------------ - -----
Pajieškau se-ers Barboros I.enkšai- 

tės-Straukienes, Rėftvos parapijos; 
pirmiau gyveno Kensington, III. Kas 
apie jų žino, prašau pranestPųrba ji 
pati lai atsišaukia

BRONISLOVAS LENKSI US
P. O. Box 37. Eraiiees; .W.4iu • 

—,, Ii

APSIV ĖDIMAI-
Pajieškau merginos apsivedimui iš 

Amerikos ar iš Lietuvos. 37 metų, vi
dutinės, tik gerai užsilaikančios ir ku
ri nebijo darbo. Aš važiuosiu į Lietu
vą, malonu būt susipažinti. Prašau ir 
paveikslą prisiųsti. (49)

T. EL1S
143 — 4-th avė., New York, N. Y.

Pajieškau <įiaugės dėl apvisedimo, 
kurios gyvenate ne labai toli nuo New 
Yorko. atriša ūkite (tik c..—"—iširiĮ, 
kitokios ne atsišaukite; amžiaus 35 
iki 45 m. (49)

J. BL'LISIS
59 W 28-th st., New York, N.Y.

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams ir klientams, 

*ad savo krautuvę ir laivakųrėių 
-r-,—■ —,----- --------- — agentūrų perkėliau po num.

metų atgal išvažiavo į Ameriką. Pra-I 226 PARK ST., HARTFORD, CONN. 
meldžiu visų atsilankyti ir 

pasinaudoti proga, nes po persikėli
mui padariau išpardavimų visų pre
kių numažinta kaina. Taipgi visų už
prašau atsilankyti pas mane prieš Ka
lėdų Šventes ir nusipirkti reikalingų 
daiktų ir dovanų.

Parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos; siunčiu pinigus litais ir 
doleriais į Lietuvą ir kitas šalis; da
rau dokumentus, įgaliojimus. Reikale 
atsilankykite, gausite nialbnų patar
navimą. J. SEKYS (51)

226 PARK ST.. HARTFORD, CONN.

—-',a—
Pajieškau krikšto tėvą Juozą Iva

nauską, paeinu iš šešaičių kaijpo,' 
Kretingos apskr' Gyveno Škotijoj, 26

šau atsisaukt, arba kas apie jį žino 
bukit geri pranešti jo adresą.

ANNE KESTULIKĖ
49 Giamis Rd.. NeVrbank. 

Glasgow, Scotland.

Jurgis Bazilius iš Virbaliaus, Suval-

I liūtės iš Penkinių dvaro, dirbusi ko- 
I kiam tai guzikų fabrike; į Ameriką 
i išvažiavo 1905 m. Prašau atsiliept 
arba kas apie ją žino, malonėkit pra
nešu. GEORGE BAZILJO
E. F. S R. Alves. Sao Paulo. Brazil.

kalinio nubraižytu žemėla- iki budelių, kurios papras-'estadoj, kur jie augins kvie- kų pajieškau''tetos Agotos Bazi- 
piu. tai statomos 39—50 metrų čius, ryžius ir kitus javus. :x ; i-o.

Pabėgusieji pasakoja apie nuo tinklo. Po tinklu priri-j AKiri ha
baisias gyvenimo sąlygas šamos kelios varnos ir pa- ANGLU A.
Solovkų katorgoj. Esą, kan- barstoma žuvų. Tai varnas Valdžio* apdrauda darbi- 
kinimai ir žiauriausias elge- primasina. Kai didesnis I1,inkanri«. —- Anglijos darbie- 
sys — paprasta tvarka. Ka- skaičius varnų palenda po C1.U valdzm planuoja darbi- 
liniai, be to. papasakojo tinklu, ramsčiai yra pairau- pinkams tokią apdraudą, 
apie š. m. vasario mėn. bai- kiami ir varnos sugautosjkun padengtų ligas, nedar- 
sias žudynes Solovkų kator
goj. 150 žmonių buvo nuka
potos galūnės ir visi jie su
mesti Į griovį, čekistai sto
vėję prie besikankinančių 
kalinių ir laukė tol, kol pas
kutinis jų mirė.

BULGARIJA PRIEŠINAS 
KARO MOKESČIAMS.
Pereitą panedėlį Eulgari- 

valandoms visokie darbai ir 
25 minutoms sulaikytas visas 
trafikas, o ties francuzų ir 
anglų atstovybėmis tuo pa
čiu laiku susirinko didelės 
žmonių minios ir protestavo 
dėl nepakeliamų karo mo
kesčių, kurių aliantai reika
lauja iš Bulgarijos, kaipo 

> kaizerio talkinin-

“KONTREVOLIUCIJA” 
LENINGRADO MOKSLU 

AKADEMIJOJ.
Leningrado mokslų aka

demijoj surasta visa eilė di
delės politinės reikšmės do
kumentų. kurie nelegaliai 
buvo akademijos saugoja
mi. Tarp kita ko, rastos dar 
caro režimo svarbios bylos, 
policijos departamento, žan
darų korpuso ir kiti archy
vai. Šie dokumentai turi to- _________ ____________ ______
kios didelės politinės reikš- VENGRIJOJE ĮVEDAMAS PALEISTAS’IŠ KALĖJIMO 
mės, kad net ir dabar pa
siuvusios Į Sovietų vyriau
sybės rankas suvaidins di
delį vaidmenį. Nuolatinis 
akademijos sekretorius prof. 
Oldenburgas atleistas iš už
imamos vietos. Atleidimo 
priežastis — Oldenburgo 
apsileidimas, kurio dėka šie 
svarbus dokumentai savo 
laiku nebuvo sovietų vyriau
sybei perduoti.

ko tai atlikti dėl gręsiančio kės.
pavojaus. ' --------------

____________ MILIONIERIUS SINCLAIR

KAREIVIŲ PLAKIMAS i Užpereitą panedėlį Wash- 
RYKŠTĖMIS. ingtone buvo paleistas iš ka-

Vengrijoj fašistinė karo Įėjimo aliejaus magnatas 
ministerija patiekė naują Harry F. Sinclair, kuris bu-
baudžiamaji kariumenės Įs- vo pasodintas tenai už pa- 
tatymą. kuriuo Įvedama nu- niekinimą Senato, 
sikaltusiu kareivių plakimo 
bausmė.

Ligšiol kareivis, nusikal
tęs tris kartus, galėjo būt 
pasmerktas mirties bausme; 
naujuoju Įstatymu tais atvė- 

DEL ŠIFRO IŠVOGIMO Jais numatoma plakimas. 
ITALIJOS ATSTOVYBĖJ. Nesubordinacija ir apsilei-

Paryžiųj išeinąs rusų emi
grantų laikraštis praneša, 
kad nesenai italų ambasa
doj Berlyne pavogtas šifras 
buvo pasiūlytas pirkti So
vietų Rusijos ambasadai 
Paryžiuje už 5.000 dolerių. 
Asmenį, atnešusį Į Sovietų 
ambasadą šitą šifrą, priėmęs 
čekistas Jatovičius. Atnešu- 
sysis asmuo gavęs laukti 
pusantros valandos. Per tą 
laiką turėjęs būti ištirtas 
šifro autentiškumas. Bet Ja- 
novičius tuo tarpu nufoto
grafavęs visą šifrą ir pas
kui grąžinęs ji laukusiam 
asmeniui su pastaba, kad 
jam tas šifras atrodąs netik
ras.

Dėl tos žinios buvusis ru
su ambasados tarėjas Besie-

dimas sargybos pareigose 
ligšiol buvo baudžiami ka
lėjimu ; naujuoju įstatymu 
už tokius nusikaltimus ka
reivis gali būt baudžiamas 
mirtim.

šis Įstatymas dar turės 
būt parlamento patvirtintas, 
arba atmestas.

oU aiiiuacavivo įaivju'. _

dovskis dabar pareiškė, kad Pab^°- 
Sovietų Paryžiaus ambasa-1 CPV(
dos šifruotojas paskutiniu 
laiku šifravęs visas itmų te
legramas. rusų agentų su
gautas.

Šifru vadinasi slaptas su
sirašinėjimo būdas, kuri pa
prastai vartoja valstybių 
diplomatai ir šnipai.

Sovietų Paryžiaus ambasa-

bą. senatvę ir visokias ne- 
laime*- Bedarbių skaičius 

Varnos Anglijoj dabar nupuolė jau 
čia pat nupešamos ir sudo-,žemiau miliono. Pernai 
mos žiemai. Tvirtinama, įšiuomjaiku Anglijoj buvo

kad varniena su raugintais' 1,342,500 bedarbių. Dabar 
kopūstais esanti labai gardi J Anglijos parlamentan yra 

įneštas darbiecių valdžios 
sumanymas paskirti iš val
stybės iždo algą našlėms, 
kurios susilaukė jau 55 metų 
amžiaus. Tokių moterų An
glijoj yra 500,000.______

Gaudytojai atsiskubinę iš
ima varnas ir dantimis nu- 
kandžioja galvas.

MUSSOLINI GAILISI.
Sąryšy su “žygio į Romą” 

sukaktuvėmis Mussolini sa
vo kalboje gailėjosi, kad 
1922 m. fašistai nesušaudė 
savo priešų, o leido jiems 
išvykti užsienin.

FREEHOLD, N. J. 
GRAŽUS ŠOKIAI.

30 LAPKRIdO-NOV.. Suba- 
toje. nuo 7:30 vakare, lietuviai 
rengia gražius šokius, ant VOG- 
TAl’N AVĖ., ant kertės po de-

ESTONIJA. 
Rūpinasi bedarbiais.

Estonijos valdžia stengiasi 
parūpinti bedarbiams dar
bų ateinančią žiemą. Talino 
miesto valdyba tuo tikslu 
paskyrė 509,860 ekrų (apie 
§136,000) pagerinimui ke-

šines. Visus apielinkės lietuvius Kų, jūrių sienų ir tt. Tuo bu-
prašome atsilankyti i m :sų gra-įdu norima parūpinti Žmo- 
žu vakarėlį. Gražiai ir smagiai' nėms uždarbio.
galėsite pasilinksmint.

Kviečia Komitetas. •
—.— -f ------------------------ ------------------—

I. »<r»« \pnac /mnnntc

BOLIVIJA.
Astuonių valandų darbo 

Reikalingas Senas Žmogus j d iena.—Bolivijos parlamen- 
kuris moka karpenderiaut. nusimano* 
apie plumbingą ir pentyt Aš duosiu 
valgi, kambarį ir apskalbimų. Kuria 
nevartoja svaiginančių gėrimų ir nor 
turėt buvainę, atsišauki:. Ik aiškin
siu per laiškų. M. B (49)

5633 Kulick Avė., Detroit, Mich.

Nebūk vienas iš milionu 
kentėti skausmus šįmet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen- 
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas. 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.

