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ŠUAZELI KAIP SVEČIAS.
DUODA JAM PATARI- Imą prof. Voldemarą iš Pla- 
MUS PRIEŠ VALDŽIĄ i telių iškelti. Grovas griežtai 

į atsisakė. Tas butų nemanda
gu, o juk grovas—francu- 
zas, tuomi viskas pasakyta. 

< Voldemaras ligi šiol stro
piai saugojamas. Tiesa, jam 
leidžiama vaikščioti kiek ir 
kur tik nori. Tečiau jį lydi 2 
policininku.

Prieš kurį laiką buvo at
vykusi iš Kauno kaž kokia 
panelė. Atvyko ji Voldema
rui nesant namie. Kadangi

Buvusis diktatorius labai do
misi politika, seka laikraš
čius, bet policija jį daboja.

Voldemaras dabar gyve
na Platelių dvare. Tai yra 
mažas miesčiukas ir grovo 
šuazelio dvaras. Grovas 
Šuazelis yra Francuzijos pi
lietis ir labai didelis origina
las. Jis dievuotas, kaip da
vatka. Moterų bijo, kaip____________ _________ o_
velnio. Pamatęs nuogos mo- 'sargyba buvo išėjusi su Vol- 
teries fotografiją, greit ją demaru pasivaikščiot, tai pa
ranka uždengia. O šiaip į nelė nekliudomai įėjo į ru- 
moterį niekuomet nepažiu- mus ir sulaukė Voldemarą, 
ri. Jam įsakyta likviduoti sa- Kad taip neįvyktų kitą 
vo dvarą ir miškus. Tečiau j sykį, dabar įvesta nauja 
jis to daiyti vengia. Turi be-' tvarka: 2 policininku Vol- 
gales įvairių bylų su val-)demarą lydi, o trečias pasi- 
džia. Sakoma, kad šiose by- lieka namie, 
lose jam visus patarimus tei
kia prof. Voldemaras. _

Tas visai suprantama, nes basi su savo žmona ir sunė- 
juk profesorius kuomi nors nu beveik išimtinai francu- 
turi atsidėkoti šeimininkui. IziškaL Kaip tas patinka

Voldemaras Plateliuose. “tautininkams” — 100% pa
gyvena ne vienas, kartu su triotams ir 100% lietu- 
juo gyvena jo žmona ir jo viams? 
sūnėnas. Tiesa, jie visi trys 
užima tik vieną kambarį, 
tečiau valgo bendrai su gro- 
vu rūmų valgomajame kam
bary. Visi valgiai ir patarna
vimas grovo. Buvo pasiūlyta 
valdžios atstovų sumokėti 
už viską, tečiau grovas Šua
zelis atsakė: “Pas mane ne 
viešbutis, kad butų galima 
mokėti.”

Išeina, kad Voldemaro 
šeimą grovas Šuazelis laiko 
savo svečiais. Policijos at- Pravesta telefonas, 
stovas norėjo grovui įkalbę-i Bet kaž kodėl Voldema- 
ti, kad šis paduotų pareiški- ras į Gaudučius neatvyko.

Moterų bijo, kaip
I

BEDARBIAI SUDRASKĖ 
ST. LOUIS MAJORUI 

APSIAUSTĄ
St. Louis, Mo. — Pereitą 

pėtnyčią majoras Millar su
grįžo po pietų į rotužę ir 
tuojaus jį apspito bedarbiai. 

(“Mes nevalgę, mes neturim 
darbo,” pradėjo jie jam 
skųstis. Majoras bandė išsi
sukti, bet bedarbiai pradėjo

Buvęs Lietuvos diktato
rius Voldemaras namie kai-

Voldemaras gyvai seka 
politinius įvykius. Jis kas
dien ima labai daug laikraš
čių. Be to, jis kažką rašo. 
Gal atsiminimus?

Prieš kurį laiką buvo su
manyta perkelti Voldema
rą į Gaudučių dvarą, kurį 
nuomoja iš valdžios pulk. 
Derbutas. Buvo pranešta, 
kad valdžia už jį mokėsian
ti į mėnesį po 300 litų. Atre
montuoti buvo 4 kambariai.

Tragedija Ant
I lphivill Farmnę tėvo rankų ir paslėpė. Tėvas 

rarillvd# keikdamas ir grąsindamas 
užmušti visus, nubėgo į dar
binę, matyt, jieškoti kito

nūs spėjo prišokti ir nutver
ti už kirvio, kurj jis išsuko iš

Mikas Žygutis iškabino sa
vo pačiai akį ir norėjo už- ; Įrankio. Tuo tarpu vaikai 

mušti visą šeimyną. ■ sužeistą motiną paslėpė, o
Iš Fountain, Mich., mums kiti nubėgo pas kaimyną ir 

prisiųsta laikraščio “Lud- i pašaukė telefonu šerifą, ku- 
ington Daily News” iškarpa, i 
kur yra aprašytas baisus at- ■ 
sitikimas ant lietuvio Miko' 
Žygučio farmos, netoli 
Round ežero.

Anglų laikraštis sako, kad 
Mikas Žygutis, 45 metų am
žiaus lietuvis, būdamas gir
tas puolė kirviu savo žmoną 
Julę, sužeidė jąi galvą, per
kirto kaįtt^, veidą ir kairią
ją akį, kuria moteriškė dau
giau jau nebematys. Jis no
rėjo išžudyt ir visą šeimyną, 
bet vaikams pasisekė jį nu
ginkluoti ir paduoti polici
jai.

Vyresnysis Žygučių sūnūs 
Benys turi jau 20 metų am
žiaus, o jauniausis vaikas 
yra tik vienų metų. Išviso 
Žygučių šeimynoj yra 8 vai
kai. Apie įvykusią tragediją 
vyresnysis sūnūs pasakoja 
taip: Apie 7:30 valandą tą 
vakarą visi vaikai buvo stu- 
boj, o motina su tėvu lauke. 
Staiga pasigirdo motinos 
klyksmas. Vaikai išbėgo lau
kan ir pamatė, kad tėvas pa
griebęs motiną už plaukų) 
valkioja po žemę. Jos vei
das buvo kruvinas. Paskui 
paėmęs kirvį jis užsimojo 
jai kirsti, bet vyresnysis su-
*

Upė Degė Kaip
i
I

Per 50 mylių liepsnos nu
šlavė visus tiltus.

Oklahomos valstijoj, ties 
pat Oklahoma City, pereitą 
sąvaitę buvo pramuštas nau
jas aliejaus šulinys, kuris

?audyt jį už skvernu. Kada JPra<dejo purkšti aliejų vir- 
jis ištruko, jo apsiaustas bu-:?™. tokiu smarkumu, kad
vo visas sudraskytas. Paskui 
į rotužę buvo pašauktas bū
rys detektyvų “tvarką palai
kyt/’

PATARIA FARMERIAMS 
PAVERSTI FARMAS 

GOLFO KURSAIS.
Amerikos bankierių žur

nalas sako, kad daugelis far- 
merių galėtų pasidaryti iš 
savo farmų daug daugiau 
pinigų, jeigu jie paverstų jas 
golfo kursais. Žurnalo rašy
tojas nurodo, kad vienas

jokiu budu nebuvo galima 
tuojaus jį uždaryti. Nafta 
veržėsi aukštyn didžiausiais 
stulpais ir apipylė netiktai 
namų stogus, sodus ir žoly
nus, bet uždengė visą upės 
paviršių. Kaip žinia, alie
jus su vandeniu nesijungia, 
bet plaukia paviršium. Nu-

_y _ *« ~ I VYSKUPAI ATSISAKO NU
_______________________W_____________________ _____ _ ________Bučaitė.

Ji tik birželio mėnesį buvo
atvažiavus iš Lietuvos.__________________ _____

dienfaTfeaSl) Nori Nuverst Mac- 
atsitiko šiurpulinga nelaimė.) *1
Kazimiera Bučaitė, 23 metų Lz011a.lQ0 Y a!uZl<|. 
amžiaus mergina, kuri tikamžiaus mergina, kuri tik Į Anglijos reakcininkai pa- 
šią vasarą atvyko iš Lietu- siryžo nuversti darbiečių vy- 
vos5 norėjo pakurstyt prige- riausybę su MacDonaldu 
susią pečiuje ugnį ir užpylė priešaky. Tuo tikslu jie įne- 
gazolino. Įvyko smarkus šė parlamentan pasiūlymą, 
sprogimas, kuris aptaškė de- kad parlamentas nubalsuo- 
gančiu skystimu merginos tu valdžiai nepasitikėjimą, 
drapanas ir ji visa liepsno- Nepasitikėjimas 
dama leidosi per kiemą prie 
bačkos su vandeniu. Namie 
tuo tarpu nieko nebuvo. Pa
ti Laurienė buvo išvažiavus

ŽMOGŽUDYS VIS DAR 
KUNIGO RŪBUOSE

ris tuojaus pribuvęs senį Žy- 
gutį areštavo. Žygutienė tuo
met buvo nuvežta ligoni
nėn, kur daktarai apraišiojo 
žaizdas. Jai esą vilties pa
sveikti, bet akis jau žuvusi.

Sakoma, kad tai jau nebe- 
pirmas ŽyguČio užpuolimas 
ant savo pačios. Jis esąs jau 
sėdėjęs 3 mėnesius kalėji
me už jos sumušimą, 6 metai 
atgal.

DIDELIS OBUOLIU 
DERLIUS.

Federalės agrikultūros de
partamentas praneša, kad 
Naujoj Anglijoj šįmet buvo 
didžiausis obuolių derlius, 
koks tik yra žinomas per 15 
pereitų metų, šešiose Nau
jos Anglijos valstijose obuo
lių šįmet priskaitoma 2,419,- 
000 bačkų. Už Naujos Ang
lijos ribų derlius esąs vidu
tinis.

Bet policija nukarpys jam 
ilgus skvernus ir nuims 

atbulą apykaklę.
Kada Lietuvos valstybės 

teismas atrado pralotą Ol
šauską pasmaugusį savo 
meilužę ir pasmerkė jį kai
po žmogžudį sunkiųjų dar
bų kalėjiman, tai Lietuvos 
vyskupų pareiga buvo nu
vilkti Olšauskui dvasiškus 
rubus, nukabinti nuo jo kak
lo praloto kiyžių ir paskelb
ti tą galvariezą atskirtu nuo 
dvasiškijos luomo.

Valstybės teismas buvo 
nustatęs ir terminą Olšaus
kui kunigystę atimti. Tai bu
vo 6 spalių diena. Bet pa
skirtas laikas atėjo ir praėjo, 
o bažnyčios teismas savo 
pareigas neišpildė, žmog
žudys vis dar vaikščioja po 
kalėjimą praloto rūbuose ir 
skaito save “krikščioniškos 
doros mokytojum.”

Šiomis dienomis laikraš
čių reporteriai nuėjo pas 
Vyriausiojo Tribunolo pro
kurorą Kaune pasiteirauti, 
ar jegamasčiui Olšauskui 
bus ka/ia skvernai nukarpy
ti, ar ne. Prokuroras atsakė, 
kad bus. Sako, jeigu Lietu
vos vyskupai nenori valsty
bės teismo patvarkymų pil
dyt, tai pats teismas privalo 
juos įvykdinti. Kitaip sa
kant, teismas įsakys polici
jai, kad jinai numautų Ol
šauskui sutoną, o užmautų 
kriminalisto kostiumą.

; remiamas 
tuo, kad dabartinė vyriau
sybė “iki šiol nepadarė jo
kių sumanymų pagerinti ša
lies pramonę, žemės ūkį, 
prekybos padėtį arba suma
žinti bedarbę.”

Šitas nepasitikėjimas Mc- 
Donaldo vyriausybei bus 
balsuojamas 4 lapkričio va
kare, kuomet “Keleivis” bus 
jau spaudoj, todėl apie jo 
pasekmes da negalime šia
me numery pranešti. Te- 

i nėn ji buvo laikinai atsiga- čiaus yra manoma, kad Mac
ius, bet ryto jąus dieną mirė. ~ 
j Ji buvo kilus iš Biliniškių 
kaimo, Papilės parapijos. 
Lietuvoje paliko tėvą, 3 se
seris ir 2 broliu. Amerikoje 
taip pat turėjo giminių, ku- 

) rie gyvena kaž kur apie Bos
toną.

Kazimiera Bučaitė buvo 
-j g’imusi Chicagoje, bet dar

gusheri uždaryti. Dabar )<udilęiu jai esant tėvai išsi- 
nukentėję namų savininkai've^g Lietuvon ir tenai ji 
ruošiasi traukti Morgano užaugo: Augdama ji vis sva- 
aliejaus Kompaniją tėisman jojo apje Ameriką, vis turė- 
ir reikalauti atlyginimo uz • kaip nors čionai su
teršimą jų namų, sodu ir grįžtu Pereitą vasarą į Lie- 
zolynų, kurie buvo aplieti įuva nuvažiavo iš Amerikos X«L-Vri ttzx Ir i«•M o t # e e . eAmelija ir Franas Laurai. 

Į Jie tenai susipažino su Bu- 
čaitės šeimyna ir mergina______ ________
papasakojo jiems savo sva- negalim to daryti, 
jones apie Ameriką. Taigi jiems McDonaldai 
Lauras pasirūpino, kad ji ninkams “ “ 

Yorko advokatas galėtų atvažiuoti čionai, ir duona.
" “ "šių metų birželio mėnesį ji į

atvyko pas Laurus ir ant jų ] 
farmos iki šiol gyveno. Tą 
nelaimingą dieną Laurienė 
išvažiavo miestan, o Lauras 
su sunum išėjo laukan dirb
ti. Bučaitė atėjo jiems padė
ti burokų kasti. Bet diena 
buvo šalta ir Lauras liepė jai 
eiti į stubą, kad neperšaltų. 
Parėjus ji mėgino susišildyt, 
ir pyko nelaimė. Buvo gra
ži mergina ir buvo gera dai
nininkė. Ją laidojant verkė 
visi aplinkiniai lietuviai.

mestas degtukas ar patekusi į philadelphijon, o Lauras su 
is kur nors kibirkštis sitąįsunum kasė burokus lauke, 
aliejų ant vandens uždegė ir, išgirdęs klyksmą, Lauras 
tuojaus uzliepsnojo visa upė 'parbėgO na™ ir rado mer- 
per aO mylių. Ji išrodė kaip (gina užgulusią ant bačkos 
baisiausis pragaras. Tam- gu vandeniu jau be sąmo-

cojas nuroao Kaa vienas siai raudonos liepsnos ir tir- nės jos drapanos buvo nu- 
farmerys New Yorko vaistu šti • di dumai buvo mato- 5 • ctrapanos duvo nu
ini Uitais diHplp nipnn far- •J u. * ,9umai D”\%riaLO degusios ir kūnas labai ap- JOJ jsitaise didelę pieno tar mi miestehuose uz 100 my- deJ?es Mors nuvežta lieoni-
mą karo metu ir gerai verte- H Oklahoma Citv evven- -gę~, ?H]e..u niĮ- yKianoma viiy gyven nen n buvo laikinai atsiga-si, bet po karo subankruta
vo. r ‘ ;* _ _
farmą golfo kursu ir ima ge- ^baimės 
rus pinigus. Bet ar butų pel- ’
no, jeigu visi farmeriai pra
dėtų taip daryti?

tojai, kurių yra apie 200,000,
^ėjo visą laiką drebėdami 

, nes niekas neži- 
! nojo, kas gali atsitikti to
liau. Per 50 mylių ant upės 
sudegė visi tiltai.