Pajieškau Vilimo Jenkausko, kuris 
1919 m. buvai pas mane .ant burdo 
Banner, Ky. Prašau atsiliept arba at
važiuok'pas man?. . • >>-'

C. . PĄUI.AlTU^.t
1124 So Frųąklin, st., ; ' t 

Sotttir Bend, Ind.
• • ‘

Piajieškau pusseserėj; Barboros I.u- 
košaitės. po’-vyru Knox< 1915 m ji gy
veno M cOeary, W*sh, J£»* . apie-fc 
žino prašau ‘pranešt: arba pati malo
nės atsišaukti.

ANTON BAGOčTUS ' 
4258 Maplevood avė.; ChicSSo, III.

DĖL KALĖDŲ
25 gražus toišką i, 25 gražios atviru

tės su ko r> vietai*, ir Kalendorius 1930 
metams. Viskas uš $14)0. Taipgi pada
rom dėl Kalėdų^atvirutes su jūsų var
du ir pavdHe,.ųąukso, sidabro raidė
mis. 12 atviručių ui $1.00. (49)

TIESA PUBLiSHlNG CO.
244 No. 12-th st., I’hitadelphia, Pa.

Pajieškau savo tėvo Jono Pun- 
dziaus, iš Lietuvos paeina iš Nevarė-; 
nų miestelio, Telšių apskr. Jis visą 
laiką gyveno Chicagoje. ant So. Pau
lina st. dabar negaliu jo surasti. Kas 
apie jį žino malonės pranešti, busiu 
’abai dėkinga, arba pats lai atsišau
kia. < 49)

MRS. STASĖ STANIENĖ
818 Hutchinson st., Philadelphia, Pa.

GALVOS GĖLIMAS. ,
Albionus- žmonių nuvaro į prapul

ties bedugnę. Kadangi galvą skau
dant žmogus negali skaityti nė laik
raščių nė knygų, tampa dideliu nieko 
nežinėiiu Aš pasiūlau vaistus nuo 
gaivos gėlimo kurie ant visados gal
vos gėlimą prašalins. Vienas doleriu- 
kas.
STEVE POCIUS—DISTRIBUTOR 
Gen. Delivery. Canton, Mas*.

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

Europa Book Co.. 57 Dey Street, 
New York. N. Y-

Pajieškau švogerio Antano Medei
nos, paeina iš Dvaupstų kaimo, Rie- 
tavos parap., Telšių apskr. Pirm 3 
metų dirbo anglių kasyklose aplink 
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau kur 
randasi. Kas apie jį žino, prašau pra
nešti arba pats lai a.sišaukia. (51) 

JOSEPH JANUŠEVSKI 
Infirmary Ward 44, Oak Forest. III

tan yra Įneštas Įstatymo su
manymas, kad visiems dar
bininkams butų Įvesta 8 va
landų darbo diena.

Sovietų užsienio reikalų 
komisaras čičerinas pasi
traukė iš tarnybos. Jo svei
kata suirusi.

Pajieškau Anelės Tališauckaitės po 
vyru Vingienės; iš Lietuvos Skirsne
munės parapijos, Rotulių kaimo. Pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa., vėliau 
persikėlė į C'hicago. III. Dabar nežinau 
kur ji randasi; meldžiu atsišaukti, ar
ba kas apie ją žino, prašau pranenšti. 
uriu svarbų reikalą iš Lietuvos. (49)

JONAS GIRDŽIUS
142 Orr street. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau Stanislovo Ambrazaičiu- 
ko. paeina iš Jurbarko, pirma gyveno 
Pittsburgh, Pa Po pasaulinės karės 
parsikėlė į Cleveland. ir dabar neži
nau kur jis randas. Meldžiu atsišauk
ti. turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

JONAS GIRDŽIUS (49)
142 Orr street, Pittsburgh. Pa.

I ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

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 kode! 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 3. So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA 4 KĖDĖS BARBĖK- 
NĖ Su namu, geroj vietoj ir biznis 
gerai išdirbtas. Gera proga norin
čiam turėt gerą biznį. Norint infor
macijų kreipkitės laišku ar ypatiškai.

F. NAVICKAS (49)
631 Morton avė, CHESTER, PA.

PARSIDUODA 3 MEDŽIOKLĖS 
ŠUNES—gončai, pilnai išmokyti, po 
$25; 45 zuikiai didžiosios veisles,
1,500 balandžių visokio gatunko. At
sakymui 2c. ženklelį prisius.

P. D. ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

Gera Farma! Naudokitės!
6K akeriar, 40 dirbamos lygios že

mes. nėra akmenų; 10 kambarių na
mas, 6 kiti budinkai. 10 karvių, 2 ark
liai, vištos; 200 bušelių javų, visas 
dėt liūs, visi įrankiai, mašinerija, ve
žimai, netoli šteito kelio, 3 mailės į 
miestą Kaina už viską $4,000 Imo- 
kėt $1,500. (49)

MRS. ANNA SCHESKY
Rox 278. Saratoga Springs, N. Y.Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, joą demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybė®, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiny), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolą karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” •

Knygoje yra daug paveikslą, žemlapią, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio. 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pCileriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 

pra- radaro jus sustiprintu, energingu, 
uad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar "alite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
1’aiii-Expeileris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti ii praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 

I ai turi būti tam priežastis.
Šis puikus I .inimentas Įsisunkia 

per odos skylutes, suteikia urnų 
oaiengvmimą skausmų apimtoms 

uno dalims, prašalina kraujo su
tepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku budu; skaudėjimas.

LATVIŲ BAŽNYČIOJ TTFSIAI IA 
ĮRENGĖ KOMUNISTŲ rAUTADec

KLIUBĄ. lARIUKEd

“Latvis” praneša, kad Le
ningrade uždaryta vienin
telė latvių bažnyčia, kurioj

MAKEDONIJOJ ŽUDO
MI REVOLIUCIONIERIAI

“Vossiche Zeitung” p“ 
neša, kad Makedonijoj įvy
ko visa eilė politinių nužu
dymų. Šiomis dienomis Į re
voliucionieriaus Ilčevo butą 
įsibriovė nepažįstamas žmo
gus ir paleido į lovoj gulėju
si Ilčevą kelis šuvius iš re
volverio. Ilčevas buvo už
muštas vietoj. Piktadarys

Ilčevo artimas draugas ir 
revoliucionierių vadas gen. 
Protogorovas buvo nušautas 
kiek pirmiau.

nušalimas ir sustingimas ttioiaus 
apleidžia jusu pailsusias musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų.jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka. galima 
nusipirkti, bile vaistinėje mieste, 
atidarys jums naują vaizdą i gy
venimą — maloniai sveik;;' gyve
nimas, pilnas smagumu, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: AkyvaizT e didelio 
Pain-Expelleri,> pasisekime visuo
menėje, daugelis pawu : m par
davėjų mėgino kopijuoti i' nieko 
nepasiekė, todėl per-itikrinkd, 
kad musų vaisbaženkli' — Inka
ras butų ant bonkos. k : n et per
kate Pain-Expe!leri '<■•.. --ten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 
lerio. Ancr —X". 89A

EXTRA!
Knyga Daktaras namuose su Recep

tais SI 00; Didis Sapnininkas $1.50; 
Slaptybės Burtininkų ir Raganių 50c ; 
Kunigo palaikai ir jo gaspadinės lai
kai 5Oc.; 2 baksai Trejonkės $1.00—
Viską imant sykiu tik $3.75 ir Kalen
dorius Biruta. dovanų. (48)

J. YF.RUSEVIČIUS
Lawrence, Mass.

I

RUSUOS BOLŠEVIKAI
PERKA KARO LAIVUS, [dabar Įrengtas komunistu 

Iš Washingtono paskelb-Į klubas.
ta, kad Sovietų Rusija nupir- «.nvil?TAI IN A 
ko 25 karinius laivus nuo SOVI f J;^JJKOLIN A 
Suvienytų Valstijų ir užmo- 560,000,000.
kėjo $1,155,000. Tie laivai Pereitą panedėlį sovietų 
buvo pastatyti karo metu ir valdžia paskelbė, kad 1 d. 
dabar Suv. Valstijoms jie gruodžio ji išleis 125,000.000 
netinkami. Tečiaus bolševi- rublių paskolą pramonės rei- 
kų valdžia sumokėjo už juos kalams. Paskola keliama 
$1,155,000. (Šalies viduje.

TIESIAI Iš

Italioniska 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo 

Didelis pasirinkimas ar
monikų Įvairaus styliaus 
ir didumo Bile stylių 
nndaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
r-tnkų darbas ekspertų 
iš geriausios (nedegus. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais var- 
♦''♦ns instrumentus. 
Klausk dykai kataliogo

IT ALI A N 
323 Polk Street,

ACCORDEON MFG. CO
Dept. 15, cb«

KELEIVIS
2S3 BROADWAY. SOfTH BOSTON. MASS.

TRIS DIENOS KOSULIO YRA 
JUM PAVOJAUS ŽENKLAS

Kosulis nuo šalčio gali pavirst5 
rimta liga. Jus galit ji tuoj sustab
dyti su Creomuision. pienuotu creo- 
sotu. kuris yra priimnus. Creomul- 
-ion yra medicinos išradimas dvi
gubos naudos; jis palengvina ii 
gydo plėvės uždegimą ir sulaiko 
bakterijų daugėjimą

Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovų kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bronchi
to uždegimų. Creontulsione randa-, 
si. apart creosoto, kiti gydanti ele-l 
mintai kurie palengvina ir gydoĮ 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš-l 
tėjimą. kuomet creosotas, paimtas 
į vidurius, dasigauna i kraują, už-; 
puola ligos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą.

CREOMULSION

Creomulsion yra užtikrintas gv- 
lymui kosulio nuo šalčio, bronchi
to. ir mažesnius bronchito skaudė- 
imus, ir yra geriausias aibudavo- 

tojas kūno po šalčiu ar flo Pinigai 
grąžinami jei nepagelbsti po uhu- 
dojimul sulyg nurodymo. Reika
lauk pas jaavn aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeliui.

r TT" ’  .....”"*520*M* ”|
{Creomulsion Co.. Atlanta. Ga- • 
t Atsiųskit dykai bonkutę Creo- • 
j mulsion nuo užsitęsusio kosulio J 
J po šalčiui. I
• Vardas ............................................|
♦ Gatvė ............................................. J
(Miestas .................. Valst......... ♦
j Viena bonkutė šeimai. Rašyk.*

1

Montellos Lietuviai!
ATIDARĖM NAUJA BlČERNĘ 

Užlaikome geriausių ta vora 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU 

DAIKTU- 
Kaina prieinamiausią. 

Patarnavimas Draugiškas. 
Prašome visus Montellos Gaspadinės 
ir Draugus pas mus užeiti ir persitik
rinti musų patarnavimu. (4$)

J. T. S VIRS KAS 
128', AmesSt.. MONTELLO. MASS.

f
I
I

i
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II
I«

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogą dykai, ii ka
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St., Dept K, 

South Boston, Mass.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WORCESTF.R. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterting St. 

Ofiso TaL: Park 3491 
Naai* TsL: Įtapto 4M4. ..

I I l
1
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Humoristika T • •
LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULATO PRA
NEŠIMAS VISUOMENEI.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

KAIP EINA KAUNE DARBAI

pasiskaitęs negalėjau 
sukurti 

poe-

Imperija. I

Kaip laisvi štai Kaune esam 
statom, griauname ir kasam. 
O jei kas nors kyšį gauna, 
viską vėl išnaujo griauna.
Su valdyba susitarus 
griovom gatvių trotuarus. 

Griovėm griovėm. ardėm ardėm, 
davėme uždirbt bedarbiam.
Kol dar dvelkia mus jaunatvė 
kasinėjom Kauko gatvę.
Kasėm kasėm. griovėm griovėm 
Paskui visi nusispiovėm.
Bet geriausias buvo ūpas, 
Tai kai leidom žemėn triubas. 
Kasėm kasėm, dejom dejom 
ir rangovam vis mokėjom.
Mes bendrai rangovus remiam. 
Kasim kabelius po žemėm... 
Kam be reikalo čia kabo?— 
Ponios vielos... rišo labo...

—>

ATSIPRAŠANT PONO IMSRIO
Lietuvos poetas ponas Imsrvs 

rašo tokias žavinčias eiles, kari 
ir aš jų.
susilaikyt ir nutariau 
jo stylium žemiau paduotą 
mą.

Pražydėjo chryzantemos, 
Chryzantemos pražydėjo; 
Sukriuksėjo degia kiaulė. 
Mus degloji sukriuksėjo.
Ji pasipuošė krutinę 
Chryzan temom. hyjacintais;
Pamylėjau josios lupas. 
Pamylėjau jos krutinę.
Pamylėjau tylias lupas, 
Vuodegos jos aromatą, 
Chryzantemcms pražydėjus 
Pamylėjau tylias lupas.
Pasakyki. Imsry. mielas. 
Ar ne aklas čia sekimas 
Tavo turinio ir styliaus, 
Ar ne aklas čia sekimas ?

Ne Imsrvs,

Britų Imperija yra savo! 
struktūra Įdomiausia ir ne-į 
paprasčiausia pasaulio vals

Pirmiau kožnas naujas namas 
buvo statomas ant žemės.
O dabar... betonas prastas’; 
reiks visiems i žemę kastis.
Griaunam.ardom. vėliai statom, 
iždui sąskaitas pristatėm.
Bet jei pinigas iš iždo 
būtinai betonas plyšta...
Dabar žmonės Lietuvoje 
apie akmeni galvoja:
“Kas geriau—ar čia tašyti, 
ar iš suomių išrašyti?”
Mes tiktai dar atsistatom— 
vieną manom kitą darom. 
Stačiai nėr Kaune pakajaus— 
ar meksfaltas. ar tramvajus?
čia bedugnė, kožnas žino, 
ten, žiūrėk, budinkas svyra. 
Kaip laisvi štai Kaune esam 
statom, griauname ir kasam.

Jul. Boks.

ŠIRVYDUKAS AUGINA
GURKLĮ.

Buvusis “Vienybės” redakto
rius iširvydukas išvažiavo į Ka
nadą ir dabar rašo buvusiam 
savo organui: “Naujam pasau
ly jau kiek tiek apsidairiau.,. 
Svarbiausia bent dabar, tai au
ginu gurkii. Visiems vienybinin- 
kams palinkėkit! Vytautas Sir
vydas.”

Bet ką palinkėti 
“vienybininkams.” jis 
ko. Reikia manyt, kad 
augint. Kiek mums 
gurklys tiktai garniui
gas. Nejaugi ir bepartyviška 
tautininkų partija ruošiasi var
les ryti?

visiems
nepasa- 

gurklius 
žinoma, 

reikalin-

IŠTIKIMAS VYRAS.

POTVINIO APSEMTAS FLORIDOS MIESTAS.

KEL

doj padažnėjo apiplėšimaidabar rastas nužudytas. t

Tėvas jo pasakoja, kad

CAS GIRDEn LIETUVOJE
( 4uo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikrai£h|.)

dėl to kilo muštynės. Alušty- 
jnių likviduoti atvyko polici- 
■ ninkas Bindokas, kuris per 
triukšmą buvo lengvai su
žalotas, o jis gindamasis 
peršovė pil. Mickų.

| MUŠTYNĖS SU ŠAU
DYMU.

Spalių 29 d. Šiaulių apsk., 
Laiguvos miestely, įvyko 
ginčai tarp kelių rusų ir lie
tuvių. Visi buvo Įsigėrę, ir

Po didelių liūčių Floridoj andai buvo pasidaręs potvim.-. šis paveikslėlis parodo to potvinio 
apsemtą Hialeah miestelio gatvę. Jis išrodo kaip ežeras.

Prie Lietuvos užsienio pasų 
gavimo.

Lietuvos patvarkymai rei- 
.kalauja, kad Lietuvos pilie
čiai sutvarkytų savo piliety
bės reikalus užsiregistruo
dami konsulatuose ir išsiim-

Anarchizmas. Pagal Proudhono moką- Sielos Balsai. — Puild knyga, daugy- 
lą, parašė d-ras Paul Elzbachar, LZ ——’ ‘

vertė Briedžiu Karaliukas. South gražių, --------. - ------------ -------
Boston, Mass. pusi. 29......................10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B.

■Jaunystės Karštis.“ Vienaveiksmė 
komedija farsas. Parašė K. S. Kar- 

x>vičius, ir Suiūžiedavimas Pagal Su- 
arties. N V. Koneekio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- 
redija ir perstatymui tinkamas 
iialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta Kunigų 

bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 
loriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
aerskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
iaur.ikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
•įs, dukteris ir mylimosios nepapultų l 
okią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Cownser,d Ko . D. D., sulietuvino 
Ferdiuand de Šamogitia. ...... 25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

niška klausimo, kurią turėtų k.ekvie- 
;as protaujantis darbininkas perskai- 
cytL Pagsl K. Kautskį, parašė Z. Ale- 
csa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28...................................... 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. 
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

aas 11-aibėj imu. Ši knyga sutaisyta taip 
engia: ir suprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Toje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
i sakiniai, pasikalbėjimai darbo jtes- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
trau.uvėn, pas daktarą, pas barzda- 
įkutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
štar mu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
dichelsonas. Pusi. 95........................<>oc-
Lieu'ių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žir.oti, kaip seno
bėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
ą knygą, iš jos dasizinosi, Kad vyrai 
urejo daug pačių, o žmonos po kelis 
.'yrus. Labai-užimanti ir pamokinanti 
nyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 

klekna...............................................
Brutuose audeklo apdaruose .... 7&c.
.vtiškas Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
’ Xntra. peržiūrėta ir pagerinta lai-

la. Kaina ....................................... 25a
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos, 
f ei r ori žinot, 1__ \ T
vairiausius nuotikius, tai perskaityk 
ita knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
ra protaujantiems darbininkams neap- 
ainuojama. Nedega imta iš Greilicho. 
’arašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913, pusi. 80...................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gru
bi ir juokingu monologų ir deklama- 
ijų Visokios temos i darbininkiškos, 
-evoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
•istiškos ir laisvamaniškos. Visos 
ikambios, visos geros. Tir.ka viso- 
■įeins apvaikšeiojimams, baliams, kon- 
ertams ir tt. Antra pagerinta lai- 
•a. So. Boston, 1914 m., ........ 2oc.
Sir.ilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
V.eksandro II. Labai puikus ir nesun- 
<iai scenoj perstatomas veikalas. *.s- 
rišo reikalaujamos tik 28 ypatos. _ 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai Įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
urėtų peskaityti kiekvienas katalikas 

ir socialistas Parašė E. Vanderve.de, 
vertė Vardnnas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ Ne

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
Šimas užima apie 2 valandas......... ~5c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės Įtalpa susideda iš 

sekančių daliui (D Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir VY“ 
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; <4> Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusk 32................................ 10c-
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kcdel turės būt pakeistas kapi- 
taliznias. Kaina ........................... 25c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

. žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
ki ianti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
. jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 

Daugelis paveikslų įvairių rasių

be labai gražių eilių ir dainų. Dang 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera

| Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... $1.00
Audimo apdarais ....................... $1.50

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

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

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
rpmansas M. Bematowicz’o.
468 pusi..........................................  $1.50

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

veikslais, perstatančiais įvairius r.uo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio ''žmogus silpsta ? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
■kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir "kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ............................................... 15c.

skutinis juridinis siūlelis, 
kuris riša milžiniška imperi
ją.

.... de. o laikoj darni užsienio pasus. Pasas,
hi nJ a bn< inire,U2.?. kaipo asmens dokumentu 

sv p"B?U.-3^i Kali būti naudingas kad ir 
e •1U>,kr1-!'tUH čia Amerikoje gvvenant, bet 

Sži Tbo1 ■■ T Pasas daiosi abšoliuėiai rei- 
pontmia! ekonomme reiks- kalinąa!i kai yra reikalo už 

. . .. Amerikos sienų pavažiuoti
Britų imperija laiko uk-.Bet paso negalima gauti be 

tai abipusiško uki>ko m po- tam tikrų dokumentų prista- 
_itimo !»okavimo ryšiai.] tymo. Svarbiausias pasui 
Dominijos nereikalauja .ai-, gauti dokumentas yra gimi- 
kyti savo kariunemės ir lai- mo metrikas. Todėl Įtikinan- 
vyno ir jos turi vi<;s.uĮ ap-.čiai patariama kiekvienam 
saugą. Be to, yra ir kiti akiš-,nie|ę0 nelaukiant išsirašyti 
ki įsrokavimai, kurie verčia sau metrikas iš Lietuvos, 
r omini jas laikytis imperijos, i ypa^ gi tiems? kurie ketina 
Dominijos yra suristos ^^teinančiais metais vykti 

j Anglija tukstantiiris i vairių, (Lietuvon j D. L. K. Vvtauto 
k augiausia ūkiškų siūlų. |jubiliejaus iškilmes, ‘jeigu

Bet iš kitos pusės tie siu-'kas pats nežino kaip metri
niai po truputį liuosuojasLjką išgauti, tegul kreipias? 
Pietų Afrikoj net jau ėjo ko-jį Lietuvos konsulatus Nev 
va dėl vėliavos, šita domini-jYorke ir Chicagoje pareikš
ta nenorėjo vartoti bendros'damas: (a) gimimo metu?