Po kelių dienų įtempto 
darbo mechanikams vis dėl
to pasisekė šitą gamtos spė* 

i ka pažaboti ir aliejaus I• — “ • ■ ~ ■
Pereitą sąvaitę Italijoj vėl 

drebėjo žemė. Šį sykį dau
giausiai nukentėjo Ankonos 
miestas, kur neliko beveik 
nei vieno sveiko namo — vi-1 
sų sienos sutruko. Žemės 
drebėjiŲias buvo jaučiamas ir biauriai dvokiančia 
Adnatiko pakraščiu 1,000

Į ------------------------
WASHINGTONAS ATME

TĖ SKUNDĄ PRIEŠ 
TURKŲ VALDŽIĄ

New
yocvvgvo xV,- Vahan Cardashian norėjo 

000 žmonių. Kariumenė pa- apskųsti Turkijos respubli- 
statė jiems būdas.

Žemės Drebėjimas 
Italijoj.

Donaldo vyriausybė mūšį 
laimės, nes liberalai nutarė 
laikytis nuošaliai ir neremti 
nei valdžios, nei konserva
torių. Gi darbiečių .partija 
parlamente turi apie 30 bal
sų daugiau negu konserva
toriai.

keturkampių mylių plote., 
Senigalijos mieste taipgi 
daug buvo nuostolių. Žinios 
sako, kad nemažiau kaip 25 
žmonės buvo užmušti ir keli 
šimtai sužeisti. Ankoros 
mieste be pastogės liko 10,-

TUNNEY SAVO KUMŠ- 
ČIOMIS UŽDIRBO 

$1,742,282.
New Yorke šią sąvaitę 

prasidėjo buvusio kumšti
ninko Tunney byla. Prie jo 
prisikabino tūlas Tim Mara 
ir reikalauja per teismą 
$500,000 kaipo atlyginimo 
užtai, kad jis padėjęs Tu
mui tapti milionierium. Tai
gi teisme Tunney turėjo pa
rodyti, kiek jis būdamas 
kumštininku iš viso yra už-

ką ir kreipėsi į justicijos de
partamentą Washin^tone, 
kad tas įteiktų jo skundą 

i Turkijos ambasadoriui. 
,Cardashian sako, kad Tur
kijos valdžia esanti skolin
ga jam $20,000 už jo darbą. 
Bet justicijos departamen
tas jo skundą atmetė ir pa
aiškino, kad negalima skųs
ti svetimą valstybę be jos su
tikimo.

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

DĖL MUNŠAINO IŠTEISI
NO ŽMOGŽUDYSTĘ.
Waukegan, III. — Wil-_ - - - j

SUĖMĖ MOTERį PERSI
RENGUSIĄ J VYRĄ.
Providence’o mieste buvo 

areštuota Ethel Kimball iš 
Bostono. Ji buvo persiren
gusi į vyrą. Bet neturėdama 
prieš ją jokių apkaltinimų, 
policija pasodino ją į Bosto-

240 MYLIŲ I VALANDĄ.
Ar žinot, kaip greitai or- 

lai vis gali lėkti? Kapitonas 
Hawk anądien atlėkė 80 my
lių iš Concordo, N. H., Į Bo
stoną per 20 minučių. Skren- 
lant tokiu greitumu visą va
landą, pasidaro 240 mylių.

dirbęs. Pristatyta teismui liam Butler čia pasigėręs su- 
apyskaita parodo, kad Tun-1 simušė su savo tėvu ir užmu- 
ney iš viso yra uždirbęs sa- šė senį. Jis buvo areštuotas 
vo kumščiomis $1,742,282.'už žmogžudystę. Jo advoka- 
Kada 1926 metais jis mušė- tas teisme pareikalavo jį iš- 
si Philadelphijoj su Demp-)teisinti, sakydamas, kad vai- , - . ............
siu, jis pinigų visai neturė-' stybė panaikino sveikus gė- no traukinį ir išsiuntė namo, 
jo. Bet į 30 minutų per dide- rimus, jų vieton atsirado Ji buvo jau pora sykių prieš 
lį lietų jis Dempsį sumušė ir,nuodinga degtinė, kurios tai areštuota ir sėdėjo patai- 
tapo pasauliniu kumščios jaunas Butler atsigėręs ,nete- 
čempijonu. Į porą metų tas ko proto ir užmušė tėvą. Va- 1921 metais, 
jį padarė milionierium. Da-) dinasi, valstybė su savo pro- ronorl,c 1 V 
bar Tunney jau nebesifai-1 hibicijos įstatymu padarė jį 
tuoja daugiau. Į žmogžudžiu ir jo negalima

----- -------- ' užtai kaltinti. Ir, tikėsit ar
UŽ 41 DOLERI, 14 METŲ ne, teismas ji išteisino. 

KALĖJIMO. I --------------
Du jauni Newarko bandi- 

tai, kurie apsiginklavę Pro-1 DIRBTI PILNĄ LAIKĄ

ATSISAKĖ KELTI 
DUONOS KAINĄ

Anglijos darbiečių 
riausybė atsisakė pakelti 
muitą ant įvežamų iš užsie
nio javų. Muito pakėlimo 
būtinai reikalavo Kanados, 
Australijos ir kitų dominijų 
premjerai. Jie norėjo palai
kyti aukštą kviečių kainą 
saviems dvarininkams. “Mes 

” pasakė 
s. Darbi- 

reikalinga pigi

vy-

UŽMUŠĖ FARMERIO 
VAIKĄ MEŠKOS 

VIETOJE
Vermonto valstijoj, netoli 

Roxbury, du medžiotojai 
pastebėjo kažką judant tarp 
šakų ir nusprendė, kad tai 
meška. Jiedu šovė po kartą 
ir nuėjo ton vieton pažiūrėt. 
Vietoj meškos, gulėjo nu
šautas farmerio vaikas, ku
ris netoli nuo tenai gyveno. 
Abudu medžiotojai nusi
gandę pabėgo, bet vėliaus 
buvo suimti ir prisipažino.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ
29 MAINERIUS.

Oklahomos valstijoj, ne
toli McCalesterio, pereitą 
sąvaitę įvyko sprogimas an
glių kasykloje, užmušdamas 
29 darbininkus.

sos namuose. Ji pagarsėjo 
, kuomet persi

rengus į vyrą vedė jauną 
merginą iš Somervillės, o 
1924 metais kitą merginą iš 
New Britaino.
i-------------------------

18 ŽMONIŲ ŽUVO GELŽ- 
KELIO NELAIMĖJ.

Francuzijoj pereitą sąvai- 
vidence’o mieste apiplėšė South Carolinos valstijoj, tę buvo didelė katastrofa 
žmogų, atimdami $41, buvo Piedmonto apielinkėj, pra- ant gelžkelio. Bėgdamas iš 
nuteisti kalėti po 14 metų. idėjo dirbti pilną laiką visos Ženevos į Bordo (Bordeaux) 
Vienas jų vadinasi Nicholas didžiosios audeklinės. Taip greitasis traukinys iššoko iš 
Zizzi, antras — Angelo Zar- bent praneša kapitalistinė bėgių ir susikūlė. Nelaimėj 
ra. I spauda. užmušta 18 žmonių.

NEW YORKE 36,833 ŠEI
MYNŲ TĖVAI BE DARBO

New Yorko policijai buvo 
įsakyta surašyti viso miesto 
bedarbius. Pasirodė, kad 
darbo neturi 36,833 šeimy
nų tėvai. •

TURKIJA NEBEGALI 
SKOLŲ MOKĖTI.

Turkijos valdžia atvirai 
pasisakė nebegalinti toliaus 
mokėti senųjų sultono sko
lų ir prašo peržiūrėti 1928 
metų Paryžiaus sutartį. Ta 
•sutartimi ji buvo .pasižadė
jus sumokėti $28,000,000 
.-kolų per 27 metus.

Planuoja $60,000,000 
Darbo Bedarbiams.

Iš Washingtono praneša
ma, kad federalinė valdžia 
planuoja pradėt statyt taip 
vadinamąjį Hooverio tven
kinį ant Colorado upės. 
Darbas atsieisiąs tarp $60,- 
000,000 ir $70,000,000. Kad 
galėjus tvenkinį pasta
tyti, visų pirma reikėsią iš
gręžti per vulkaniškas uolas 
bent du tuneliu ir nukreipti 
jais upės vandenį į šalį. Ne
užilgo firmos bus prašomos, 
duot savo pasiūlymus tam 
darbui.

AMERIKIETIS DAKTA
RAS LAIMĖJO NOBELIO 

DOVANĄ
Iš Stokholmo pranešama, 

kad Stokholmo medicinos 
fakultetas pripažino Nobe
lio dovaną, apie $48,000, 
d-rui Karlui Lansteineriui 
už jo nuopelnus bakteriolo
gijos ir patalogijos srityse. 
D-ras Landsteineris yra aus
tras, bet dabartiniu laiku 
gyvena Amerikoje ir dirba 
prie Rockefellerio Instituto 
Nevv Yorke.

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
FAŠISTUS.

Vokietijos mieste Leipzi- 
ge fašistai dalino savo lape
lius. Staiga būrys komunis
tų juos apsupo ir pradėjo 
mušti. Septyni fašistai buvo 
sužeisti. Jei kurie fašistai 
pasislėpė namuose, tai ko
munistai tenai išdaužė lan
gus.
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D APŽVALGA S
KĄ SVARSTĖ LIETUVOS 

VYSKUPAI SAVO 
KONFERENCIJOJ.

Nesenai Kaune susirinko 
Lietuvos vyskupai pasitarti. 
Jie grūmojo tautininkams 
už uždaiymą “Ateitininkų” 
organizacijos, ši organiza 
cija krikščionims demokra
tams buvo didelis ramstis. 
Prieš kiekvienus seimo rin
kimus visą agitaciją už juos 
vedė triklasiai, keturklasiai 
“ateitininkai” gimnazistai. 
Juos atleisdavo nuo pamo
kų, duodavo automobilius, 
ir tie vaikėzai uoliai dirbo.

Prieš paskutinius Seimo 
rinkimus tie vaikėzai buvo 
kunigų apginkluoti ir moko
mi net šaudyt (Lazdijuo 
se).

Rykus smetoniniam per
versmui, “ateitininkai” stu
dentai aktingai veikė ir už
ėmė smurtininkų tarpe žy
mias 
buvo

Po 
syt is,

stambu punktą ko- 
Panašių teismo pa-

vietas (Kauno pašte 
cenzoriais).
viso to, šlykštu klau- 

kaip Lietuvos vysku
pai stengiasi 
“Ateitininkų” 
nėra politinė; 
suomeninė, o 
kybinė.

Mes gerai žinom, kad ku
nigai visur ir visuomet savo, 
kad ir juodžiausius darbus, 
tikyba dangstė ir tebedangs 
to.

Apart užsistojimo už atei
tininkus, vyskupai svarstė 
dar ir tą klausimą, ką moki
niai gali ir ko negali skaity
ti. “Lietuvos Žinios” rašo, 
kad tekę patirti, jog—

“...Lietuvos vyskupų konfe
rencijoj ministeris Šakenis bu
vęs dar tuo kaltinamas, kad 
nedraudžiąs mokyklų knygy
nuose laikyt bažnyčios pasmer
ktųjų raštų. Vienas jėrarkas 
suminėjęs kaipo pavyzdi roma
ną ‘Paryžiaus Katedra.’ Nors 
visi Hugo raštai esą indekse 
užrašyti — (opera omnia ro- 
manensia). bet liberalesnieji 
vyskupai to reikalavimo nepa
laikė...”

Tai mat. kur Rymas pra
deda savo nosį kišti!...

Įrodyti, kad 
organizacija 
nėra net vi- 

tik grynai ti-

laikraščiams skelbimus, jieš- 
kančius skebu, turi būt kartu 
painformuota, jog dirbtuvėje 
eina streikas.

. "Darbininkams jau gerai ži
noma. jog laike streiko fabri
kantai samdosi tam tikrus pro
vokatorius ir padaužas, kurie 
kabinėjasi prie pikietuojančių 
streikierių. užgaulioja juos ir 
daugely atsitikimų Įvyksta 
kruvinų susikirtimų, šiame at
vejyje. jeigu Įvyktą panašus 
dalykas, tai firma butų laiko
ma atsakomybėj už tai.

"Šitokiu teisėjo Sullivan pa
tvarkymu unija jaučiasi laimė
jusi labai 
vos lauke.
tvarkymų retai būna darbinin
ku susikirtimuose su fabrikan
tais: bent Amalgameitų istori
joj tai pirmas tokis atsitiki
mas. o jis. aišku, yra svarbus 
visam Amerikos darbininkų 
judėjimui."

Taip rašo "Darbo” 19-ta- 
<ai numeris apie socialistų 
valdomą miestą. Ir baigda
mas jis da priduria, jog tei
sėjas stojo .darbininkų pusėj 
dėl to. “kad Mihvaukee mie
ste jau nuo senai yra įsikū
ręs stiprus darbininkų judė
jimas.” Tasai stiprus darbi
ninkų judėjimas, tai stipri 
socialistų oiganizacija tenai.

Ir reikia pasakyti, kad 
taip rašo ne patys socialis
tai. bet rubsiuvių organas, 
kurį dabartiniu laiku reda
guoja komunistas.

pirmiausia išėjusi Amerikoje., 
ir Amerikos valdžia iam už tai 
nieko nedarė. Bet parvažiavo 
žmogus i Lietuva, apie kurios 
išvadavimą iš svetimo jungo 
jisai per visą savo gyvenimą 
svajojo ir rašė. — ir čia jisai 
yra nuteisiamas belangėn!

“Skaudu turi būti senam vei
kėjui susilaukti šitokio smū
gio — juo skaudžiau, kad tai 
padarė valdžia, kurios represi
jas jisai pats ne taip senai ban
dė pateisinti. Atsivertęs i rė
mėjus diktatūros, kurią jisai 
pradžioje smerkė. Dr- J. Šliu
pas rašė, kad ‘mums visiems 
reikia bizūnų.’ Dabar bizūnas ir 
ji pati palietė.

“Jei ne tas p. šliupo kompro
misas su anti-demokratine 
tvarka, tai dabartinis jo nu
teisimas už laisvamanišką bro
šiūrą. iššauktų pasipiktinimo 
audrą tiek Lietuvoje, tiek A- 
merikos lietuviuose."
Vadinasi, labai gailėtis 

D-ro šliupo nėra kaip, nes 
jis pats tokią reakciją yra 
užgyręs.

LIETUVOS ŪKININKU 
VARGAI.

“Lietuvos Ūkininkas” 
šo.

GEDIMINAS PALIKO LENKAMS 
100.000 DOLERIŲ.

ir

Amerikos lenkų laikraš-1 Lenkijoj augdamas žmogus 
čiai praneša, kad Detroite ” 
mirė tūlas Liudvvik Gede-

Pietų Amerikos Lietuvių So
cialistų Są-gos Komunikatas 

t

KAIP YRA TEN, KUR 
SOCIALISTAI VALDO?
Visi žino, kad Mihvaukee 

miestą vėldo socialistai. Tai 
kaip gi tenai einasi darbi
ninkams? Ar socialistinė vy
riausybė užtaria juos kovoj 
su fabrikantais, ar ne?

Pasiklausykit, ką apie tai 
rašo Amerikos rubsiuvių 
amalgameitų organas “Dar
bas.” Nelabai senai Mil- 
vvaukee mieste sustreikavo 
vienos kompanijos rubsiu- 
viai ir firma kreipėsi Į teis
mą, reikalaudama indžionk- 
šino prieš streikierius. Ir 
“Darbas” parodo, kokios 
buvo to pasekmės. Sako:

“Fried-Osterman firma. Mil- 
waukee. dar kartą gavo skau
dų antausi, kai antru kartu 
teismas atsisakė išduoti in- 
džionkšiną. šiuo klausimu tei
sėjas Sullivan padarė galutiną 
patvarkymą.

"Teisėjas, išklausęs firmos 
prašymą išduoti indžionkšiną 
prieš Amaigameitų uniją, už- 
draudžiant darbininkams pi- 
kietuoti šapą, padarė patvar-Į 
kymą. kuris yra didelis smū
gis firmai. Teisėjas patvarkė, 
kad darbininkai turi teisę pi- 
kietuoti dirbtuvę ir einančius 
darban skebus atkalbinėti nuo 
laužymo streiko: pikietninkai į 
gali būt po keturis krūvoj prie 
kiekvienos ieigos i dirbtuvę ir 
kalbinti einančius dirbti."

Bet tai d a ne viskas. Teis- . 
mas apsaugojo streikuojan
čius darbininkus ir kitais 
žvilgsniais, nes—

“...tapo uždrausta firmai už-1 
gaulioti streikierius, o duodant

KVIEČIŲ PERTEKLIUS 
BEDARBIAMS.

Federal Farm Board’o 
pirmininkas Legge ragina 
federalinę valdžią, kad ji 
atiduotų tuos kviečius, kurie 
dabai- randasi Federal Farm 
Board’o žinioje, bedarbių 
maitinimui.

Iš tikrųjų tai yra geras 
sumanymas, nes, kaip “Nau
jienos” pastebi—

“Farmų taryba yra supir- 
kus milionus bušelių kviečių, 
tikslu palaikyti pastovias kvie
čių kainas rinkoje. Tų kviečių 
ji neturi kur dėti, nes jeigu jie 
butų paleisti rinkon. tai butų 
sunaikintas tikslas. kuriam 
farmų taryba suvartojo kong
reso paskirtas sumas pinigų. 
Jai nebelieka nieko kito, kaip 
tuos kviečius laikyti aruoduo
se ir laukti, kol jie supus arba 
kol juos pelės suės. Supranta
mas dalykas, kad butų šimtą 
kartų išmintingiau maitinti 
jais bedarbius.”

Valdžia turėtų atiduoti 
tuos kviečius bedarbių mai
tinimui veltui. Žinoma, tai 
butų tik laikinas skurdo pa
lengvinimas. Socialistai rei
kalauja daugiau, negu tas. 
Jie reikalauja, kad butų Įve
sta apdrauda nuo bedarbės.

10—12 litų už kviečius 
šitokios kai- 

kas neapmoka javų 
išlaidų. Praktiški 
sako, kad dabarti-

i.jmin, kuris paliko $200,000 
vertės turto. Šitą lobį jisai 
padalinęs taip: $100,000
Harperio ligoninei Detroite, 
o kitą $100,000 Jogailos 
(lenkų) universitetui Kro
kuvoj.

Lenkų laikraščiai sako, 
kad šitas Liudvvik Gedemin 
buvęs lenkas. Pavyzdžiui, 
“Gornik Praca” rašo: “Po- 
lak z Ameryki dal $100,000 
na Univversvtet w Krako- 
\vie.”

Tečiaus pavardė “Gede
min” verčia manyti, kad ši
tas žmogus buvo lietuvis. 
Gal jis senai jau sulenkėjęs, 
bet ne iš lenkų kilęs. Gede- 
minų pas lenkus nėra, o pas 
lietuvius labai daug. Net vie
nas Lietuvos kunigaikščių 
Gedęminu vadinosi.

Kas per vienas buvo šitas 
Detroito Gedeminas, aiškių 
žinių nėra. Kur jis buvo gi
męs, niekas nežino. Tik tiek 
yra kalbama, kad jis atvy
kęs Amerikon pabėgęs iš Si- 
byro, kur caro laikais buvęs 
ištremtas už politinius nusi
kaltimus.

Jis mokėjęs devynias kal
bas. Šitas faktas ir vėl ver
čia manyti, kad jis buvo lie
tuvis, nes tik iš Lietuvos ki
lę žmonės paprastai moka 
daug kalbų. Lietuva, mat, 
yra nedidelė šalis, aplinkui 
apsupta kitų tautų, todėl 
augdamas tenai žmogus ir 
be mokyklos gali išmokti 
bent 5 kalbas: lietuvių, len 
kų. rusų, latvių ir vokiečių.

tokių progų jau neturi, nes 
šalis daug platesnė ir vietos 
gyventojui netenka su kito
mis tautomis taip tankiai su
sidurti.

Kaip Detroito Gedeminas 
susidėjo toki didelį turtą 
($200.000), tai irgi paslap
tis. “Gomik-Praca” sako, 
kad gyvendamas šitas žmo
gus beveik niekam nebuvo 
žinomas. Jis dirbo virtuvės
be. Tiesa, jis išdirbo tenai PIa’?.k.tl. deniam lietuvių 
25 metus, bet alga jo buvo Haičiui, pirmutiniai ėmėsi 
nedidelė, o kitokių žinomų °*gaI?12acin}0 darbo įjomu- 
pajamų jis neturėjo. Taigi

kiu budu susidarė dvi sro
vės: komunistai ir antiko- 
munistai.

Toks pasidalinimas ilgai valstybėje, 
negalėjo tęstis. Buvo jaučia- 

reikalas organi-

javų kainos juo 
atsiliepia ūkinin

kai jie patys, ką nors 
pirkdami. turi

ra- 
kad šįmet Lietuvoje ir 

vėl nelinksmas ruduo. Gir
di:

“Šių metų javų derliais ūki
ninkai nusiskųsti negali. Be
veik visose Lietuvos vietose 
ūkininkai turės javų pertek
lių.

“Bet šitas perteklius retą 
ūkininką tenudžiugins. Vasarą 
buvę pigus javai dabar dar la
biau pinga. 7—8 litai už ru
gius,
jau joki pinigai, 
nos kur 
gamybos 
ūkininkai
nėmis sąlygomis javų centne
ris pagaminti kainuoja apie 20 
litų. Taigi parduodant už 10 
litų ne tik jokio pelno negau
nama. bet dar nuostolio turi
ma apie 10 litų.

“Šitokios 
skaudžiau 
kams.
krautuvėse 
brangiai mokėti. Ūkiui reika
lingų pirkti reikmenų kainos 
nei kiek nekrinta, o be jų juk 
neapsieisi.

"Darbininkų algų pigimo 
taip pat nežymu ir tie ūkinin
kai. kurie turi samdytis darbi
ninkų. jaučia, kad ūkio paja
mos jų algų nepakelia. Jei už 
berno algą reikia atiduoti apie 
50 centnerių rugių, tai aišku, 
kad tat 
ma.

“Taip 
nepinga
Vienu žodžiu, 
mos darosi vis mažesnės, o iš
laidos palieka tos pačios.“

Taip skundžiasi ūkininkų 
laikraštis. Bet jeigu pasi
klausai darbininkų balso, tai 
šiems dar sunkesnis vargas. 
Uždarbiai menki, ir tų pa
čių nėra.

pat javams pingant, 
ir žemės mokesčiai, 

ūkininko paja-

t

n

i
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škam Jokūbaičio laikraščiui 
ir jo agencijai (Jokūbaitis 
turi laivakorčių pardavimo 
agenciją).

Nekurį laiką ėjo žiauri 
kova. Iš Jokūbaičio ir jo sė
brų pusės buvo vartojamos 
visai neleistinos priemonės, 
kaip skundimas atskirų Są
jungos narių darbdaviams, 
kad pašalinus iš darbų ir įs
taigų, taip pat skundimas 
policijai, kad išvaikytų so
cialistų vakarėlį. Bet vieną 
dalyką toji chebra pamiršo, 
būtent, kad jie gyvena lais
voje Argentinos Respubli
koje, o ne fašistų valdomoj 

' ’ ’ ‘ , ir todėl visi jų
skundai nuėjo niekais.

Šie ponai matydami, kad 
zuoti pažangaus ir socialis- jų leidžiamo laikraščio me
tinio nusistatymo organiza- kas neskaito, nustojo savo 

B Auerbach. Keleto žmonių inicia-jgazietą leidę ir paskutinia-
Inva hiiT’rk nrnr<in{>zi>/-kto Ar. 1

Kadangi apie P. A. L. S. 
Sąjungą plačioje lietuvių vi
suomenėje kursuoja Įvairus 
gandai ir, be to, Sąjunga 
pergyveno keletą etapų, to
dėl šiuo komunikatu mes 
norime nušviesti nors trum
pai Sąjungos darbuotę ir 
jos dabartinę padėti.

Pradėjus Argentinon'

i

pajamų jis nei urėtu. įaiei t 
visi dabar nustebo, kada 
jam mirus paaiškėjo, kad jis į 
paliko testamentą, kuris pa
rodo ji turėjus $200,000.

I
IIŠSITARIMAI.

Iki patrankos bus bėdina- ma grynas
mos, iki žmogus žmogų žu
dys—jokių religijų nėra pa
sauly. L. ------ '—1-

Iki dvasininkas prisiek- 
dys žmones komandai savo 
brolius žudyti—visų tikybų 
šnektos — vien tuščias me
las. B. Auerbach.

Sveikata didžiausias žmo
gaus turtas, o švara tikriau
sia priemonė tam turtui iš
saugoti.

Skirtumas tarp baltų ir 
juodų marškinių tas. kad 
ant pirmųjų pamatome kiek
vieną dėnelę, o ant antrųjų 
nei purvo nematom.

Sveikata brangesnė už 
auksa ir turtus. Saugokit ją.

J. K.
v

’t

me jos numeryje paskelbė, 
kad viską perduodu greit iš
eisiančiam kunigo laikraš
čiui “Švyturiui.”

Jokūbaitis norėdamas su
stabdyti savo agencijos boi
kotą, buvo atsiuntęs atstovą 
į Sąjungą pasitarti konflik
to likvidavimu. Sąjunga 
pareikalavo atlyginti visus 
materialius nuostolius (nes 
moralių nuostolių atlyginti 
negalima). Jokūbaitis su 
tuo nesutiko ir todėl boiko
tas tęsiamas iki šiai dienai.

Sąjunga pergyvenusi mo
rali ir materiali smūgį, pra
deda jau atsigauti, bet jau 
dabar atsistodama grynai 
ant socialistinės platformos 
ir pamokinta praeities klai
domis, vengia nukrypimų 
nuo socialistinės idėjos. To
dėl teko pašalinti iš Sąjun
gos keletą narių, kurie ne
norėjo atsisakyti nuo savo 
aferistinių palinkimų.

Sąjungos veikimas labai 
sunkus, nes tenka kovoti su 
idaug priešų. Fašistai, kleri
kalai ir komunistai dažnai 
sudaro bendrą frontą ir ran
ka rankon kovoja prieš pa
žangiuosius Argentinos lie-

u

( s.^GS __ _

Knygutė kurios vertė
Auga su metais

tyva buvo organizuota Ar
gentinos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, kuri vėliau pakei
tė savo pavadinimą į Pietų 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungą.

Sąjungos priešakyje atsi
stojo tokie asmenys,kuriems 
Sąjungos tikslas ir idėja bu
vo visai svetimi (kaip Jokū
baitis ir kiti), bet įstojo į 
Sąjungą ir susipratę darbi
ninkai. Todėl jau pradžioje 
prasidėjo nesutikimai, nes 
aferistai ir biznieriški vadai 
tempė Sąjungą savo pusėn, 
savo asmeniniams ir biznie
riškiems reikalams. Sąjun
gos organas, “Pietų Ameri
kos Naujienos,” buvo pa
vestas Jokūbaičio globai. 

»j Iškarto viskas ėjo sklan
džiai, nes Jokūbaitis pasi
tenkindavo savo biznio rek
lama, o i bendią laikraščio 
kryptį nekreipdavo domės 
(o gal visai nesuprasdavo). 
Bet atvykus į Argentiną kar
štam fašistui Mačiuliui ir 
kunigui Janiulioniui, šie pra
dėjo Jokūbaitį kurstyti, kad 
jis laikraštį sufašistintų ir 
suklerikalintų. Ta kryptimi 
jau buvo ir einama, nes laik
raščio redaktorius P. čiuče- tuvius, nes žino, kad juo la- 
lis lengvai tam pasiduoda- biau išsiplėtos lietuvių tar- 
vo.

Sąjungos Centro Komite
tas (kurin jau buvo įėję su
sipratę darbininkai) savo 
ekstra posėdyje priėmė to1 
kią rezoliuciją: “Jeigu ‘P. 
A. Naujienų’ redaktorius P. 
čiučelis įdėtų laikraštin raš
tus, kurie butų priešingi Są
jungos ideologijai, turi būti 
išmestas iš Sąjungos ir pa
skelbtas išdaviku.” Po šia 
rezoliucija pasirašė ir pats 
P. čiučelis.