‘ ir jei žino tikslią datą; (b)
tėvų vardus; (c) krikšto vie
tą, ir (d) pridėdamas vien? 
doleri jieškojimo išlaidom: 
padengti.

Dėl pasų mokesnio
, 1930 metais.
i Jau dabar ir ateinančiai; 
' metais, kaip sąryšy su D. L 

formaliai ir ukišku reikalu k- ^ytaut° metų mn de.- 
faktiškai. Jeigu ateis laikas, 
kad jungiančius reikalus nu-į™

separatistiniai reika-: S1°
: ______ ..it ___ ' mn

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito

DAKTARAI sako, kad vaikai turi im
ti cod liver oii reguliariai. Neprileid
žia rachito (kaulų suminkštėjimo) ir 
prastų dantų. Pagelbsti išaugti tvirtoms 

kojoms. Vaikai mėgia jį geriausia kaipo 
Scott’s Emulsion. Malonaus skonio. leng
vas imti. Lengvas Įduoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems vaikams. Pradėkit 
šįvakar-—kiekviena dict.a skaitosi.
_ 9 __ _ ___

pišk ų
Kaupiškių dvaro, nuo neat-įtas Į galvą peršautas Mar- 
men imu laikų buvo nedide-!viankos gyventojas pil. Sta- 
lis kelelis. |sys Suchodckis, 21 m. am-

Žnonės juo naudodavosižiaus.
vasa ą ir žiemą, ypatingai! Pil. Suchodckis buvo 
reik-.lingas būdavo žiemosjGrosmano (komunistų! by- 
meti, kuomet Nemunas už- loj nuteistas 7 metams kalė- 
šald:.vo, nuvažiuoti Į mišką,’jimo, bet kaip nepilnametis, 
malūną, jomarką ir tt. I gavo bausmės sutrumpini- 

1923 m. dvarą išparcelia-'mą. o po gegužės amnesti- 
vus tas kelelis atiteko Kam- jos_buvo paleistas laisvėn, 
piškių parapijai. Ir štai, kun. —
J. Bridžius, motomai, laiky- išėjęs iš kalėjimo, sūnūs nuo 
damas parapijos žemę savo 
nuosavybe, naudotis keleliu] 
uždraudė i ' ” ’ ’ ” 
spyg iuota viela, bet kitą 
dien į jau ji buvo iškasta 
numesta.

Supykęs klebonas i 
tė aat kelio medinį kryžių,; komunistų teroro
kad žmonės negalėtų pra-! (Pirmas — Aleksos nušovi- 
važiioti. Žmonės ketina duo-:mas Norkaus kontoroj), 
ti skundą vyskupui. Žinoma,! ----------------
vyskupas palaikys kunigo*UŽ 2 LITU KUNIGAS NU- 
pusę- - . ’
giau susipratę, išverstų tą’ 
kryžių ir nuvežę pastatytų 
pačiam klebonui ant kelio.

paprasciau>ia ųumuhu 
tybė. Ji susideda iš pamati
nės valstybės, penkių domi-i 
niių (Kanada, N’evv Found-i 
land. Pietų Afrika. Austrą-, 
lija. Naujoji Zelandija), lai
svos airių valstybės ir Įvai
rių kolonijų. Anglija v 
biau paleisdavo 
nijų 
bent imperijos 
kalai buvo Londono vedami. 
Vidaus reikalus dominijos 
jau senai tvarkosi savaran
kiškai. Bet jau ir prieš 1926 
m. kai kurios dominijos, 
kaip Kanada. Pietų Afrika, 

Į IrĮandija reikalavo ir jau tu
rėjo savo atstovybes sveti
mose valstybėse, lygiai kaip 

Į ir svetimų valstybių atstovy
bes pas save. Jos reikalavo 
net ir karo atsitikimu laisvų 
rankų.

1926 m. imperijos kon
ferencija rudeni pašalino 
paskutinius dar užsilikusius 

Nuo 19 lapkričio 
visos dominijos ir 
yra surištos s._ 

tiktai personalinės]terijas. 
šiais. Iki tos d ienos r"”*” 
Jurgis V buvo su-

ris la- 
i savo kolo- 

vadžias. Iki 1926 m. 
užsienių rei-

PERMAINOS GEOGRAFIJOJ.
‘‘Vienybė” praneša Įdomią 

naujieną. Ji stambiomis raidė
mis ant pirmo puslapio rašo: 
“Bus Bazei Šveicarijoj...” rvŠšUS.

Vadinasi, turėsime rimtu per-'1926 m. 
mainų geografijoj. Tik gaila. IrĮandija 
kad “Vienybė” nepaaiškino, kur Anglija 
tas Bazelis dabar randasi.

(Bazelis visuomet buvo Švei
carijos miestas.—Zeeeris.)

KATRAS SPORTAS GERIAU 
PATINKA.

13
Marė: 

geriausia
Katrė:

dais plaukai

"Katras sportas 
patinka?” 
“Tas aukštas, su

X

tau

juo-

KARO FRONTE.
Korespondentas:— Malonėki

te praleist mane per frontą. Aš 
esu korespondentas.

Karininkas:— Tai nesvarbu. 
Negalima.

Korespondentas:— Bet man 
reikalingas žinios.

Karininkas
pasiskaityt žinių laikraščiuose.

Rytoj galėsi

LIETUVIUS, 
tautininkų laik- 
“Tcronto mieste.

milžiniška britų imperija

imperijos vėliavos. Tas pats' 
buvo ir Irlandijoj. ,

šitos abi šalvs turi iau ir.. . . - ., , * . . j

unijos r 
karalius 
jungtų karalijų Did. Brita
nijos, Irlandijos ir Domini
jų. Nuo tos dienos yra tik at
skiros nepriklausomos kara
lijos: Did. Britanijos, Irlan- 
dijos, Kanados, Newfound- 
lando, Pietų*Afrikos, .Aust
ralijos ir Naujos Zelandijos. 
Įdomu, kad Australija ir 
Naujoji Zelandija turi socia- 
listiškas valdžias ir monar- 
chišką valstybės galvą. Ir- 

[ landi ja turi prezidentą ir 
kaitų karalių. Vadinasi, yra 
respublika ir monarchija.] 
Jurgis V via septynių vals
tybių karalius ir dar Indijų 
imperatorius. Jo ministeri
jos yra tai konservatyvės, 
tai socialistinės, tai libera
lės.

Vadinasi, karaliaus as
muo yra vienintelis siūlelis, 
kuris laiko milžinišką britų 
imperiją. Jei šitas asmuo iš
nyktų, sakysim, jeigu Ang
lijoj butų paskelbta respub
lika, tai nutiuktų ir šitas pa-

KALTINA
Bruk-klyno 

rastis rašo: 
Kanadoje, kur gyvena dabg lie
tuvių. šią žiemą bus bedarbė.” 
Na. o jeigu tenai butų daug 
žydų, tai nebūtų bedarbės?

TAI BENT ATVOGA!
“Vienybė” stambiomis raidė

mis skelbia: “Oro nusiginklavi
mas !”

Tik jau, sakau, ir atvoga to 
oro — tokiais neramiais laikais 
eiti be ginklo!

f

Ji:— Kaip tau ne gėda, latre 
tu? Aš namie sergu, o tu vėl 
girtas pareini!

Vjfras:— Kokia čia gėda? 
Juk aš už tavo sveikatą ir gė
riau !

Vyras:— Susimildama, tu 
netepk tiek daug dažų ant savo' 
veido.

Pati:— Kodėl ?
Vyras:— Man reikia namas 

malevot.

—Ar tamstos duktė turi gerą 
ausi muzikai?

—To tai negaliu pasakyt, bet 
ji turi gerą liežuvį atsišnekėji- 
mui.

—Ką tu darytum, jei butum 
mano batuose?

—Liepčiau naujus puspadžius
pridėt.

—Dešrausk yra labai man
dagus vyęas.

—Jis turi būt mandagus, nes 
jis visiems skolingas.

Mokytojas:—Kokio pavidalo 
yra žemė?

Mokinys:—Apskrita.
Mokytojas:—O iš kur 

nai?
Mokinys:—Na, gerai, 

sau būna keturkampė. Aš
'riti ginčytis su vyresniu. ■>

tu ži-

su‘savo užsienių reikalų minis- 
. Taigi jau šiandien 

britų imperija nevisai teisė
tai nešioja šitą vardą. Tai 
yra greičiau nepriklausomu 
valstybių sąjunga, sujungta 
tiktai personalinės unijos

sukaktuvių iškilmėmis Lie
tuvoje taip ir dėl tikslesnio 

svers separatistiniai reiKa-joi°, reikalo sutyaikymo, 
lai, tai sąjunga gali viena' mokesms uz užsienio pasus 
diena paini. J. V. i
KAUNE PER 9 MĖNESIUS* 

BUVO 123 GAISRAI.
Ugniagesių organizacijų 

sąjungos žiniomis. Kaune 
j per šių metų pirmuosius 9 
i mėnesiu buvę 123 gaisrai.
Dūmtraukių degė 30, mažų 
gaisrų 73, didelių gaisrų 20 
ir bergždžių ugniagesių iš
šaukimų butą lc. Nuostolių 
per šiuos gaisru- gyvento
jams padaryta 1.590,249 lt. 
sumai. Degęs turtas buvęs 
apdraustas 7,669.500 litų.

i

I

yra pasikeitęs ta prasme 
kad tiems Lietuvos pilie 
čiams, kurie užsiregistravo 
ir išsiėmė laikinuosius Lie
tuvos užsienio pasus Įstaty
me nustatytu laiku, t. y. iki 
1923 metų,—tolimesnis tų 
pasų pratęsimas busdavo- 

Imas konsulatuose nemoka
mai. Kitiems gi reikės užsi- 

i mokėti sulig senos prakti
škos, arba nuo abelnos regis
tracijos ųžsibaigimo dienos 
arba nuo paso galiojimo iš- 
sibaigimo dienos.

Liet. Gener. Konsulatas.