Tuomet čiučelis matyda
mas, kad dviems ponams 
jau nebegalima tarnauti, 
pranešė minėtos rezoliuci
jos turinį Jokūbaičiui, kuris 
Mačiulio ir kunigo inspiruo
jamas pasiūlė čiučeliui vis- 
,ką perduoti fašistukui Goš
tautui, naujam redaktoriui, 
'ką čiučelis ir padarė: per- 
idavė visas bylas ir turtą, 
niekam iš Centro Komiteto 
narių apie tai nepranešda- 
mas. Net ir Sąjungos ant- 
spauda buvo perduota Jokū
baičiui. Tik vėliau apie tai 
sužinoję Centro Komiteto 
nariai, dar spėjo išgelbėti 
dali bylų ir turto.

Jokūbaitis, padedamas 
Mačiulio ir kunigo, pradėjo 
leisti tą patį laikraštį, pa
versdamas jį fašizmo ir kle
rikalizmo burbulu.

Socialistų Sąjunga ant 
greitųjų išleido manifestą, 
o vėliau ir patį laikraštį. Kai 
kurį laiką ėjo tuo pačiu pa
vadinimu ir tomis pačiomis 
klišėmis du laikraščiai. To
kie dalykai Argentinoje ga
limi, nes čia tuo žvilgsniu 
pilna laisvė.

Socialistų Sąjunga pa
skelbė boikotą provokatori-

pe socialistinė idėja, tuo 
greičiau bus galas viso
kioms asmenų diktatūroms 
ir idėjų spekuliavimo biz
niams.

Paskutiniu laiku fašistai 
ir klerikalai aprimo, nes Ma
čiulis išvažiavo Brazilijon, o 
kunigas Janiulionis pametęs 
parapiją ir sugriebęs pinigu 
laivakortei išvyko nežinia 
kur (kalbama, kad pabėgo).

Skelbdami ŠĮ komunika
tą, kartu mes kreipiamės Į 
viso pasaulio lietuvius socia
listus pranešdami, kad Pie
tų Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjunga gina darbo 
klasės reikalus ir kiek pa
jėgdama kovoja už socialis
tinę ateitį. Savo veikimą Są
junga derina su vietos So- • 
cialistų Partija ir nori palai
kyti tamprius ryšius su kitų 
kraštų lietuviais socialistais.

Idėjos draugai, norintie
ji užmegsti su mumis ryšius, 
tesikreipia šiuo adresu: Par- 
tido Socialistą Agrupacion 
Lituana, Avenida Montes 
de Oca 1683, Buenos Aires, 
Rep. Argentina.

Šiuo laiku mes jaučiame 
didelę stoką propogandinės 
literatūros lietuvių kalboje, 
todėl butų gerai, kad drau
gai turintieji atliekamos li
teratūros praneštų mums, 
kokiomis sąlygomis jie su
tiktų mums ją perleisti.

Tikėdamiesi, kad idėjos 
draugai kuo galėdami mus 
parems, mes su didesniu pa
sišventimu varysime socia
listini darbą lietuvių koloni
jos tarpe tolimoje Argenti
noje ir visoje Pietų Ameri
koje.

Sekretorius P. Paliukas.

T*AI vienas būdas tai pasakyt, kada jus 
* pradedat First National Banke taupy

mą su $5 Įdėlio, toji knygutė atstovauja 
vertę $5. Paskui, kada jus pasidedat kas 
sąvaitę. vertė jūsų knygutės užauga tiek 
pat. Ir bėgyje kelių metų, jeigu idėdavotę 
reguliariai, jus atrasite, kad jūsų taupy
mo knygutėje susidarė žymi suma pinigų. 
Paimkite sau knygutę šiandien iš bile 
First National skyriaus.

KAS GARBINA VY
TAUTĄ?

Klerikalų “Draugas” pyk
sta, kad socialistai negarbi- 

tis mano, kad mes turėtume 
melstis prieš Vytauto pa
veikslą, nes ji garbinanti vi
sa tauta. Jis sako:

“...kad ir dabar visa tauta 
Vytautą mini, rodo daug fak
tų: 1) statymas jam daugybės 
paminklų Lietuvoje. 2) spau
da pilna raštų apie Vytautą. 3) 
Vytauto paveikslo nešimas ap
link Lietuvą ir jo iškilmingas 
pasitikimas, 4) didelės iškil
mės bažnyčiose ir tt.”

Bet kas gi visa tai daro?

“NAUJIENOS” APIE 
D-RO ŠLIUPO NU

TEISIMĄ.
Mes jau rašėm “Keleivy,” p . v v

kad D-ras Jonas šliupas ta- pa laikraš-
po nuteistas Lietuvoje mė- 
nešiu kalėjimo užtai, kad iš
leido tenai knygelę “Tikri ir 
netikri šventieji,” kuri ame
rikiečiams senai jau žino
ma, nes pirmutinė jos laida 

• buvo išleista čia apie 20 
■ metų atgal, 
i Dabar musų skaitytojams 
Igal bus Įdomu išgirsti, ką 
apie tai sako kiti Amerikos 
lietuvių laikraščiai. “Nau
jienos” rašo taip:

"Noroms. nenoroms ateina Į
galvą palyginimas šliupo lais- Valdžia ir kunigai. Liaudies 
vamaniško veikimo Amerikoje 
ir Lietuvoje. Kai Amerikoje se
nasis 'aušrininkas’ spausdino 
savo ‘bedieviškus’ raštus, jo 
niekas nekliudė, nors priešų 
jisai čionai turėjo pakanka
mai. Ir ta knygelė ‘Tikri ir ne
tikri šventieji,’ už kurią jisai bar spręs arbitracijos teis- 
dabar tapo nubaustas, buvo mas.

l

T

iniciatyvos mes čia visai ne
matom.

Berlyno metalo 126,000 
darbininkų streikas pasibai
gė. Jie streikavo dėl algų nu- 
kapojimo. Šitą klausimą da-

i
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos nepraio 
t!

©
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į © Kas nieko neveikia Ii
Į To niekas nepaiMti ||

•*’—***^^**, tvanka*.
Šis tas iš praeities.

Šią vasarą Plymoutho 
vieškeliu, tarp River Rouge 
Parko ir Grand River gat
vės, pradėjo važinėti elekt-
rikiniai autobusai. šis nau" i 12 valandų sąvaitėje.
jos mados vežimas varomas 
elektros jėga, kurią jis ima 
iš vielų kaip ir paprastas 
gatvėkaris. Naujas vežimas 
yra tuomi geresnis už pri-Į 
prastą gatvėkarį, kad jam
nereik gelžkelio bėgių. Jis 
negriauja gatvės ir nedaro 
bildesio, šis autobusas yra 
daug geresnis ir už g;.... .....
varomąjį, nes durnų smar
vės nedaro.

Taip mokslo progresas ei
na pirmyn. Miesto valdžia 
sako, kad ateityje įsteigs ir 
daugiau tokių autobusų, o 
senieji gatvėkariai ir jųjų 
gelžkeliai bus padėti į mu
ziejų.

♦

Praeitą metą buvo išrink
tas miesto gaspad orius pa
lankus kliuksams. Kai jis 
užėmė vietą, tai tuojaus pra
dėjo savotiškai šeiminin
kauti ir greit pasidarė mies
to gyventojams nepakenčia 
mas žmogus. Pagaliau, jo 
keleto mėnesių šeimininka
vimas baigėsi tuom, kad 
miesto gyventojai referen
dumo keliu nuvertė jį nuo 
miesto gaspadoriaus sosto, o 
jo vieton išrinko kitą žmo
gų*

Pirmiaus negu jį nuvertė, 
jis padarė patvarkymą, kad 
visi darbininkai, kurie dirbo 
miesto valdžios darbus, o 
nėra šios šalies piliečiai, turi 
būt prašalinti iš darbų. To
kių nepiliečių darbininkų 
buvo virš 1,600, jų tarpe 
vienas slovakas, kuris dirbo 
miestui kelis metus ir nore 
jo tapti šios šalies piliečiu, 
bet negalėjo, nes buvo be
raštis. Pagal majoro patvar
kymą ir jis buvo nuo darbo 
pavarytas, nežiūrint į tai, 
kad jis buvo 8 vaikų maitin
tojas. Nors ir mažai uždirb
damas visgi šiaip taip maiti
no savo šeimyną. Kai kvai
las patriotizmas jį išmetė 
lauk iš darbo, tai ir 8 mažy
čiai piliečiai neteko duonu
tės. Mat, aklas patriotizmas 
visada padaro kvailą darbą.

4: * $

Rugsėjo 9 d. buvo specia- 
lis miesto gaspadoriaus rin
kimas. Tapo išrinktas Frank 
Murphy. Kai jis užėmė vie
tą, tai pirmiausiai surašė vi
sus bedarbius. Vėliaus paė
mė buvusį “Detroit Times” 
bildingą ir įtaisė bedar
biams būklę, davė maisto ir 
pasakė: “Pašalpa turi būt 
duodama visiems lygiai, ne
žiūrint į jųjų religinius ir po
litinius įsitikinimus: pilie
čiams ir nepiliečiams, bile 
tik jie yra šio miesto gyven
tojai.” Naujas majoras pa
darė daug ir kitokių pageri
nimų miesto bedarbiams, 
bet lietuviški komunistai vis 
vien nėra patenkinti jo gas- 
padoriavimu, nors ir jųjų 
daugelis gauna nuolatinę 
pašalpą iš visuomenės iždo. 
Mat, kad ne komunistas, tai 
ir negeras.

sje ♦ ♦

Spalio 18 d. vakare pasi
rodė pirmas sniegas ir kele
tą dienų buvo labai šaltas 
oras. Šįmet mus mieste žie
ma pasirodė mėnesiu anks
čiau, negu praeitą metą. 
Pernai pirmas sniegas pasi
rodė lapkričio 20 dieną.

* * *
“Lincolno” automobilių 

dirbtuvė, kuri priklauso 
Fordui, dabartiniu laiku la
bai mažai dirba. Vieną są
vaitę dirba vieni darbinin
kai, o kitą—kiti. Bet dirba 
tik po 32 valandas į sąvai- 
tę-

Fordo automobilių dirbtu
vė dirba irgi nepilną laiką

ninku. Dabar nedirba nei 
pusė tiek darbininkų, kiek 
dirbo pernai vasarą. Kurie 
dar dirba, tai gauna išdirbti 
tik po 24 valandas į sąvaitę, 
o kai kada užtenka ir 8 arba

Kai darbai ėjo gerai ir 
darbininkai gerai uždirbda- 

i vo, tai sutaupinę keletą cen* 
i tų pirkosi namus, vertės 10, 
12 ir net 15 tūkstančių dole- 

’ , įmokėdami po kokį 
$1,000 arba $2,000. Dabar, 
kai darbai sus'/ jo, daugelis

azofinu darbininkų jau neteko tų 
r_jbudinkų, juos atėmė. C_..Ban

kai, spekuliantai, geriau sa
kant legališki plėšikai, api
plėšė darbininkus, kuriems 
jie pirmiau siūlydami tokius 
namus žadėjo visokių pelnų.

♦ ♦ ♦

Beje. Šįmet Chicagos rau
donieji fašistai iš Halstryčio 
raudondvario, kad zylioja, 
tai zylioja po mus miestą; 
kas mėnesis po du-tris, ir vis 
prašo iš darbininkų pinigų. 
Tuom pat sykiu stiprina ir 
savo drutvietes. Mat, SLA. 
21 ir 200 kuopos jau išsprū
do iš jų nagų; kaip girdėt, ir 
pašalpinės organizacijos 
rengiasi jiems duot kiką į 
užpakalį. Jų pačių įvairios 
draugijėlės sunkiai serga 
sauslige ir nekurtos, tur būt, 
ne poilgam užmerks savo 
raudonas akutes ir krausty
sis pas savo draugą Leniną. 
Chicagos “Vilnies” komu
nistams artinasi tamsi die
nelė ir netrukus gal prisieiti 
jos ponaičiams atsidurti be
darbių eilėse. O tai yra bai
sus likimas tokiems tingi
niams, kurie papratę darbi
ninkus išnaudot ir iš to gerą 
sau pragyvenimą daryt.

Stirnakojis.

SAO PAULO, BRAZIL.
Jau 5 metai gyvenu “lai

mingojoj” šaly Brazilijoje. 
Agentai, kurie mus išsiuntė, 
žadėjo mums atvažiavus 
duot dykai laukus, namus, 
gyvulius ir visą pradžią gy
venimui. Bet atvažiavus, ga
vome badą ir laukinių žmo
nių lazdas ant musų kailio. 
Teisybė, gerų drabužių čia 
nereikia, nes nėra už ką nu
sipirkt. Faziendieriai (dva
rininkai) turi daug maišų ir 
kada sargas nemato, tai pa
siimi maišą ir pridengi savo 
kūną, kad mažiau sudrasky
tų krūmynų šakos. Duonos 
taipgi nereikia, maitina
mės medžio šaknimis ir fis- 
kalų nagaikomis. Po kelis 
šimtus mylių nueini neval
gęs ir numirt negali. Tai to
kioj šaly aš dabar gyvenu ir 
linksminuos civilizuotu pa
sauliu. Feliksas Gabrys.

NORI SUSIPAŽINTI.
Drg. Frank Lavinskas iš 

Detroito rašo, kad jis norė
tų susipažinti su Windsoro 
(Kanadoje) lietuviais.

Jis rašo:
“Gerbiamieji! Gal jus tu

rite adresą to vyruko, ką 
‘Keleivy’ rašo iš Windsoro ir 
pasirašo ‘Yla.’ Man atrodo, 
kad tas žmogus yra socia
listas ir aš mylėčiau su juo 
susipažinti. Gal butų geras 
draugas? Mes dažnai nuei
nam pasivaikščioti į Kana
dą, bet pas komunistiškus 
butlegerius neinam. Jei ga
lit, tai atsiųskit man jo ar 
kito ‘Keleivio’ skaitytojo ad
resą.

“Perskaitęs ‘Keleivy’ ži
nutę iš Windsoro aš matau, 
kad ten galima rasti musų 
socialistų.

“Draugiškai,
F. Lavinskas.”

Draugo F. Lavinsko adre
sas toks: 3932 B st., Detroit, 
Mich.

TLJes neprašome jūsų eikvoti 
JI* laiką skaitymui tūkstan
čių žodžių apie La Touraine 
Kavą. Mes sakome, nupirkite 
tiktai vieną svarą ir turėsite 
pilną supratimą.

diovraine
NORWOOD, MASS.
Atsakymas “Laisvės” 

peckeliui.
“Laisvės” 251 num. tūlas 

komfašistėlis rašo: “Kol 
Naujokaitis tik iš savo bur
nos pagiežą leido prieš So
vietų sąjungą, tai mes, Nor- 
woodo darbininkai mažai 
domės kreipėme į p. Naujo
kaičio pasakojamas nesą
mones. Bet kada pradėjo 
naudotis tomis Naujokai
čio nesąmonėmis net spau
da, kaip ‘Tėvynė’ ir ‘Kelei
vis,’ ir dar tie priešdarbinin- 
kiški laikraščiai...” tai, gir
di, mes Norwoodo darbinin
kai tylėti daugiau negalime. 
Ir čia visą savo aitrią tulžį iš
lieja.

Pirmiausia man keista, iš 
kur šitas komfašistėlis turi 
tiek drąsos kalbėti Norvvoo- 
do darbininkų vardu? Pas
kui, kur įrodymai, kad “Tė
vynė” ir “Keleivis” yra 
priešdarbininkiški laikraš
čiai? Toliau tas peckelis ra
šo, kad Naujokaičio sesuo ir 
švogeris kontrevoliucionie- 
riai ir kariavę prieš darbi
ninkus. Taip, girdi, pats 
Naujokaitis sakęs. Tai me
las, kokį tik nusimelavę 
komfašistai gali išmislyt.

Dar toliau, tas komfašis- 
tas bando įrodyt, kad Rusi
joj yra užtektinai maisto ir 
mėsos, nes, esą, kuo Naujo
kaičio sesuo šunį maitintų, 
jei ten nebūtų mėsos? Anot 
jo, šiaudų šuniui nepaduosi. 
Tai vot kokiais argumentais 
tas peckelis nori įrodyt, kad 
Rusijoj yra maisto! Matyt, 
kad jis neskaito nei tos pa
čios “Laisvės,” jeigu taip 
drąsiai kalba apie Rusijos 
maistą.

Dar tik kelios sąvaitės, 
kaip Senas Vincas “Laisvėj” 
rašė, kad jis gaunąs laiškų iš 
Rusijos nuo draugų, kuriuo
se rašo, kad mėsos, sviesto ir 
sūrio nei už pinigus negali
ma gauti. “Laisvės” 233 nu
mery krisluose Petraška ra
šo : “Sovietų sąjunga par
duoda įvairius savo produk
tus užsienyj ne todėl, kad jų 
turėtų perviršį, bet todėl, 
kad jai reikalingi pinigai” 
(mano pabraukta. N.). Va
dinas, Rusijoj maisto pro
duktų perviršio nėr ir jeigu 
parduoda, tai parduoda pa
skutinį iš žmonių atėmę. To
kiu budu visuomenei tenka 
badauti.

Norvvoodo peckelis, ma
tyt, visai nežino, kad jų pa
čių štabas kartais nejučio
mis išsiplepa apie bolševi
kų “rojų.”

Kad daugiau apšmeižus 
drg. Naujokaitį, bolševikų 
korespondentas vadina jį 
išnaudotoju. Tuo tarpu mes 
visi gerai žinome, kad Nau
jokaitis dirba garage me
chaniku už algą ir dirba nuo

,ryto iki 10—11 valandai va-.bele.” Tai yra muzikalė ko- 
ilram Jai oakvti kad Nauic»-1 mediją. Veikalas labai juo

kingas. Artistai pasižymėjo 
nepaprastai gerai, lyg kad 
butų tikri profesionalai toj 
šakoj.

Ypatingai gerai pasižy
mėjo Stanley Stitilis, Lil- 
lian Zabrauskaitė (pianis
tė), Rožė Kazlauskis, Mar
celė Duobos, Agnės Pranai
tis, ]

lė Bartkevičiūtė, Louise Ber- J ironiškomis mokyklomis ir 
Lietuvoj pradėtąjį 

mokslą, Amerikoje. Kadan
gi aukščiau minimas jaunuo- 

Kadangi veikalas buvo lo- J's J ia Simonavičienės myli- 
šiamas anglų kalboje, tai at-:mas brolis, tad jų subsidi- 
siiankė ir amerikonų. buvo pa aikomas ir

_. ..... x . Lietuvos mokyklose; kitaip
Lietuvių Zmycios artistai bU£ų negalėjęs pasiekti tos 

gavo du pakvietimu sulošti iajmės, kuria jis dabar nau- 
mjnetą \eikaią ameriKO- dojasi. Kol kas Kostas mo- 

i kinasi East Greenwich, R. I. 
1 akademijoje anglų kalbos, 
I kurią jis turi pirmiausia iš
mokti. Kadangi jaunuolis 
pusėtinai vartoja vokiečių 
kalbą, tai angliškai išmokt 
Kostui nesudarys didelių 
sunkenybių, nes toje mokyk- 
Joje yra profesorių, kurie 

kovos vart°ja vokiečių ir kitas kal-

karo. Jei sakyti, kad Naujo-' 
kaiti kas išnaudoja, tai gal 
būt ir taip.

Žinoma, niekas nepavydi 
komfašistėliam ginti savo 
tavoriščius, bet tik ne taip 

i kvailai kaip kad pasirodė 
Nonvoodo peckelis.

Norwoodietis.

BROOKLYN, N. Y.
Jaunimas nesnaudžia.
Kad smagiai pasilinks

mint, musų lietuviškas jau
nimas, spalių 25, vienam 
skiepe surengė “parę.” Pa
sikvietė lenkišką muzikantą 
ir pradėjo “pa|rę.” Gaila, 
muzikantas griežė lenkiš
kus šokius, o musų jaunimas 
jų nemoka šokti.

Kad gavus drąsos ir ne
mokančiam šokti, vyriukai 
tuojau susirado porą galio
nų italijoniško vynelio. “Pa- 
rė” ėjo linksmai, tik kuomet 
iš skiepo reikėjo išeiti į vir
šų, tai nosimi laiptų reikėjo 
pasilaikyti. Išėję ant gatvės 
jau rengėsi čia ir nakvoti, 
bet geras draugas pasigailė
jo ir nešte parnešė namo.

Jauni esam. Negražu taip 
dalyti. Parės Padauža.

MONTELLO, MASS.
Kas kuomi pasižymi.

Panelė Mary Benevičiutė 
ištekėjo už Joseph Komi- 
ches, iš So. Bostono. Panelė 
Benevičiutė paskutiniais lai
kais lankė Naujos Anglijos 
Muzikos Konservatoriją. P. 
Komiches baigęs Northeast- 
em Universitetą ir kaipo in
žinierius dirba prie Bostono 
miesto viešųjų darbų.

Vedybos buvo slaptos. 
P-lė Benevičiutė apleisda- 
ma namus pasisakė tėvams, 
einanti koncertan, kuris bu
vo tą vakarą L. T. Name.

Tėvai irgi buvo koncerte 
ir nematydami savo Mariu
tės, susirūpino jos likimu, o 
nesulaukę iki rytojaus, d a 
daugiau susijaudino.

Jaunavedžiai sužieduoti 
Providence, R. I., Columbus 
dienoje. Tėvams pranešė te
lefonu spalių 25 d., kad ji 
esanti jau “ženota” ir viskas 
linksmai einasi.

P-lė Benevičiutė buvo 
darbšti mergaitė ir vadova
vo vaikų draugijėlę “Žibu
rėlis” per kelioliką metų. 
Jaunavedė yra gerai žinoma 
ne tik Montello, bet ir visoje 
apielinkėj kaipo gera smui
kininkė ir žvaigždė lietuvių 
progresyviškam judėjime.

Linkime jaunavedžiams 
ilgo, linksmo ir laimingo gy
venimo.

Puikiai pasižymėjo.
Lietuvių metodistų jauni

mas suvaidino veikalą, “Mi- 
nisterio pačios nauja skry-

' Eugenija Bublevskis, 1 ^u^jo laimės atvažiuoti šion 
Alice Undzis (solistė), Ade-:8?^111 susipažinimui su ame-

žinis, Pranas Jackobs (juok- 
darys), Adolf Sharkus, J. ir 
F. Alusevičiai.

nams.
Atgavo charterius.

Brocktono šiaučiai atga
vo charterius. 1923 metais 
šilučiams užsispyrus nusi
kratyti “Fabrikantų Unijos” 
(Boot and Shoe Union), ir 
susiorganizuoti “Protective 
Union .of America,” strei-i
kas po trijų mėnesių 
tapo pralaimėtas. Per septy- 
nius metus Brocktono šiau- 
čiai buvo valdomi komi- 

tsarų, kuriuos nuskirdavo 
unijos centro valdonai. Da
bar įvairus lokalai pradės 
save vėl tvarkyti. Buvusieji 
ponai komisarai nori, kad 
juos darbininkai ir ant to
liau išrinktų, bet šiaučiai ta
riasi neįsileisti nei vieno ko
misaro.
Lietuviai nubausti kalėjimu.

Rugsėjo 23 d. čionais are
štuota dešimts jaunų vyrų: 
7 lietuviai, 2 paliokai ir 1 
francuzas, už užpuolimą 
moters, Sofijos Sutavičie- 
nės.

Užpuolikai turi tarp 21 ir 
28 metų amžiaus. Ši orgija 
prasidėjo taip: Rugsėjo 20, 
visa gengė pijokavo “Carey 
Hill” viešbuty, kame buvo ir 
keletas trumpasijonių. Vy
riukus tenai taip įsiutinę, 
kad apie antrą valandą nak
ties, pasiviję einant moteriš
kę, sustabdė automobilį ir 
vienas, girdi, parodysiąs 
triksą, kaip jis darydavęs 
New Yorke. Trys iš jų papil
dė kriminali užpuolimą; bū
tent, Jonas Valeckas, Louis 
Brazas ir Juozas Sereikis. 
Jie buvo pastatyti po $10,- 
000 kaucijos; kiti septyni— 
po $500. Trims kaltinin
kams gręsė kalėjimas nuo 
10 iki 15 metų, tiems kurie 
šoko džiką, aniems nusikals- 
tant, gręsė kalėjimas nuo 6 
mėnesių iki dviejų metų.

Advokatai patarė, kad 
jeigu esate kalti — prisipa
žinkite, tuomet nereikės sto
ti prieš džiurę ir bausmė 
bus uždėta ko mažiausia.

Louis Brazas ir Jonas Va
leckas prisipažino kaltąis ir 
gavo po 6 metus kalėjimo.

Juozo Sereikio nuospren
dis atidėtas iki sausio mėne
sio. nes jis neprisipažino 
prie kaltės.

Sereikiukas užlaiko moti
ną ir mažą sesutę, tėvas mi
ręs. Jis žinomas kaip “good 
boy.”

Sąryšy su šituo užpuoli
mu areštuoti dar trys lietu
viai, kurie norėjo papirkti 
valdžios liudininką, būtent, 
P. K. Vaichunas, Gaurilius 
ir da vienas. Jiems teismas 
atidėtas.

Montel ietis.

PROVIDENCE, R. I.
Atvyko jaunas lietuvis.
Iš šio miesto apie lietuvių 

judėjimą “Keleivy” niekas 
nieko neparašo. Rodosi, kad 
čia gyvenantieji lietuviai 
visi butų nemokšos. Kiek ži
noma, yra lietuvių, kurie ga
lėtų daugiau parašyti nei pa
prastai, jeigu tasai lietuviš
kas judėjimas duotų ganėti
nai medžiagos.

Šiomis dienomis draugai 
Simonavičiai susilaukė iš 
Lietuvos svečią; jauną, gra
žų, 15-kos metų, gabų, ener
gingą Jurbarko gimnazijos 
mokinį Kostą Krikščiokaitį. 
Draugų Simonavičių rūpes
čiu ir kaštais tas jaunuolis 

bas.
Linkėtina gero pasiseki

mo Kostui pasiekti užbrėž
tąjį tikslą. Vos-Ilius.

Kanados Lietuviai
MONTREAL, CANADA.

Kuo lietuviai pasižymi.
Spalių 18 dieną Čia apsi

vedė Petras Zabiela. Į ves
tuves buvo suprašyti vis 
“rimtesni” žmonės. Svotu 
buvo A. K., jo žmona svo
čia.

Kuomet jaunieji sugrįžo 
iš bažnyčios, sveteliai pra
dėjo rinktis gert ir linksmin
tis. Linksminosi visi bend
rai, tik nei iš šio, nei iš to 
pradėjo svečiai prie svoto 
kabintis. Toliau, kas stikli
nę, kas kumštį vis į svoto 
galvą drutino. Svotas, kaip 
širšių užpultas, gynėsi ir 
rankom, ir dantimi. Per 
klaidą nef svočią, savo žmo
ną, įkando. Negana, kad 
svetimi jį šargojo, peštynė
se dalyvavo net jo tikra se
suo U. K.

Pešnynės padarė daug 
nuostolių. Retas iš vyrų išė
jo su sveiku siutu ar marški
niais. Net moterų dresės ta
po išdalytos į keletą koloni
jų. Prasčiausia buvo tas, 
kad atsirado vienas svieto 
lygintojų, kuris išžiūrėjo 
pamergių ridikiulius, ar——, -9--------, ——
daug dolerių nešasi į vestu-jvyksta jieškoti kaip galima 
ves. anksti ir jieško iki vakarui.

Muštynės baigėsi ir svo- Taigi ir iš bedarbio plėšia 
tas išėjo namo. Bet čia kas paskutinį skatiką, 
tai pasistengė pamatyt poli-! Bargaino neturinti*.

PITTSBURGH, PA
Mirė lietuvys.

Čia pasimirė Franas Vir- 
vils. Palaidotas spalių 22 d. 
lietuvių tautiškose kapinėse, 
West View Park, Pa. Ka
dangi velionis buvo netur
tingas, tai laidotuvėms rei
kėjo rinkti aukas. Rinkėjais 
buvo Andrius Kirmins ir 
Florijonas Maisiejus. Su
rinkta $75.10.

Aukavo šie asmenys: po 
$5: Mike White ir Anthony 
J. Bennis; po $2: Joe Rod- 
gers, A. Žvirblis, Edw. Hart- 
man, J. Grinius, Stan. Mas
keliūnas, J. Kentra, Kaz. 
Šimkūnas ir Jos. Maskeliū
nas; po $1.50: G. Gricius, 
po $1: J. Geležauskas, 
Freckles, Bertha Pauluko- 
nis, Ed. Paurazas, W. Mule- 
vich, M. A. Zublis, Mike 
Pronckunas, P. Sriubas, 
Geo. S. Buskirk, Wm. D. 
Buskirk, W. T. Doherty, 
“Dad” Ruffing, Jerry Vul- 
seen, D. J. White, G. H. K. 
G. H., J. S. Kizikas, K. Gu
tauskas, Keystone Supply 
Co., Matt Miller. J. Kaz- 
lauckas, J. Shimkunas, Te
lesforas Razickis, Simana- 
vičia Stanley, Fr. Matulio
nis, Wm. Gutauckas, Jonas 
Kirsnis, K. Savickas, Fabi
jonas, P. Sargotienė, W. Ra
gauskas ir E. J. Wolf; po 
75c.: J. Višniauckas ir Jos. 
Bernett; po50e.: A. Zdan- 
kus, P. Yakstis, Mike Cuba, 
A. Vileniškis, James Yan- 
kus, P. Palekevičius, A. Kau- 
lakis, J. Šuminskas, A. Jan- 
sevičrus, B. F. King, S. Sort 
Co., St. Martinomis, Harry- 
Barber, J. Pakrosnis, Sports 
Vincas, Anthony Bernett, 
Clemens Lutz, F. Rodgers, 
J. Terkel, K. Lalušis, J. Lu- 
kaševičius, J. Kamarauskas 
ir W. Kolieius; po 30c.: M. 
Labas ir J. Petrauckas; po 
25c.: J. Boyle, X42, X55, 
Geo. R. Gruser, Mrs. J. Kaz
lauskas, J. Jasiukaitis, Char- 
les Weiss, J. Zaronskis, 
Friend, K. Stravinskas, J. 
Pikčiunas, B. Čižauskas, S. 
Drelak, Bill Karnesky, Joe 
Miser ir J. Rosepink.