Skilvio Netvarkumai 
Apsireiškia Per Už

vilktą Liežuvi
Jūsų liežuvis yra niekas daugiau] 

kaip viršutinė dalis skilvio ir vidurių.] 
"ai pirmutinis daiktas, į kurį daktaras 
žiuri. Nes jis pasako tik iš žvilgterėji
mo padėtį visos jūsų virškinimo siste
mos—ir gydytojai sako, kad 90'nuoš. 
visų sirgimų prasideda nuo skilvio ir 
vidurių negerumų.

Apvilktas liežuvis yra pavojaus sig
nalu šių virškinimo netvarkumų, ku
rie priveda prie visokių rimtų 
pasako, kode! menkiausi.- pa 
mas jumis nuilsina: kodai tur 
mus viduriuose, gasą. rugštu 
vy, kvaitulį.

Apvilkimas ant liežuvio yra 
las. kad jums reikia Tanlac—gy 
.turi pagelbėjo tūkstančiams, kur 
vo fiziškai suirę nuo skilvio ir v 
negerumų — kurie išbandė "i 
veltui ir jau buvo vilties netekę

Tanlac nėra jokių mineralinių vais
tų; padarytas iš žievių, -žolių ir šaknų 
Gaukit bonką iš aptiekęs šiandien. Pi- 
nigus sugrąžinsime, jei nepagelbės 
Jums.

u

na

tegul 
neno-

SkiivioUž&įįinias 
ir ngštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su ”

PepstoicSJtzer
Saka X.M.Stnut. Scc^onh.Me.

SAMPELIS DYKAI 
rašyk 

Pepsinic Selt7er Co. 
UTorcater, ?fa;s.

2,

JO:

dur
"J S K;

i
I

Pabandyk Dyku
A^sitikink, 

kad 
FsMOU 

GYDO 
1ADDC JĄGYSU 

KAM KEN - 
tis su REM-< 

maloni ir lengva va 
drapanų. Ji Kydo— ; 
koriaus, arba par i 
Sampelį—paprasta: 
užpečėtytas. Rašykit I -nry Thayer 
& Co.. Cambridge. Ma ..

T kad mos- 
k yra taip 
t—nesutepa 
sk jų apte
ik dovanai 
.-yniotas ir

“Keleivis” Jūsų Draugas, Patar 
kit Savo Draugams Skaityti Jį

NUKOVĖ ŽMOGŽUDĮ.
Gargždai. Spalių mėn. 19

PROSTITUCIJA VILKA
VIŠKY.

Dorovės atžvilgiu vilka- 
,Jfl i viškiečiai, ypač jaunimas, 
" 'puolę. Didžiausias puolimo 

periodas — šie ir praėjusieji

APIPLĖŠIMAI KLAI-
o , .. . .. ................. PĖDOJ.Sekmadieni jis įsejęs iš . . . _ . ., .

ir užtvėrė keleli į namų ir nebegrižęs," ir tik Paskutiniu laiku Klaipė- dieną apie 8 \al. Kretmgoi 
. dabar rastas nužudytas. doj padažnėjo apiplėšimai *— 
isia ir Spėjama, kad tai komu- praeivių, ypatingai, moterų, 

nistų darbas. Jei tas tiesa, Nežinomi asmenys dideliu 
pasta- tai Kaune jau antras toks drąsumu puola praeivius

- aktas net tokiose gatvėse, kaip Ąniano
Liepojos gatvė. Daugiausia, Paslėpę pagarsėję *P?iin- 
tečiau, plėšikai jieško 
mažiau apšviestose mieštoj 
dalyse. Pažymėtina, kad 
piktadariai aukas ne tiktai 
apiplėšia, bet ir gerokai ap- 
muša. Sąryšy su tais puoli
mais Klaipėdos spauda rei
kalauja iš miesto tėvų dary
ti žygių tinkamiau Klaipė
dos miestą apšviesti.

Be to, ir visam Klaipėdos 
krašte paskutiniu laiku daž-

komunistų atsimetęs. 
Sekmadienį

ir
apskr. ^Gargždų nuc

, policijoje buvo gauta žinia.
kad Vaitelių kaime pil. I.u- metai Mat, nėra kas moko,

CUNARD LINIJA LIETUVON 
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų 
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: SCYTHIA—Gruodžio 1. LACONIA Gruodžio 13 

AND AM A—Sausio 12.
paskui sausžemiu į Kauną

t * «kas jiems aiškina, sulaiko. 
Jaunimas, dažniausia poniš
kas, naudingų, pamokančių 
knygų neskaito, bet porno
grafiją. Darbo žmonėms ge
ros knygos sunkiau nusi
pirkti, nes brangios. Mieste 
padidėjo ir prostitucija. 
Manau, kad “diplomuotų” 
gatvėse mergelių bus apie 
15. Vilkaviškis turi pana
šių landynių, kaip Kaunas. 
Daugelis tokių mergelių ser
ga Veneros ligomis ir daž
nai užkrečia savo lankyto
jus.

Prieš prostituciją labai 
maža daroma, todėl tos gat
vės fėjos dažnai nakties me
tu užkabina girtą praeivį ir 
nusiveda i savo landynes. 
Ryte toks kavalierius, žino
ma, neranda nei paso, nei 
pinigų.

Se VT2Kodel Aš Netikiu j Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

čiu? Aiškiai išguldyti pUietystės 
Įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................ .T............................. 25a

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo
Sau Žemę. — Labai Įdomus senovės 

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

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da r.ors būti kūdikių tėvais, būtinai r.*., krz*— i__ s._ tv— ,
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.............................10c.

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

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1013 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................25a
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

mųs pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų. ............................................... 10c.
“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 Šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingai 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 

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

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi........................................10a
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikmtis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėl 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ......................................  25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

- 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32. 15c.
Iš gyvenimo lietuvišką Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli Šim
ui gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščiųjkeklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir- 
dėtos. Pusi. 570...........................• • 52.75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai rak
us; kas sakinys — Ui naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokalaa ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
IvBiDa »»••••••••••••••••••♦•••

KELEIVIS j 
2S3 Bro»dway, '^| 

So. Boctoa,
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Jei žmonės butu dau-' VELKA ŽMOGUI KAI-
' 1 LINIUS.

Perloja.—Vietos klebonas 
iš nuvalyto savo daržo gau
do parapijiečių kiaules ir 
jas grąžina tik už du litu. 
Kas neturi pinigų — palie
ka kailinius. Vienas nuken
tėjęs dzūkas raminasi — 
“Tuščia jų! Su kailiniais 
netekau bent penkių kapų 
utėlių.”

KAUNE BUS TRYS 
BURMISTRAI.

Kž.ip kalbama, naujas 
Kauno miesto savivaldybės 
įstatymas numato 3 burmis
trus, kurių vienas vadinsis 
vyriausiu burmistru. Valdy
bą sudarys 12 asm., kurių 
3 bus burmistrai ir.9 renka
mi tėvūnai iš miesto dalių į 
kuri; s jis bus padalytas. 
Rinkimų tvarka greičiausiai 
maž; i busianti pakeista; pa
keiti nai paliesiu gal amžių 
globojamus asmenis ir k.

Atgavo Sveikatą po Penkių 
Metu Kentėjimo

Ponas OI i va Nadeau. WhjtensriHe.
Mass., turėjo menką 
penkis metus, ir jis 
rūšies gyduoles, bet negavo^ pageibos, 
kol tik nepradėjo vartoti Nuga-Tone. 
Štai yra jo patarimas silpniems ir li
guistiems žmonėms: “Nuga-Tone man 
labai daug. pagelbėjo. Dabar aš mie
gu gerai ir turiu gerą apetitą. Per 
penkis metus aš bandžiau visokias gy
duoles, bet be pasekmių, bet gavau 
pagalbą, kuoąiet pradėjau vartoti 
Nuga-Tone. Aš dėkavoju už pagelbą. 
kurią gavau.“

Virš milionas žmonių, taip kaip ir. 
Ponas Nadeau, turėjo menką sveika
tą. Bet jie pradėjo vartoti Nuga-Tone 
ir gavo geras pasekmes. Tas turėtų 
Įtikinti jus. kati Nuga-Tone atliks 
darbą. Nuga-Tone yra nepalyginamos 
dėl silpnų, nervuotų, kurie turi pras-t 
tą apetitą, nevirškinimą, gasų vidu
riuose. raugėjimą, inkstų, pūslės ir 
kepenų trubelius, chronišką užkietė
jimą, galvos skaudėjimą, svaiguli, 
praradimą svarumo arba panašius 
trubelius Jei nesate sveika.-, paban
dykite Nuga-Tone ir persitikrinki*. 
Nuga-Tone yra parduodamas pas vi-Į si. L—„— . -
sus gyduolių vertelgas. Jei jūsų ver-Į žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rek- 
telga neturi ju stake, reikalaukit, kad liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
jis užsakytų jų iš olselio vaistinės. Mas3., 1912 m., pusi. 63................ 25c.

Jeigu pečius skauda
daryk sekančiai

Išsimaudyk karštame vandenyje.
Muskulai pasiliuosuoja. Skylutės at
sidaro. Uždėk Sloan's Liniment ant 
skaudančiu vietų ir eik gulti. pa. 
busi sveikesniu.

■Sloan't ktr'ftk kaiti’ 
•aulėt ivicM. Aurcia 
p^liuouMti aMŠagtis 
Vartojamas aet i !S ei 
Gauk bonk
icntai.

SLOANS Liniment

sveikatą per 
baudė visokios

1OO KNYGŲ RINKINYS
BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva“ teikia gigantinę progų 
visiems Suvienytų Valstijų. Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filosofinių, 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, gyve rautiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny kainuoja tiktai $8.50. Visu kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvictos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį” ir dar “Birutės“ Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ud-

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, III.
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° rPamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CDKltD im

—plėšikai Jockus Petras, 
kilęs iš Platelių vai.. Notė
nų kaimo, ir Slušnys Augus
tas iš Kartenos valsčiaus. 
Gargždų nuovados viršinin
kas skubiai suorganizavo 
policiją ir keletą vietos šau
lių jiems apsupti ir vietoje 
suimti. Bet plėšikai matyti, 
greit tą pastebėjo ir nespė
jus policijai arčiau prieiti, 
leidosi bėgti. Bėgančius plė- 

............ r šau
kliai apie 2 kilometru apšau- 

stagas plėšikams susekti ir ūdydami, bet vienas plė- 
suimti, -k patingai stropiai šikaį slušnv5, £ap0 tuoj 
jieskemą plėšiko Jockaus,lrairtinai nukautas. Pai Pu. 
Kuriam, kaip žinoma, jau du;kautajj lėšika Slušnj buv0 
kartus pavyko is polieijosjrasta kariškas‘ šautuvas, re- 
rankų pasprukti. ......................................