Visiems aukotojams abu 
rinkėjai tariame širdingai 
ačiū.

Andrew Kirmins.

ciją ir tas, nabagas, turėjo 
pernakvoti šaltai.

Vestuvėse išlašinta apie 
pusė galiono kraujo ir visi 
grįžo su kvarbuotais drabu
žiais.

Už tokius nemandagius 
darbus vertėtų išvardint vi
sų pavardes.

A. Burdingierius.

I

WINN1PEG, CANADA 
Kam pasitarnavo?

Važiuojantiems gatvėka- 
riais miesto zonoj buvo 7c. 
fėras. Dabar kompanija pa
kėlė įz10c., išskyrus laiko
tarpį nuo 9:30 ryto iki 12 
valandai, kuomet fėras kai
nuoja tik 5c. Kam iš to nau
da? Tuo laiku važiuoja tik 
dykaduoniai ir tie kurie dir
ba trumpas valandas, ir turi 
riebias algas. O tu, darbi
ninke, važiuoji kaip 7 ryto ir 
grįžti po 6 vakare, tai mo
kėk 10c. Ir dar drįsta tie 
magnatai sakyti “a real good 
bargain!”

Bedarbiai tame “paleng
vinimo” (kaip tie ponai kad 
sako) irgi neturi, nes darbo

n fJ
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KELEIVIS

Kas Dedasi Gamtoje.
Žaibas ir griaustinis.

Žaibas yra didžiulės elek
tros kibirkštys, kurios šoki
nėja iš debesio į debesį arba 

i šauja į žemę.
Ore visuomet yra elek

tros. Vasarą tos elektros ore 
yra daugiau negu žiemą to
dėl, kad šilimos dalis, kurią 
mes gauname iš saulės, per
sikeičia į elektrą. Jeigu de- 
besyj susirenka labai daug 
elektros, tai ji ima sproginė
ti kibirkštimis, ką mes ir va
diname žaibu. Kibirkštys 
sproginėdamos padaro tren
ksmą ir mes vadiname jį 
griaustiniu.

Kad taip ištikrujų yra, 
mes galim įsitikinti kasdie
niniame gyvenime. Dažnai 
šukuodami galvą mes gir
dim trakšėjimą. Jei taip da
rytume tamsiam kambary, •r . * ”
tai sykiu su traškėjimu mes 
matytume ir mažas kibirkš
tis. Tą patį gausim jei šukas 
patrinsim i vilnonį skudurą 
ir prie jų prikišim pirštą. Tą 
patį gausim ir katę ranka 
paglostę.

Visuose šiluose atsitiki
muose tarškėjimą pagimdo 
elektra. Ore jos kelis pūkš
tančius kartų daugiau traš- 

. ka, taigi ir bildėsi girdime 
didelį.

Elektros kibirkštis, arba 
y,žaibas, lėkdamas į žemę, jei 

gyvą sutvėrimą, jį

jis skaito visokius raštus ir 
klauso visokių nuomonių. 

Į Aš žinau, kad ir tu, tėve, 
; pradėtum daugiau protauti, 
jeigu perskaitytum nors vie- 
na gerą bedievišką knygą.

1 —Nevesk manęs, Maike. į Kaip pasidaro ledai (kruša)
J šventą pagundinimą. Tu ži
nai, 
siau ir 
įvenimo atlikau.

—Tai kas, kad ispazinu tiek vasarą, garuoja. Van 
atlikai! Juk Į dangų vistiek dens garai tiek smulkus la 
nevažiuosi. j geliai, kad musų akis jų ne

—O ką tu gali žinot, Mai- mato, pakyla oran, 
jke, kad aš nevažiuosiu? Ve, 
į zakristijonas man skaitė iš 
Į “Šventųjų Živato,” kad ir šv.; 
lElijošius gyveno taip kaip 

tėve, prie. a~ dabar. Svieto marnasčių 
(nežiūrėjo, cnatą užlaikė lig 
pat senatvės, ir užtai buvo į 
gyvas Į dangų paimtas. Nu-Į 
sileido iš oro du balti žirgai 
su kalamaška, paėmė jį ir 
nusivežė Į dangų. Nei batų 
nespėjo senis nuvalyti. Ir tau 
reikia žinoti, vaike, kad Eli- 
jošius buvo žydas. O jeigu 
nekrikštytas žydas galėjo 
taip lengvai Į dangaus kara
lystę nuvažiuoti, tai kodėl 
aš negalėčiau?

—Tu, tėve, negalėsi todėl, 
kad musų laikais širmos ku
melės i dangų nevažiuoja.

—Ant šiderstvos manęs 
nelaikyk, Maike, ba ir tau 
taip bus, kaip Šliupui. 

! —Būtent, kaip?
—Ar tu neskaitei 

Juozapinėj gazietoj, 
Lietuvoj Šliupui uždėjo api- 
nasrį už jo blevyzgojimą ant 

; kunigų?
—Aš žinau, kad Dr. J. 

teismas nu- 
atvyko su juo baudė už mokslinę knygutę.

I
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! Netolimą praeitį atsiminus. 'tuo laiku gulėjusiam karo reginį. Du policininkai neš-

kuris apgaubęs musų žemę, 
ne visur vienodai šiltas. Tie 
jo sluoksniai, kurie arčiau i 
žemės, yra šiltesni. Einant’ 
aukštyn, oras darosi vis šal
tesnis.

Kuomet vandens garai 
pakliūva į šaltą orą, jie taip 
pat atšala, susitraukia ir su
kibę maži lašeliai padaro 
didelius lašus, kurie jau ne- 
beišsilaiko ore ir krinta že
mėn. Tuomet mes sakom, 
kad lyja.

Vasarą šitie vandens la
šeliai plaukioja ore debesų 
pavidale. Juos nešioja vėjas. 
Kartais debesys pakliūva į 
labai šaltą oro srovę ir van
dens lašai pavirsta į ledo ga
baliukus. Tuomet, vietoj lie
taus, ant žemės krinta kru
ša.

Žiemą pakilę vandens ga
rai nespėja susimesti į di
desnius lašelius, bet tuojau 
sušąlą į snieguoles. O snie
guolės, Įvairių žvaigždučių 
pavidale, susikimba į dides
nius pluoštelius ir krinta ant 
žemės; t. y. sniegti. Kad 
taip yra, mes galim įsitikin
ti kasdieniniam gyvenime.

Jeigu iš kiemo į kambarį 
j inešim kirvį ar kitą šaltą 
į daiktą, tai pamatysim, kad 
į jis aprasos. Iškarto maži 
(lašeliai, toliau darysis vis 
didesni ir galų gale ims per 
ji bėgti žemyn. Kaip tai at
sitiko, jei daiktas buvo sau
sas? Labai paprastai: kam
bary, kaip ir visame ore, 
yra pilna vandens garų. Jie 
buvo šilti ir kambaryje ne
matomi, bet kuomet jie pri
silietė šaltąjį daiktą, tai nuo 
jo atšalo ir patys: atšalę su
simetė i krūvą ir sudarė van- 

klens lašelius.
Oras, į Giraitės Žentas.

Lietus, sniegas ir kruša 
pasidaro iš esamų ore van-kad aš misijų išklau-]

• i • • • jyaciiiai v 1^? ucamu UIC v d 11”’ :
r spayiednj iš viso gy- ^ens gaill Reikia atsiminti,

; ,............. kad vanduo, tiek žiemą,;
kad išpažinti tiek vasarą, garuoja.

VISKO PO BISKI

ni crpcmžė^ 7 d 4 ligoninėje kap. Virbickui te už pažastų neša, per kle
vai rvto Kauno sunkiuiu dėl pripažinimo. Kaip ma- mą, nusikaltėlį į teismą. Tai 
darbų k?P; * dra .pirm, syk savo gyvenime
tumu aplėkė zima, kad va- 

teatro įvyko pasikėsinimas (’odė žinios, kad kaltininkas 
prieš Lietuvos tuolaikinį dik- Jau surastas, 
tatorių Voldemarą. Vėliaus ( šalies žiūrint šlykštu 
pasirodė, kad žinios buvo darosi, matant tokį fašistų 
tikros.' Kalinių tarpe pasikė- (žiaurumą. Mums aiškiai ma
sinimas buvo įvairiai disku tesi, kad čia dumiamųs akys 
suojamas. Daugumos buvo jr norima užmaskuoti savo 
manoma, kad pasikėsinimas budelišką darbą. Pasaka 
greičiausia bus pačių fašis-'apje Vosyliaus radimą Kai- otne lzo/4 otci— ' — _  • _     X _ _ .

panų kaltininką gerai “pa- 'mačiau, kad teistų žmogų 
kar*vakare?prie*yal^ybinio žino,” nes ir

tų sufabrikuotas, kad atsi-' šedorių miške sužeisto, yra 
“kratyti Voldemaro ir kaltę;grynas melas. Jeigu jis bu- 
suversti opozicijai, kad ją į tų buvęs sužeistas sprogu- 
galutinai užsmaugus. ]sios granatos, kaip ir laik-

Sekančios dienos žinios raščiai rašė, tai ir jo drapa- 
iš miesto buvo kuošiurpulin- j nos butų buvę suplėšytos ir 

Visa policija pa-J krauju sušlakštytos, o dabar

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Ir vėl tu, tėve, su tais 
pagarbinimais! »

—Taip reikia, vaike. Pe
reitą nedėlią pasibaigė ber
nų misijos ir per jas mums 
tėvas misionierius sakė, kad 
tik šitokį pagarbinimą turim 
juzyt.

—Kaip, kaip? Bernų mi
sijos? Ar tai jūsų kunigai 
parapijonis skirsto Į bernus 
ir kitokius?

—O kaip tu mistini, vai
ke? Pirmiausia buvo ženotų 
moterų misijos: paskui že
notų vyrų, paskui mergų ir 
paskiausiai bernų.

—Ar tai ir tu, 
bernų priklausai?

—O, šiuri Jeigu aš pačios 
neturiu, tai reiškia — ber
nas.

—O kas tas misijas lai
kė?

—Zokoninkas, vaike. Net 
iš Lietuvos. Bet ir moka šė
tonas kalbėti... Nei vienas 
bedievis prieš jį neatsilai
kytų.

—Aš tam netikiu, tėve. 
Jis moka kalbėti bažnyčioj, 
kur jam nieks neatsiliepia, 

- nieks jokios kritikos neveda. 
Viešuose debatuose, aš tik
ras, jis visai negalėtų atsilai
kyti.

—Ką tu man šneki, Mai
ke. Jis eni ką sukritikuotų.

—Na. tegul jis važiuoja 
padebatuot su advokatu 
Darrow.

—O kas jis per vienas?
—Tai žymus Amerikos 

advokatas ir laisvamanis. 
Vienas žymus kunigas net iš Šliupą Lietuvos 
Francuzijos 
debatuoti, bet dvasiškija ži- Bet taip darosi tik “šventoj” 
no. kad prieš laisvamanį ne- Lietuvoj.
atsilaikys, taigi užgynė tam —Paregėsi, Maike, kad 
kunigui į debatus stoti. bedieviams taip bus ir Ame-

—Na. ir pasakyk tu man, rikoj.
Maike, kodėl kunigai bijo į —Ne, tėve. Per prievartą 
debatus stoti? Juk jie mo- žmogaus kataliku nepada- 
kvčiausi žmonės.

—Tai ne tiesa, tėve. Ku
nigų yra visai mažo išsilavi
nimo. I debatus jie neina 
dėlto, kad mokslas ant kiek-

mus 
kad

rysi. Tiesa, apie 20 metų at
gal katalikai dar buvo tokie 
tamsus fanatikai, kad už
puldavo ant mokytesnių 
žmonių ir juos sumušdavo. 

vieno žingsnio sukerta tikė- Bet dabar jau tas sunku pa
jinio dogmas. įdaryti, nes susipratusių žmo-

—Tas gali būt. Maike. Aš nių skaičius vis auga.
vis negalėdavau suprasti, ■ --7 
kodėl kunigai draudžia ka-,nebetoli,
tulikams su bedieviais fren- 
tauti. Bet jeigu taip yra, kaip 
tu, Maike, sakai, tai ištikro 
tikinčiam žmogui pavojinga 
su šliuptarniais kalbėtis, ba 
jie tuojaus šventraštį kriti
kuoja.

—To nereikia bijotis, tė
ve. Jeigu tu tik kunigų ir 
šventraščio klausysi, tai tu 
visai nedaug težinosi. Žmo
gus mokinasi tik tada, kada

r

Nepaprastos gėlės.
Javos saloje auga vpatin- 

prof. Alister ga gėlių rūšis. Tų gėlių visi 
i išsiskleidžia vienu 

miestą ir akimirksniu tuo pačiu laiku. 
Visi žiedai nuvysta taip pat 

j vienu laiku.

Kaip senas Jeruzalės 
miestas.

Amerikietis [ 
ilgą laiką darė kasinėjimus žiedai 
palei Jeruzalės i 
mieste. Sugrįžęs Amerikon 
papasakojo apie savo dar
bus. Kasinėjant palei .Jeru
zalės miestą jam pavyko ra
sti puodų, sienų ir muių, ku
rie buvo padalyti apie 3.000 
metų pirm Kristaus gimimo. 
Tuo laiku miestas buvęs va-Į ja moterų pieną. Pienas ima- 
dinamas “Urusalimas.” Ja-į“ ’
me gyvenusi jebuzitų tauta. ’; 
Dovydas šį miestą paėmęs] 
apie 1.000 metų pirm Kris-į 
taus, kur padarė žydų tvirto-, 
vę ir sostinę.

Ar Žinote, Kad—
Maskvoje yra įstaiga, ku

ri supirkinėja ir pardavinė-

Faminklas kiaulei.
Vokietijoj, Liuneburg’o 

mieste, yra pastatytas pa
minklas kiaulei. Paminklas 
padarytas iš granito ir vaiz
duoja didelę kiaulę. Mat, 
prieš kelerius metus kiaulė, 
beknaisiodama ir bejieško- 
dama maisto dirvoje, sura
dusi druskos. Tos žemės sa
vininkas tuojau Įsteigęs ka
syklas ir labai pralobęs. Bū
damas dėkingas tai kiaulei, 
jis pastatė aukščiau minėtą 
paminklą.