Sąryšy su nusikaltimų gi buvo labai ūkanotas įy- 
daugėjimu, Klaipėdos kraš- tas ir didelis 
t " 
išleido įsakymą, kuriuo ra
gina visus Klaipėdos krašto 
gyventojus turėti su savim 
dokumentus, kad pagelbėtų 
policijos žygiams. Mat, po
licija laikas nuo laiko tikri
na tam tikruose rajonuose 
ir kvartaluose piliečių as
mens liudijimus.

i

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

33 Statė Street, 
Boston, Mass.

NORI PIRŠLIAIS BŪTI.
Tam tikros valdžios Įstai

gos yra gavusios kelių asme
nų prašymus leisti jiems ver
stis piršlybomis, kaip tam' 
tikru amatu, ir tam steigti ( 
piršlyboms biurus. Įstaigos 
tokiu liudijimų nedavusios, 
nes nėra piršlybas normuo
jančių Įstatymų. Asmeniš
kai piršlybomis verstis, kaip 
yra musų liaudies papro
čiuos, nedraudžiama, bet 
steigti tam tikslui kokias 
nors Įstaigas, negalima.

. . - , . . , . . leiuuai utgu. ucgauciuj pie-niau Įvyksta apiplėšimų, įsi-šjklls rijosj licjja ir žaa. 
latiziinų ir sia.p nusikalti-|)iai apie 2 kilometru apiau- 
my. Policija daro visas pa- dydami. plėšikai bėgo alsi- 
stagas plėšikams sasekti ir - - -
suimti. Ypatingai stropiai 
jieškema plėšiko Jockaus, j -rt• ’

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarią laivą 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesosc.

NUKIRTO SAU PIRŠTĄ 
SU ŠLIUBINIU ŽIEDU.
“Lietuvos Žinios” paduo

da šitokį atsitikimą:
Tam tikrose Kauno sfe

rose didelio susidomėjimo 
ir daugybę kalbų sukėlė ga
na retas įvykis, vienoj inte
ligentiškoj Kauno gyvento
jų šeimoje.

VILKŲ MEDŽIOKLĖ.
Panevėžys. Spalių mėn. 

įvyko Žaliosios girijos miš
kuos? vilkų medžioklė. Me
džioklę organizavo Žalgi
rio miškų urėdas Kakalaus- 
kas ' u medžioklės organiza
cijos pagalba. Turime pa
brėš. i, kad šiais metais musų 
mišką administracija labai 
ener gingai veikė vilkų nai
kinimo atžvilgiu, nes darė 
gan dažnai vilkų medžiok
les. Per trumpą šį medžiok
lės sezoną jau padaryta 5 
vilkų ablavos ir nukauta 6 
vilkai. Paskutinėje me
džioklėje nukauti 2 vilkai: 
vieną nukovė pats urėdas, 
antrą panevėžietis Liudvi- 
gas. Paskutinė medžioklė 
dar buvo tuo Įdomi, kad ją 
aplankė atvykusieji iš Kau
no 2 kino filmų fotografai 
ir jie turėjo progos nufil
muoti visą vilkų medžiok
lės procedūrą su gana sėk
mingu jos galu.

DERLIUS SUMAŽINO 
EMIGRACIJĄ.

, Rugsėjo mėn. apleido Lie
tuvą 950 emigrantų — kiek 
daugiau, nei vasaros mėne
siais, bet žymiai mažiau, 
kaip pavasarį. Pav. 8 d. ko
vo nėn. buvo emigravę 
1,925 asmenįs.

Apskritai, galima sakyti, 
kad geras derlius sumažino 
emig -aciją.

volveris ir šoviniai. Kadan-

atstumas, tai
to komendantas Liormanas plėšikui Jockui pasisekė pa-

t.—-1____  _ :xi._

Šeima priėjo iki vyro ir 
žmonos santikių dramos. 
Žmona atsiskyrė nuo vyto, 
kuris ją labai myli.

Nelaimingas vyras dėjo 
visas pastangas, kad grą
žintų sau žmoną, tečiau vis
kas veltui: nei įtikinimo žo
džiai, nei grąsinimai nieko 
nepaveikė. Vyras įpuolė 
desperacijom

Nustojęs paskutinės vil
ties, jis nukirto bevardį pir
štą su sutuoktuvių žiedu ir 
pasiuntė ji buvusiai savo 
žmonai.

Kuriuo tikslu jis tą darė: 
gal norėjo Įtikinti žmoną, 
kaip karštai ją mylįs, ga 
kaip paskutinį atsisveikini
mą, — tuo tarpu nežinia. 
Bet faktas lieka faktu. Ir 
nelaimingas vyras dabar 
vaikšto jau be piršto.

P/.G AUTAS KARVIŲ 
VAGIS.

Laibgaliai. Rokiškio vai. 
Spalių 22 d. nakties laike 
tapo pavogta pil. Šniokos 
karvė. Viena to kaimo mo
teris pranešė buk ji mačiusi 
einant įtariamą žmogų, Pau- 
liankos Kalvelę. Rytą kai
mo vyrai nuėjo įtariamon 
vieton ir rado karvę tvarte, 
o vagilių dar tebegulintį. 
Spalių 23 d., daboklėje va
giliu: mėgino ant susukto 
auto pasikarti. Bet laiku bu
vo patėmytas ir atgaivintas. 
Dab;r policija tikisi susekti 
visą saiką vagių. •

NUTEISTAS PANEVĖŽIO 
PLĖŠIKAS.

Karo lauko teismas buvo 
atvykęs Panevėžvn nagri
nėti plėšiko bylą. Teismas 
posėdžiavo kalėjimo rūmuo
se. Teisiamasis buvo kalti
namas, kad 1927—28 m. 
yra padaręs keletą ginkluo
tų užpuolimų. Įdomu, kad 
sprogstamąją medžiagą ir 
ginklus savo operacijom ji
sai gaudavo iš Lenkijos, 
slaptai pereidamas demar
kacijos liniją. Teismo spren
dimu kaltinamasis pripažin
tas kaltu ir nuteistas mirti
nų. Nuteistas padavė prašy
mą prezidentui Smetonai 
dovanoti jam gyvastį. Pra
šymas buvo patenkintas ir 
mirties bausmė pakeista jam 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Štai Budas Išgydyt

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo, Didelio ar Mažo.
MEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tukstar.čiai patrukusių vyrų ir mo
terų gali pasidžiaugt ta žinia, kac 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
ings išsigydė patsai dviguba patrūki
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bu; 
prisiunčiami dykai visiems, kurie jv 
prašys.

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre 
są Capt. W A. Collir.gs, Ine, Boj 
70-c. VVatertoįvn, N. Y. Neką i nuo; 
jums nei cento, bet galit turėt laimę 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pasigydė su pirmu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—piru 
negu padėsi j šalį laikraštį.

KUR MEILĖ NUVEDA.
Šėtijai. — Šėtijų kaime 

(tarnaitė B. G. pasijuto esan
ti nėščia. Kad nuo to atsi-

—S203.00— I
____________________ __ . ’

PER NERI TILTAS JAU 
PASTATYTAS.

Kauno geležinis tiltas per 
Nerį jau pabaigtas statyti ir 
atidarytas naudotis. Jis pa
vadintas Petro Vileišio tiltu. 
Pastatymas kainuojo apie 
pusketvirto miliono litų. I

siekti Jokūbavo mišką ir 
pasislėpti: jo jieškojimas 
tęsiamas. Pas Lukauską, kratytų, ar tai ji pati suma- 
kur buvo apsistoję minėti niusi, ar savo mylimojo pa- 
plėšikai padarius kratą, bu- mokyta, 
vo rastos paslėptos krūme- Nuo vaisiaus atsiskyrė lai
buose dvi avys. Avys buvo mingai. Norėdama paslėpti 
pavogtos nuo pil. Drtmgė- nuo žmonių pėdsakus, Įkišo 
los Zenono, gj/v. Kartenos kūdikį liuktan ir užkurus! 
valsčiuje, Baublių kaime ir ugnį sudegino.
jau paplautos; jos grąžin- Sužinojusi apie tai Lekė-

išgėrė “vaistų.”

jau paplautos; jos grąžin
tos savininkui. Rasta ir dau- čių policija, atvyko Įvykio 
giau pagrobtų daiktų, ku- vieton, kur pati kaltininkė 
rie išaiškinus bus grąžinti viską prisipažino. Po to ji 
savininkams. Plėšikai Joc- areštuota ir padėta Šakių 
kus ir Slušnys yra padarę kalėjiman. 
apylinkėje keletą žmogžu- ( 
dysčių ir daug plėšimų. NUSIŠOVĖ PILIETIS 

PIKIS.
Telšiai. Lapkričio 2 d. 

apie 18 vai. savo kambary 
nusišovė “Lietūkio” tamau- 

kėmis prisidengę plėšikai tojas Pikis, 22 metų. Kulka 
. ' . “Ji žydų pataikė į kairijį šoną ir per-

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Viekšnių miestely du kau-

pavakary įsiveržė Į žydų pataikė į kairi jį šoną ir per- 
iiaudies banką, liepė iškelti ėjo per plaučius. Nors buvo 
aukštyn rankas ir iš banko suteikta mediciniška pagal- 
seifo pagrobė 10,000 litų, ba, bet už valandos po per- 
Plėšikai pasislėpė. sišovimo mirė. Nusižudy

mo priežastis nežinoma; ne
paliko jokio rašto ir tik žo
džiais atsisveikino su greti
mo kambario gyventoju — 
gimnazistu, kuris norėjo ji 
sulaikyti nuo saužudybės.

ts

v a

. Miestas... ... Valstija ,.

sąvaičių,
prisideda prie milijonų, k 
patinka tas mišiny;

tRi <iaup tu

■» .V8 iš Kai
jos Vyno ir medikalių žo 
maloniausias, saugiausias 
liausiąs iš visų laksatjtvu > 
o atsiųsk kuponą įr 
dienų išbandymo butelį \ 
kai. Daryk tuoj Dideli- 
$1.25, visose aptiekose.

Trijų dienų 
išbandymas

DYKAI
Vidurių trubelis apsireiškia kar
tais vienu ženklu, kartais dauge
liu. Vienam pailsimas, atbukimas 
yra vieninteliai žymėtini ženklai. 
Kitą karkina gėlimai ir galvos 
skaudėjimai. Kiti miegos ir nebus 
reatsinaujinę; kiti kenčia nuo ne
migos.

Devynis sykius iš dešimties vi
durių silpnumas, kokie ten simpto
mai nebūtų, apsireiškia nuo susi
kimšimo viduriuose ir mto. rūgi
mo atmatų galutinoj žarnoj. Tri
nerio Kartus Vynas sudrutina 
visus virškinimo organus, paleng
va paakstina ėjimą lauk ir atve
da vidurius j tvarką — Net krak
moliniai valgiai pasiduoda jo jė
gai.

Kadangi šis specialia nemokamas 
pasiųlvmas paskelbtas prieš kele-

IšSIŲSK ŠJ NEMOKAMO SAMPELIO KUPONU DYKAI:
Jos. Triner Co., Dept. 6, 1333 So. Ashland Avė, Chica
Vardas 

Gatvė .

KĖS1NOSI NUSIŽUDYTI 
IŠEIKVOTOJAS.

Zarasų aukštesnės ko
mercinės mokyklos raštve
dys Jonas Karpavičius, iš
eikvojęs 1475 litus valdiškų 
pinigų, kėsinosi nusižudyti, j

Karpavičius parėjęs na
mo skustuvu persipiovė ger
klę, tečiau kaimynai greit 
pastebėjo savižudystę ir j 
Karpavičių nuvežė ligoni-; 
nėn. i

PROF. JURGUTIS 
ATLEISTAS.

Prof. Jurgutis, Lietuvos 
Banko valdytojas, nuo š. m. 
lapkričio 1 d. iš tų pareigų 
atleistas ir paskirtas Valsty
bės Tarybos nariu.

IŠ NEW YORK j KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus $5. S. V. jeigu 
Taksus.) Trečia klesa.

Pinigus persinnčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
informacijų klauskit paa vietas 
agentus arba pas

Eambarg-American Line
269 Treruont St., Boston, Mase.

T;

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes i abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase...................................................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai.........181
Turistine trečia klase, Main Deck......... 129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin................................................................... 147.50

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

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

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO

“LITUANIA” Dec. 7 “ESTONIA” Dec. 21

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

Vanderve.de
snfa.Ua
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Vietinės Žinios
“STEBUKLŲ” VIETA JAU nių. iki šiol da neareštuoti. 

UŽDARYTA. ; Tokia, mat, teisybė ant
------  . svieto.

Keli žydeliai areštuoti už ' 
bandymą pasipinigauti.
Galų gale “stebuklų” biz

nis Maldeno kapinėse tapo 
uždarytas. Sakoma, kad už
daryti jį liepęs pats kardi
nolas, kiu io brolis yra tų ka
pinių perd etinis.

Dėl ko tas jomarkas buvo 
sustabdytas, tai visuomenė 
nežino. Biznis ėjo gerai. 
Lengvatikiai aukavo netik 
pinigus, bet dėjo auksinius 
savo žiedus, laikrodėlius ir 
kitokias brangmenas. Pa
šnabždomis buvo skleidžia
mas raginimas aukoti kuo 
daugiausia, nes tik tiems 
“stebuklai” padeda, kurie 
viską Dievui paaukoja. Ir 
tamsuoliai dėjo viską, ką tik 
galėjo, o vakare sukrautą jų 
lobį kunigai vežimais nusi- 
veždavo.

Ir vis dėlto šitoks pelnin
gas biznis buvo uždarytas. 
Sakoma, kad kardinolas da
rysiąs dabar tyrinėjimą, ar 
ištikrujų tose kapinėse da
rosi stebuklai. Vadinasi, iki 
šiol tos vietos stebuklingu
mas da nepatvirtintas. O bet 
gi per J ’* "
gai buvo imami už tuos 
“stebuklus” kaip už kvie
čius.

Galimas daiktas, kad dėl 
tokio žmonių mulkinimo 
švaresni piliečiai pradėjo 
rašyti kardinolui protestų? _ ____
Juk tokie dalykai žemina linksmint* 
visos šalies vardą. Bostonas 
visuomet buvo žinomas kai
po Amerikos Atėnai, vy-į_ __________
riausis šios šalies kultūros Savoje svetainėje, 
centras, o tuo tarpu pasiro-t 
do, kad čia dari “stebuklus”j 
tikima! Tai yra sarmata; 
Amerikos kultūrai, sarmata 
visiems inteligentiškiems 

piliečiams. i

Bet galėjo būti ir kitokių iė§ ristvnės, imsis net 5 po- 
priežasčių. —1 “’y ‘ ~ ...
kapines uždaryti. Dabar at
eina šaltas ir šlapias oras. 
Daug žmonių gali peršalti 
tenai beklupodami, gali pra
sidėt ligos, gali pradėt žmo
nės mirti. Taigi galimas 
daiktas, kad čia įsikišo vals
tijos sveikatingumo orga- nas Kola Kvariana su airių 
naL . . . . ristiku Nedu Maguire.

Reikia pasakyti, kad ir. Antras išeis lengvojo svo-j 
pereitą nedėldienį reikėjo no pasaulinis čempijonas' 
jaukti į tą “stebuklingą” .Jackie Revnolds su Japoni-I 
vietą keliatą ambulansų, “žaibu” Taro Higama. 
kad paimtų koliekus žmo-. Trečia pora bus sunkaus; 
nes, kurie buvo giminių at- svorio Jim McMillen ir Ray 
gabenti ir nuvargę pradėjo Steele.
alpti. Vietoj pasveikti, jie Ketvirtas bus Karolius 
visai sukrito. Požėla su Glen Wade, kurie-

Buvo ir juokingų atsitiki- du jau pirma sykį ėmėsi, 
mų. Vienas žydelis apsirišo Dabar jie turės pabaigti ir 
koją ir atšlubavo ant kapi- vienas ar kitas laimėti, 
nių kriukiais pasiramstyda
mas. Sukalbėjo jisai “pote
rius,” pabuvo prie “stebuk
lingojo” kunigo kapo, stai
ga išsitiesė, numetė kriu
kius į šalį ir pradėjo šaukti, 
kad jis “pasveiko.” Pradė
jus kitiems klausinėti, kas 
jis per vienas ir iš kur, jis 
pasisakė esąs iš Chicagos, 
bet neturįs pinigų sugrįžti. 
Ir pradėjo prašyt, kad kiti 
maldininkai jam suaukotų 
“ant tikieto.” Lengvatikiai 
sumetė jam net kelis šimtus 
dolerių. Bet kažin kam pa
gailo, kad tie pinigai eina ne 
kardinolui, ir tuoj ant jo bu
vo užsiųsta policija. Polici
ja paėmė tą žydelį į savo 
rankas ir tuoj pasirodė, kad 
tai apgavikas. Pasirodė, kad 
jam koja niekad neskaudė
jo. Žydelis buvo areštuotas.

Kitas žydelis
tuotas užtai, kad prisispaus- 
dinęs tenai palaidoto kuni
go paveikslėlių pardavinėjo 
juos tikinčiųjų tarpe. Pasi
rodo, kad biznio iš “stebuk
lų’’ nevalia daryti. Bet kuni
gai, kurie kas dieną veži
mais vežė pinigus nuo kapi-

Šovė šmotais nežinomus 
vaikėzus.

Pereitą panedėlį nakties 
laiku geležgalių sandėlio 
sargas ant 1-st streeto, South 
Bostone, šovė šluotais du 
bomuku, kuriuos rado kieme 
pasislėpus. šruotais pavai
šinti jie išsinešė. Manoma, 
kad jie buvo sužeisti ir poli- 
ja jieško jų ligonbučiuose.

Sugavo 3 banditus su au- 
tomobilium.

Policija sugavo 3 bandi
tus, kurie buvo pavogę is 
Chelsea automobilių su dra
panomis. Drapanų buvo už 
$6,000. Visi tris bomai yra 
South Bostono airisiukai.

DIRŽŲ ŠOK.1R IR BALIUS
Ivvks Seredoj, Lapkričio-

Nov.* 27 d.. 1929 m. kaip 8 v. 
vakare. Lietuvių Žinyčioje.

Šaukiamas socialistų 
susirinkimas.

Šios pėtnyčios vakare. 29 
lapkričio, “Keleivio” redak
cijoj bus LSS. 60 kuopos 
susirinkimas. Yra svarbu.- 
reikalas, todėl visi draugai' 
prašomi būtinai dalyvauti. 
Pradžia kaip 8.

Dvi jaunos merginos iš 
Lawrence’o apskundė Chel- 
sea policmaną Eavasą, sa
kydamos, kad viename ga
raže jisai praleidęs su jomis 
visą naktį.

Mokyklų valdybos narys 
gavo kalėjimo.

Dorchestei io advokatasviittSteriO tui v o n.a la 
Sullivan, mokytojų tarybos 
narys, buvo nuteistas užmo
kėti $100 pabaudos ir atsė
dėti 1 -mėnesį kalėjimo už
tai, kad gilta.' būdamas va
žiavo automobilium ir užga
vęs 3 kitus karus pabėgo ne
sustojęs.

30-tie* METŲ SUKAKTUVIŲ

BALIUS
LIETUVIŲ UKĖSŲ DRAUGIJOS

4
Tel. Porter 3789

Dr. John
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis: Pagal sutarti.

881 M ASSAt HLSETTS AVĖ., 
tarti Centrai skvero) 

CAMBR1DGE, MASS.

Moterų Ratelis kviečia 
šus dalyvauti!

Arbatos Balius su 
Užkandžiais

VI-

įvyks Grucdžio-Dec. 7 d., 
1929 m. kaip 8 vai. vakare 
Lietuvių Žinyčioje. Rateiie- 
tės kviečia visus dalyvauti, 
nes Įvairių užkandžių ir pa- 
marginimų bus iki valiai. 
Įžanga suaugusiems 25c., 
vaikams 10c.

L. M. Ž. R. Komitetas.

TU R PARDUOTI ARBA 
IŠMAINYTI

krautuvė, ant

Degtinės šmugelninkas 
Kravit iš Brooklyne buvo 
nubaustas užsimokėti $3,500 
pabaudos.

LIETUVIŲ MUZIKOS 
KONSERVATORIJA

Kuris įstos mokytis po Ka
lėdų. kad jis ir senas moki
nys, mokės daugiau, negu 
dabar mokama. (-)

Mikas Petrauskas
319 E St., So. Boston, Mass.

i
4

NUOSAVAM NAME (LIETUVIŲ SALĖJE) 

Kampas E ir Silver St*., South Boston, Mass.

“Thanksgiving” Dienos Vakare

28 Lapkričio-Nov., 1929
Pradžia 7 vai. vakare.

Ši vakarą bus Įteiktos taurės laimėjusiems jas Lietuviu 
Vaizbos Buto ir Lietuviu Ukėsų Draugijos “Lieki Day” 
išvažiavime.