—Jau turbūt sudna diena 
, kad svietas taip 

pasileido. Net baisu ir pa- 
mislyt. Gud bai, Maike, pa
sišnekėsim kitą sykį.

—Iki pasimatymo, tėve.

MIRĖ 150 METŲ 
MOTERIS.

net ir bolševikų Rusijoj to
kio žiaurumo teisme nema
čiau.

Iš kalėjimo langų pasipila 
keiksmai teismo antrašu. 
Kalinys atrodo visai silpnas 
ir negali eiti; jį vilkte velka; 
visas išbalęs, net pamėlyna
vęs, rodosi, kokią 15 metų 
išlaikytas kazematuose. Bet, 
ramus eina ant tėvynės au
kuro ir žino kas jo laukia.

Teisme, apart teisėjų ir • 
teisiamojo, nieko nėra. Po 
3—4 vai. vėl du policininkai 
išneša iš teismo jau nuteis
tąjį, vėl į tą patį urvą kiša. 
Naktį, matomai, budeliai 
nerimsta, nes nuteistasis 

suardyti ■ prie kaltės neprisipažįsta ir 
Ateina

giausios. 
statyta “ant kojų.” Ji žiau 
riausiu budu daro kratas ir 
areštuoja socialdemokratus 
ir kitus kairesnių pažiūrų 
asmenis. Areštuota keli šim
tai žmonių, nors valdžios 
viršūnėse, manau,.buvo ge
rai žinomas pasikėsinimo 
kaltininkas. Bet čia turėta 
galvoje ne kaltininkas ir ne 
teisėtumas, bet gaudomi po
litiniai priešai, kuriems pri
metus teroristų kaltę, gali
ma bus visus išžudyti. Tokiu 
budu vienu akmeniu norėta 
užmušti du paukščiu: 
Voldemaro nusikratyti, 
opoziciją sunaikinti.

Gegužės 9 d., vakare, prie 
kalėjimo atūžė keli automo
biliai, pilni karininkų ir ci
vilių. Iš vieno automobiliaus 
buvo ant neštuvų išneštas 
koks tai žmogus. Neštuvams 
pasukus kalėjimo vartų link, 
visi atvažiavusieji pasekė 
paskui juos. Įnešus neštuvus 
i kalėjimo raštinę, pasirodė, 
kad nešamasis jau be sąmo
nės, jaunas vyrukas, apie 
23—24 metų amžiaus, o jo 
palydovai, kariumenės teis
mo valstybės gynėjas, Ma 
riampolės politinės polici
jos valdininkai ir Mariam- 
polėje stovinčios kariume
nės dalies karininkai. Nors 
ineštasis buvo be sąmonės ir 
nieko negalėjo kalbėti, te- 
čiau jo palydovai jau “žino
jo,” kad jis yra tikrasis pa
sikėsinto jas prieš Voldema- 
ą. Dežuruojančiam kalėji

me valdininkui paprašius 
duoti kokį nors raštą apie at
vežtąjį, nes be jokio rašto 
jis neturįs teisės priimti Į ka
lėjimą jokio kalinio, valsty
bės gynėjas pareiškė: “Čia 
nėra kalėjimo administraci
jos dalykas; jis yra rastas 
prie lenkų rubežiaus, už 
Kaišedorių. miške sužeistas, 
*r esant jam be sąmonės jo 
neturi kur dėti. Kas jis per 
vienas esąs, jie nežiną, bet 
tik žiną, kad jis yra* pasikė- 
sintojas, todėl kaipo toks, 
busiąs laikomas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime vy
riausio štabo viršininko ži
nioje. Dėl jo ir specialė sar
gyba esanti paskirta, o raštą 
prisiusią rytoj.”

Apžiurėjus arčiau Įneštą
jį, pasirodė, kad jam sulau-,o-o----------- 7
žvta krūtinė ir nukapoti, už valandos visas 
rankos pirštai. japstatomas kariumene. Ka-

Nežiūrint, kad atvežtasiskieman .irP 
buvo visai be sąmonės ir rei* kareiviai ir karininkai 
kalingas medicinos pagel-!<iėl Ateina paskir-
bos: nežiūrint, kad kalėji- ‘a val.anfl?-.. Kalėjimo pilni

ant jo buvo sveikutėlės visos 
drapanos. Nesuprantama, 
kaip galėjo granatos ske
veldros praeiti ir i 
kūną, nepalietę drapanų?-malonės neprašo.
Gal sakyčiau jį buvo pervil .koks tai policijos agentas, į Lo LJ+zsvv.ir. TT Y 1 •______ ____ _ * f*_

U*:.

ir 
ir

mas 3 kartus i dieną. Kai ku- 
įrios moterys duoda apie pus
antros kvortos į dieną. Da- 

( lis jo eina i prieglaudas, kur 
į yra auginami našlaičiai, o 
j kita dalis parduodama. Už 
kvortą mokama apie S2.00. 
Bet jį gali pirkti tiktai ko
munistų partijos nariai.

Vokietijoj pas vieną ūki
ninką kažin-kas pradėjo

■ vogti padžiautus lauke balti
nius. Jis pradėjo dabot va

lgi. Ir štai ką jis pamatė; at
skrido garnys, sučiupo savo 

I snapu padžiautą paklodę, ir 
nusinešė ją Į savo lizdą ant 

į kaimyno stogo. Tuojaus bu- 
įvo padaryta lizde “krata” ir 
;atrasta: 4 marškiniai, 6 no- 
j sinės, 3 rankšluosčiai ir vie- 
įna paklodė.________
' Per 15 pastarųjų metui 
i Pietų Afrikoje deimantų iš-į 
kasta už §1,500,000,000.

Pereitais metais Vokieti
ja išgabeno užsienin apie 
20,000,000 centnerių adatų. 
Beveik trečdalis jų išvežta 
Kinijon. Į vieną centnerį ei
na apie 117 svarų.
Anglijos žemės ūkio minis-i 

iterija užlaiko didelę farmą.
kurioje augina tūkstančius kalėjimo viršininko. Ryto- 

; vabalėlių, vadinamų “Dievo jaus dieną buvo pranešta, 
į karvytėmis.” Jos naikina kad suimtasis yra Antanas 
medžių ir kitokių augalų la- Vosylius, Lietuvos Univer- 
pų utėles. Kaip tik tie para- siteto studentas, kaltinamas

kę kitomis drapanomis? Bet 
kam tada drapanas nešė 
kap. Virbickui rodyti? Reiš
kia, jis buvo su tomis drapa
nomis, su kuriomis jis buvo 
buk tai rastas sužeistas. Po 
3—4 dienų jam atgavus bis- 
kį sąmonę, atėjo karo teis
mo tardytojas, bet negalėjo 
su juo susikalbėti; tik gal
vos linktelėjimu patvirtino, 
kad jis esąs Vosylius, o dau
giau nieko negalėjo kalbėti 
iš silpnumo. Po to, budeliai 
pripažino, kad Vosylius ty
čia nekalba.

Vieną naktį apie 12 vai., 
matomai, buvo mėginama iš 
jo kalbą išgauti, nes iš jo ka
meros buvo girdėti nežmo
niškas riksmas ir dejavimas. 
Ryte teiraujantis, kas buvo 
tas riksmas, buvo paaiškin
ta, kad, girdi, vienas kalinys 
mirė ir prieš mirti rėkė kaip 
gyvulys.

Visą laiką prie Vosyliaus 
nieko neleido. Jis gulėjo V 
skyriaus vienutėje ir jį ser
gėjo iš vidaus du policinin
kai. Gegužės 16 d., klausom, 
kad Vosylius perduotas 
pulk. Braziulevičiaus žinion, 
tai ženklas, kad jis perduo
damas karo lauko teismui. 
Mums nesinori tikėti, kad 
teismas greit jį teistų, nes 
kaltinamasis silpnas ligonis. 
Bet štai, gegužės 22 d., apie 
11 vai. į kalėjimą ateina 
pulk. Braziulevičius, su 3 ka
rininkais ir dviem puskarr 
ninkais, ir pareiškia, kad 
šiandien kalėjimo raštinėje 
teis Vosylių. Į “ceremoni
jas” kviečia kalėjimo virši
ninką ir vieną gydytoją ap
žiūrėjimui kalinio sveikatos. 
Apžiurėjus ligonį komisija 
randa, kad kalinys visai 
silpnas ir jokiu budu negali 
būti teisiamas. Bet Braziule
vičius su tuo nesutinka ir 
skiria teismo posėdį. Kalėji
mo viršininkas, kaipo pro-

IV skyriaus raštinę, įsišau
kia kalinį Kiukį (jis yra nu
teistas iki gyvos galvos už 
žmogžudystę) ir liepia jam 
rašyti Vosyliaus vardu “Res
publikos Prezidentui” ma
lonės prašymą. “Malonės” 
prašymą padiktuoja tokio 
turinio: “Aš Jūsų Ekscelen
cijos nužudyti nenorėjau, 
bet tik norėjau nužudyti Ju-. 
sų ministerį pirmininką 
prof. Voldemarą. Todėlei 
prašau dovanoti man gyvy
bę. A. Vosylius.” Kaliniui 
Kiukiui liepiama nesakyti 
apie tai, kad jis rašė tą pra
šymą, tai jam prižadama su
mažinti bausmę. Pasiuntus 
malonės prašymą laukiama 
kada “dovanos,” bet atsa
kymo negauta.

Gegužės 24 d., naktį, apie 
2 vai., pasigirsta kalėjimo 
durų raktų bildesys ir žings
niai koridoriais. Po kiek lai
ko tie patys žingsniai ir du
rų bildesys ir viskas nutyla. 
Dabar visi supratome kas 
Įvyko, reiškia, išvežė ant 
“Petruvkos” (ten žudo kali
nius). Ryte nuėjęs į kalėji
mo raštinę tuoj lendu i kali
nių registracijos knygą, pa
sižiūrėti kur padėtas Vosy
lius. Atradęs jo registrą, tie
siog nustebau: žiuriu, ir sa
vo akimis netikiu. Į registro 
knygą Įrašyta, tam tikroj 
grafoj, “paliuosuotas 24. V. 
29 m.” Ant kalinio bylos pa
našus pažymėjimas, ’ bet at
vertęs bylą randu pulk. Bra
ziulevičiaus raštą: “Padavė
jui šio, išduoti kalini Vosy
lių.” Kitas raštelis: “Kalinį 
Vosylių Įvykinimui bausmės 
priėmiau, kapitonas Kun- 
caitis.” Dabar jau aiškiai su
pratau. ką tai reiškia “pa
liuosuotas.”

Matyti, budeliams sąžinė 
neleido Įrašyti Į knygą savo 
juodo darbo, kad tuo budu 

{užslėpti jį ateities istorijai, 
testą prieš tai, atsistatydina'Dar nepraėjo pusantrų me
lš tarnybos. I tų, nuo tos dienos kuomet

Teismo posėdis paskirtas žudė nekaltus žmo-
Į tų. nuo tos dienos kuomet 

Teismo posėdis paskirtas'j*e taip žudė nekaltus žmo- 
gegužės 22 d. 1 vai. Prieš tai P_es’ J? ■]au daug kas pasikei- 

’ i kalėjimas j1®- patys atvirai
vieni prieš kitus kėsinasi.

Eks-Kalinys.
Brazilija,
1930, rūgs. 26 d.
Red. prierašas: Eks-Kali-

i me yra ligoninė karo teis- langai prisibruka kalinių, nio atsiminimams mes tikim, 
mo valstybės gynėjas Įsakė nors prižiūrėtojai ir varinė-, Lietuvos kalėjimuose prak- 
Įmesti į V skyriais rient^ į^įn^, bet nieko ne-tokia mada, kad 
ir pastatė specialę, dviejų 
policininkų sargybą, kuri 
neprivalėjo nieko prileisti 
prie suimtojo netik iš kalėji
mo tarnautojų, bet ir paties

gali padaryti, nes kožnas no-į kaliniai šaukiami kalėjimo 
ri pamatyti “didijį nusikal- raštinėn dirbti kanceliarijos 

kuri turi varyti iš V (darbą. Tokį darbą dirbda- 
tkyriaus per kiemą į raštinę, mas, Eks-Kalinys ir turėjo 

progos sužinoti visas smulk
menas.

Kitas politinis kalinys at
vykęs iš Lietuvos, mums na-

tėlį,”
si. ‘
Mes laimingesni, nes randa- 
mės ant kiemo, todėl taiko
mės prie vietos, kad geriau 
pasižiūrėti Į tą nelaimingą 
auką.

Štai, lygiai 1 vai. sužvan-

▼ vo, įiiumo ya

— šakojo, kad Vosylius nebu-

Kaip kas juokiasi.
Vienas senovės rašytojas 

štai kaip apibudina juoką: 
Kas juokiasi garsu “a,” tas 
esąs nuoširdus žmogus; nuo
bodus žmogus juokiasi gar
su “e” arba “i”; kuris juok
damasis sujungia “a” su “o” 
—esąs drąsus net iki nepa
dorumo. Kuomet vienas juo
kiasi aiškia “o,” kitas gi “o” 
ir “i,” tai jiedu gali viens ki
tam patikti; jei jie esą prie
šingų lyčių, tai susituokę pa
vyzdingai sugyvensią. Drūti, 
riebus asmens juokiasi sto-

Pereitą sąvaitę Brazilijoj riau, negu liesus. Baisus ir 
mirė moteris vardu Rosa pavojingas esąs tas, kurs ... __ r____ , ____ _______ , ________
Marianna da Costa, kuri bu- niekuomet nesijuokia. Kur- zitai kur sodą ar ūkį apnyks- pasikėsinime prieš Volde- 
vo susilaukusi jau 150 metų čias juokas — ženklas klas-įta, ministerija tuojaus ir marą. Atėjusi policija nu- 
imžiaus. tos ir neapykantos. {siunčia tenai savo vazdžius. vilko nuo jo rubus ir nunešė kai ant galvos atsistoja prieš amžiaus inkvizicija.imžiau*. tos ir neapykantos.

Štai, lygiai 1 vai. sužvan- vo sušaudytas, bet kalėjime 
ga sunkios kalėjimo durys ir nukankintas.
pasirodo nusikaltėlis... Plau- Tai biauri dvidešimtojo
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NISOKIOS ŽINIOS
Kmp Vyras Piginj-Į SgerYvS

dė Kūdikį. uus”
Mandžiurijoj, Jamaguci iš kSvaldž?^ bara 

miesto ligonine;, Šiomis die- rauštas Joe ži
nomis buvo nepaprastai )do- kai “butlegeri kara|ius.» 
mus atsitikimas. Tenai buvo Manoma ka| n 
padalyta komercijos stu-Ca & -gen<s„ 

ja ir jo viduriuose rasta kū
dikis. Tik pagalvokit: kūdi
kis vyro viduriuose! Tai at
sitikimas, kuris stebina visą 
medicinos pasauli.