Užprašo visas dalyvauti KOMITETAS.

I i
|

TeL S®. Boaton M4-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTĮSTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vnk. 
NEDĖLIOMIS: 
ki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofuas "Keleivio” name.

25! Broadnay. tarpe C ir D SL,
SO. BOSTON, MASS.

Mėsos ir grosernės 
labai gero kampo South Bostone, daro 
biznio apie 8O<) doierių per sąvaitę., Is-, 
lirbtas biznis per 20 metų. Medinis: 
-.amas su dviem krautuvėmis ir 4 ėei-Į 
(urnos po 4 ir 6 kambarius su įtaisais.I 
rendos neša $140 per mėnesį Bizni ir!
namus
83,000. .
; ii iv įį v * v j\- » w I' * y

•urtėjo ir nebenori biznio ir todėl taip

( a»—— — -
i >iznio apie 8<M) doicrią per są'a.tę. Is

iirb’.as biznis per 2i> metą. Medini 
2/__  L.'autuvėmis ir 4 še

po 4 ir 6 kambarius su itaisai

Cambridge’aus Lietuvos 
Sūnų Balius.

Nė viena lietuvių draugi-i s • •. • • ; a’i t v iviia liūtu > m m u

kelias sąvaites pini- ja nesutraukia tokia gražia
publiką, kaip Lietuvos Sū
nų. Jų baliai būna puikiai 
surengti, muzikantai geri. 
Net svetimtaučių jaunimas 
jį lanko. Ketverge, 28 lap
kričio bus metinis balius, tai 
turėsime progą gražiai pasi-

So. Bostono Piliečių Kliu- 
Y*|bo balius bus lapkričio 28 d.

parduos už $13.5W. įmokėti, 
arba mainysim unt 3 šeimyną' 

r.amo geroje vietoje. ?avinir.kai pra-
> 

ilgiai parduoda.
SOUTH BOSTONE

Puikioje vietoje vienos šeimy:k>s 
medinis atskirai budavo’.as narni.-, 
kambarių su visais įtaisais ir yaru
džius dėl 5 automobilių, turbut greitai 
jarduotas, rei alingi pinigui b’ r.i;’ .

ŪKĖ—FARM\
55 akeriai geros žemės, s kambariu 

?tuba su visais įtaisais. ku:ė. v stiny- 
iios. visokie ūkės įrankiai: 3 karvės. ] 
arklys, 25o vištų. 2" kiaulių, šieno,' 
bulvių, daržovių Puik: ūkė prie Statė 
Road ir netoli Bostono. Kaina tiktai 
Š7.50<>. {mokėt: $2.<hh>, arba mainys 
ant raliu. Ūkė verta mažiausiai $10.- 
M>o Savininkas parduoda taip pigiai 
iš priežasties ligos. i 49 >

J. BALASZAITIS
337 West Third Street, 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 0418-R.

Prieglauda
Vieno Ilgo Akto Operetė, Parašyta 

Komp. MIKO PETRAUSKO.
PERSTATYS GABIJA, NEDELIOJE,

1 D. GRUODŽIO-DEC., 1929,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMP. E IK SILVER ST, SOUTH BOSTON. MASS.
Pradžia 7:3t vai. vakare.

"PRIEGLAl i ’< > ' perstatyme dalyvaus; Z. Neviackienė, K. Kas- 
paraitė, S. Paura :r kiti. Mergąitis dainuotojos ir šokėjos Solistė- 
šokėja Mariut Yaurėnaicė.

Šešta Laša—Rapsodija
Pirmu kanu <at<’m ŠEŠTA LAŠA su Solistais ir Choru. Solistai: 

Elena Žilinską:-.ė, sopr.; S. Paura, bari-tenoras; J. Bulskis, tenoras; 
S Puta, basso-eantante. •

Kas neatei- ir negirdės, tai paskui verks.
Tėvai! Eik.t patys ir leiskit jaunimą, kad jie kulturintus ir būti} 

garbingi žotonės. Gyvenimo v< rgų yra ir taip perdaug.
Prašo GABIJOS DRAUGIJA.

"Keleivio" draugai, reikale laiky
kit tas įstaigas, kurios garsinasi 
"Keleivy.”

} Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

i Bronis Kontrim
1 CONSTABLE
a Real Estate and lnsurance
į Justice of the Peace
J Visame patarnauju gerai.
J 598 E. Broadsay, So. Boston. Mass.
I----,- ,

; Telefonas: So. Boston 4768

i D-ras Balaban
I GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS .
| 375

I
I

f

DORCHESTER STREET 
So. Boston. Ma»».

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė. 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

I

SPORTO ŽINIOS.
Šią seredą Komaras imasi 

su Calza.
Šios seredos vakarą Me- 

ichanics Buildinge bus dide-

privertusių tas ros ristikų. Bet svarbiausia 
vieta skiriama lietuvių dru- 
tuoliui Komarui ir italų 
čempijonui Čaižai. Jiedu 
turės imtis iki galo, kol vie
nas ar kitas nepergalės.

, Pirmutiniai ant progra
mos bus rusų kazokų milži-

Bargenas — Parsiduoda 
ar ant Leaso.

ruimų, 2 maudynės, murini,; na- 
moderniški įtaisymai, C89 E. 
st., So Bostone. Savininkas

Mrs. Arbeene. 74 Craigie st_ 
Somcrville. Tel. Somerset 3191-M.

12 
mas, 
8-th

Issirandavoja Ruimai
Po 3 ir 4 kambarius, gražiai ištai

syti. Rendos $10 ir $15 į mėnesį.
100 SILVER ST.. SO. BOSTON.

IŠSIRANDAVOJA KAMBARIAI
CAMBRIDGE, netoli lietuviu baž

nyčios, ant antrų lubų Yra maudy
nės. pečius, elektros šviesa Rendos 
$27 i mėnesį.

50 Market street. Cambridge.

SMUIKAS
TAISAU IR DARAU NAUJAS 

Lekcijas ėmiau pas Henry Schultz.
Kaina prieinama ir už kiekvieną 

darbą gvarantuoju. šaukiant telefonu 
galit rast tik po 6 vakarais. (50) 

W. KUKUNAUSKAS
24 Thoman Pa r k. So. Boston. .Mass. 

Tel. S. B. 4065-J.

i

i 
I 
į

buvo areš-
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 Bcston st.. Ifcrchester (netoli 
\ndrew Sų.) Tel. S R. 1348-W.
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BILE LAIKU—BILE KUR 
nusiunčiame 

GREIT. SAUGIAI— 
UŽTIKRINTAI 

Pristatė mas Telegrafu.

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

Tel. S. B. 1658. Milton 7993.

DR. J. NARCUS
Iš MASKVOS IK KALNO

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

261 Hanover St.. Boston. Koom 7. 
Te!:. Richmond 0658, Rox. 1894-J.

!

1

Dorchester Clothinį Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 dorchester ave^ 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

S<IIEEN-ORID

I

!amai

MIL
I I

I

Bay ViewMotor 
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiliui ir 
gerai patarnauja. K
Agentūra Studebaker ir Erskine. S 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą. t)

Pardavimo vieta: K
549 E. BR0ADWAT &

Taisvmo vieta: R
1 HAMLIN ST., R

kampas E. Eight sL, Įįl
SOUTH BOSTON, MASS. g

į5252SaSH5BSZSZSa5E52S2S2S2S2S2S2S:

TONE

r

NAUJAUSI IR GERIAUSI MODELIAI!!!
\ i>as svietas stebisi nepaprastai gražiu muzikos tonu Atwater-Kent Kadio. kurie 

pralenkė visus kitus fibrikantus savo pagerinimais taip vadinamoms Grid Radio 
tūbom-., ir taip laba; nusisekė ištobulini <creen Grid Račio. kad išgirdus žavėjančią 
muziką per Atuater Kent Radio, Begalėsite jos atsrIžiatgti.

ra visunaujausi ir v isugeriausiai pa ikinanti Radio Amerikoje — Padarysite 
smagumą ir laimę visti savo šeimynai, kurie įsigysit? A.water Kent Radio į Savo 
Namus. Neatidėliokit. užeikit šiandien pas Carbone Brotiers South Bostone.

$5.00 Down—Įmoket
KITKAS ANT LABAI I ENGVŲ NTMOKĖJIMŲ-

Jsigvkit tą negu koki nors kitą Ra<l <» Savo Namas, kiekviena šeimyna gali įsi
gyt sau Radio. Gvarantuojame Joms Ilga patarnavimą. Rado palinksmins visą šei
myną ir svečius. Visi šeimynojje uorė būt namuose ir girėtis gražia muzika ir dai
nomis. ,

Carbone Brothers
Per Daugelį Metu ž nomas South Bostone

MUSIC SHOP
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Lietuvis Optometnstis
<

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broad*ay, So. Boston, Mass.

DR. LANLAU
Specialistas Vcneriškų Ligų

Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyru ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 
32 Chambers St- Boston. Tel. 
Haymarket 1436.
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482 BROADVVAY
Prie Dorchester St., Perlcin* Sq.

SOUTH BOSTON
Telefonas, So. Boston 1290

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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JONAS PETRUŠKEVIČIUS

Lietuvis Graboritu
162 Broadvray. So. Boston, Mass.

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

LAIDOJIMUS;

I
' kuriuos paveda; 

mano prižiurėji-, 
mui, visuomet1 
bur.a patenkinti; 
ir sutaupina go-. 
rokai pinigų. ; 

^Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda.

Lietuviška Aptieki
Mos sžlaikom iteeMų TaMtų 

Ir taksų
Nao RMMStiZM, raUputiiiM 

strėnų, kraujo valymo, nao alapCia- 
gų lig*, koaolio, patrakimo, ate. 
Taipgi užlaikoia Dialių H LMavoo. 
Patarnavimas kuogeriaaaiaa. įvai
rias šaknys, partraaktea H Lietu
va*. Vaistų priaiantiaa ir per 
paltų. Masą Aptieks tebėra toj f 
V»O j v 1 MvO J •

im salėm stumt,
BOSTON, MAM.
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Vėliaust geriau.-dai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SOUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLIKJ- 

KOOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.
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PARKVAY AUTO SERVICE
and FILLING 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 VAITAUTI S
415 Old Colony Ava^

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

Dr. Med.Leo J. Podder ii Petrogrado
Specialistas Slapu* ligų moterų Ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba l«a* 
kitkaj ir rusiikai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVK, astoli Mass. Ars, BOSTON, MASS.