Studentas pradėjo nege
rai jaustis jau keliatas metų 
atgal. Jam pradėjo tinti liau
kos. Pastaruoju laiku tąs su-

teriai.”

IŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor.)

KANADA.
Plieno pramonė apmirė.

—Paskutinėmis dienomis 
j Kanadoj visiškai apmirė 

tinimas pasidarė toks dide- plieno pramonė, nes auto- 
lis, kad jaunuolis jau nebe-J mobilių fabrikai statybos 
galėjo vaikščiot. Taigi jis, kontraktoriai, gelžkeliai ir 
kreipėsi Į d-rązSato ir šis su kiti plieno vartotojai neduo- 
kitais chirurgais padarė jam'da užsakymų. Visur bedar- 
operaciją. [bė.

Ir patys daktarai nustebo, 
kai iš vienos liaukos jie iš
traukė 3 centimetrų storu
mo kūdikį. Kūdikis, matyt, 
senai jau vystėsi, nes turėjo 
netik plaukus, bet ir dantis.

Po operacijos studentas 
pradėjo jaustis gerai. D-ras 
Šato sako, kad vienas pana
šus atsitikimas yra buvęs 
prieš šimtą metų, o šis yra 
antras. Daugiau tokių apsi
reiškimų medicinos mokslas 
nežinąs.

Kiekvienam rūpės klausi
mas, kokiu gi budu vyro kū
ne gali atsirasti kūdikis? 
Tas klausimas nėra da tik
rai išrištas, bet yra manoma, 
kad sėklos gali patekti Į 
žmogaus kūną dar jam ne
gimus, esant dar motinos iš- 
čiuose. Jeigu tokios sėklos 
užsiliks gyvos per keliolika 
metų, tai vėliau jos gali pra
dėt augti ir tokiu budu vy
ras tampa “motina.”

Viduramžių Tamsybės ir Prietaru Rūmai AP SI V EDI M AL
Pajieškau apsivedimui vyro, juo-

NUŠOKO NUO 24-to 
AUKŠTO.

XT 1 i- i luijvanau ap.uvvuiuiui vjiv, j-v-New Yorke nusižudė ka- ,]a:s p!-ūkais geras vyras tarp 30— 
ručių (\vheelbaiTOW) fabri- 40 me-u. l ; ris nori važiuot • Caltfor- 
. A * . . . , ' t- • m ja. Tenais tunu savo namą. (45)kantas Austm Adams. Jisai -----------
iššoko per langą nuo 24-to 
aukšto Woolwortho bildin- 
go ir ant vietos užsimušė.

MISS MARY
821 W. 35-th Place, Chicago, III.

Pajieškau gyvenimui draugės, turi 
būti gerai pasiturinti. Aš esu jaunas 

i vaikinas, inteligentas, baigiu savo 
‘ profesiją. Kurios žingeidaujat apie 

Vokietijoj, tarpe 18 ir 35 prakilnesnį ir žmoniškesnį gyvenimą, 
;. r , i „• i malonėkit rašyti; su pirmu laiškumetų amziaUS, netekėjusių, : prisiųskit savo paveikslą. Reikale bus 

oersiskyrusių ir našlių mote-; grąžintas, s. w. johnis (45) 
rų yra 7,000,000. Tokių pąf] 6249 s~ Crawford ave ’ Chicag0’111 
vyrų yra 4,500,000. ’ i MERGINA, 28 metų amžiaus, pra-

J i voslavų tikybos, nuvargus tarnaujantITBB Al nor’ surasti pažįntį dėl apsivedimo. 
rAJlkSKUJlMAl. SS s,,rS«.“skiri*"‘

T VESELOVAITĖ
Lukšio gt. 12, butas Sandlerio 

Kaunas, Lithuania.

PAJIEŠK0JIMA1. s
I

Kuzinų
Jis dirbo 1 

fabrike, 
kur nors j

Kazimieras Balčiūnas, 
miestelio, Šiaulių apskričio. 
Fisher Body automobilių 
apie du metai jau gyvena 
Illinois valstijoje, jis paliko pas 
mane knygą ir turiu jam svarbą rei- ■ 
kalą pranešti. Prašau atsišaukti, ar
ba kurie apie ji žino, malonėkite pra
nešti STANLEY CASPER (45) 

21 E. Montcalm st.. Por.tiac, Mieli.

VILNIUJE LENKAI STA
TYS “LIETUVIŠKĄ” 

SĄRAŠĄ.
Teko patirti, kad, nežiū

rint lietuvių laikinosios tary
bos Vilniuje nutarimo boi
kotuoti rinkimus, lenkai vis 
dėlto mėgina provokuoti lie
tuvių visuomenę. Bus mėgi
nama išstatyti “lietuviškus” 
sąrašus. Taip, jau žinoma, 
kad bus išstatytas kažinko- 
kio Cijunėlio sąrašas. Savai
me suprantama, kad už to
kius sąrašus maža kas te- 
balsuos.

Cijunėlis buvęs Rusijos 
IlI-sios ir IV-sios Durnų at
stovas, patekdavęs ten len
kų dvarininkų balsais.

KUBA.
Sunki darbininkų padėtis.

—Net oficialės žinios nesle-1 
pia fakto, kad tarp Kubos 
darbininkų prasideda rim-' 
tas bruzdėjimas. Darbinin-į 
kai iš visur atleidžiami, o 
naujų darbų nėra. Fabrikai 
beveik visi stovi uždaryti, o• 
jeigu dirba, tai labai mažai. 
Dabar ir iš cukraus laukų 
pradėjo atleisti žmones. Dėl 
cukraus kainų susmukimo, 
cukraus gamyba irgi apmi
rė. Artinasi naujas cukrinių 
nendrių malimo sezonas, o 
malimo centrai visai prie jo 
nesiruošia. Pramonei apmi- . ,
rus, transportacija taipgi su- tąją paskolą galima skaityt 
stojo ir daug uostų darbinin- Jau zuvusia-
kų vaikščioja be darbo.! Kas gi dėl to kaltas? 
“Nors rimtų sumišimų dar- į Kiek man teko patirti, ad- 
bininkų tarpe kol kas da ne- ’ vokatėlis Olis (senio A. 01- 
buvo. bet nerimas auga,” sa- ševskio sūnūs) ir kai kurie 
ko Washingtono Darbo De- kiti norėjo suversti už tai 
partamentas. bėdą ant sekretorės p-lės

-------------- ! Jurgeliutės, kam ji davusi 
VOKIETIJA. Deveniui tokią didelę pas-

Darbininkai bėga iš mies-'kolą neapsižiurėjus. Olis tū
tų. — Tarp 28 didesniųjų’ri ant p-lės Jurgeliutės pik- 
Vokietijos miestų pastebėta > tumą, nes, Jei aš neklystu, 
nepaprastai didelis gyven- jįs pats norėjo gauti iš SLA. 
tojų sumažėjimas. Tas reiš-'ižd° riebią paskolą ant ko- 
kinys aiškinama tuo, kad ,kio ten garažo, bet adv. Gu- 
daug darbininkų, negalėja-5 gis ir p-lė Jurgeliutė nesuti- 
mi gauti miestuose darbo, ko tiek daug skolinti, nes bi- 
pradėjo emigruoti. Dariojo, kad neišeitų taip kaip 
bams pagerėjus jie, žinoma, fsu _Paskola. Dėl to
vėl sugrįš Į miestus.

Viduramžiuose (1228 metais) pastatyta ir šiandien dar teberiogsanti Assisi mieste, Italijoj, 
švento Prano bažnyčia, šiomis dienomis Bulgarijos karalpalaikis Borisas čia ėmė sliubą su Ita
lijos kuriigaikšciute Giovanna. Išėjus vestuvninkams iš bažnyčios, kilo tokia audra su lietum, _ 
kad šilkuoti ir auksuoti vestuvninkai paskui išrodė kaip iš srutų duobės ištraukti. Išrodo, kad ir <, 
gamta persekioja viduramžių dvasią.

■ “■

KAS KALTAS DĖL DEVENIO- 
UŽUNARIO PASKOLOS?

Susivienijime 
liamas didelis triukšmas dėl 
tų pinigų, kurie buvo pasko
linti ant Devenio-Užunario 
namų Waterburyje. Pinigų 
duota daugiau negu namas 
vertas, ir prie to da pirmą 
morgičių ant to namo turi 
bankas, taip kad SLA. duo-

i p. Olis labai supykęs ir pra
siėjęs varyti tarp SLA. tary- 
i bos narių agitaciją, kad p-lė

i

Aldona Pozingaitė, po vyru Pakal
niškienė, paiieškau tėvelio Antano 
Pozingio ir Prano Dirvelio; paeina 
nuo šviekšnos, Runbikių kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti arba žinanti pra
nešti, už ką busiu dėkinga (45) 

MRS A. PAKALNIŠKIENĖ
690 Dundas st., W.

Toronto, Ont., Canada

GERI KALAKUTAI!
Turiu parduot lietuviškų kalakutų 

(turkeys). Kurie norėtut nusipirkt 
parduodu pigiai. Užsisakykit per 
laiškų ar telefonu.

J USEVIČIUS
413 Highland st_,

E. Bridgewater, Mass.
Tel. E. Bridgewater 436.

AMERIKOS KEMPI- 
NINKAI.

Per vasarą apie 5,000,000 
amerikiečių, Įskaitant du 
milionu vaikų, praleidžia 
sąvaitę ar daugiau palapi
nėse (kempėse). Kempini- 
mui vietų Amerikoj priskai- 
toma iki 24,000. “Camp 
Life” žurnalas sako, kad tie 
kempininkai maistui, drabu
žiams ir kitiems dalykams 
praleidžia apie $300,000,- 
000.

MEKSIKA. , _ _ ...
Streiką,- vario kasyklom.'Jur?eli,utė. tun tuojaus re- 

-Per keliatą paskutiniu ir atrijo žmX
metų vario kasyklose Mek-!?qe. ; 1 at.Irafl° zm0 JJ-
sikoj buvo nustatyta darbi-t?™.P??re: "T8?"į 
ninkams minimum alga 10 skymas vlsgl
2.25 pezų Į dieną. Tai yra norn 
apie $1.60 Amėrikos pini- ,.v , T _
gaiš. Pernai vario kaina bu- 'Ppes P‘lę Jurgeliutę išrodo 
vo labai pakilusi ir kompa- niekšiškas dalbas. Susivie- 
nijos darė didelius pelnus, ntJim<L valdo Pildomoji Ta- 
bet algų darbininkams ne-, fy°a’ kuri susideda is stam- 
pakėlė. Tečiaus dabar, kada i M vyfų, senų biznierių ir 
vario kaina nupuolė, kasyk- Pfofesionalų; jų sargyboje 
lų kompanijos tuojaus apka- Į V1S^S SLA. turtas, visi pini- 
pojo darbininkams mokestį, &ai\ Jie palaikė ir toleravo 
aiškindamos, kad jos yra netikusią pinigų skolinimo 
priverstos mažint savo išlai- tvarką, o kai pasidarė nuos- 
das. Darbininkai, žinoma,

nepraėjo.
Man šita propaganda

dabar ke- las daryti be jūsų sutikimo? 
Kur gi jus buvot ir ką vei
kėt, kaip Deveniui buvo ra
šomas čekis ant $25,000? 
Kur buvo SLA. prezidentas 
St. Gegužis, ką veikė oficia
lus SLA. advokatas Lopeta? 
Kur buvo kasos globėjai? 
Kur buvo kasierius Paukš
tys? Ar ne visi jie lygiai kal
ti už tą paskolą?

Reikia pasakyti, kad vi
sos SLA. paskolos buvo 
duodamos- ant “morgičių” 
panašiu budu, kaip Deve
niui. Nebuvo jokios siste
mos, jokio, tyrinėjimo. Ne
jaugi dėftisa to kalta p-lė 
Jurgeliutė?

Ne, čia kalta visa Pildo
moji Taryba, o pirmoj eilėj 
ad,v. Lopeta, kad nenurodė, 
kokiu budu reikia skolinti 
pinigus.

Tokių nuostolių, kaip De- 
venio paskola, galėjo būti 
Susivienijime labai daug. 
Visas SLA. turtas galėjo būt 
išeikvotas. Ir jeigu šiandien 
SLA. dar turi savo ižde 
$1.000,000, tai reikia pasi- 
dėkavot tik tam, jog mūsiš
kiai grašiagaudos neapsižiu- 
rėjo, kad taip lengvai buvo 
galima gauti iš SLA. “mor
gičių.” Jie butų pristatę viš- 
tininkų po $25 ir gavę ant jų 
“morgičių” po $25,000. De- 
venis buvo tik vienas žuli- 
kas, kuris tuo pasinaudojo. 
Kitiems dabar jau pervėlu. 
Susivienijimas jau pasimo
kino. Ir reikia dar džiaugtis, 
kad šita pamoka tik tiek te- 

c kainavo. Ji galėjo nušluoti 
£ visą SLA. iždą.

SLA. Narys.

LENKAI ATIDENGIA PA
MINKLĄ VYTAUTUI.
“Dziennik Wilenski” pra

neša, kad spalių 27 d. buvo 
pašvęstas ir atidengtas Vy
tauto Didžiojo paminklas 
šv. Mikalojaus bažnyčioj.

PASTABOS
Lietuvoje po biskį plečia- 
vaikų literatūra. Apartsi vaikų literatūra. Apart 

daugelio knygelių, eina ke
turi vaikų laikraštėliai. Vie
nas iš jų tik šįmet pradėjo 
eiti, tai “Vaikų Žodis.” Lai- 
kraštelis daro neblogą Įspū
di, tik vaikams geriau tiktų 
mažesnis formatas. Be to, 
“Vaikų Žodis” vartoja gel
toną spalvą. Kad išskaityti 
geltonos spalvos raštą, rei
kia gerai akis Įtempti, o tas 
vaikams nėra sveika. Praša
linus šitą ydą, laikraštėlis 
reikėtų spausdinti dar di- 

dabar

BERLYNE IŠLEISTA 
x KNYGA PRIEŠ 

LIETUVĄ
“Memellendlerių” knygų 

leidykla Berlyne išleido nau
ją knygą, aštriai puolančią 
Lietuvą ir Lietuvos vyriau
sybę. Kpygos autorius klai-

tolių, tai visi tie “džentel- 
apskelbė streiką ir pikietuo-,mana^ nusiplovė rankas ir 
ja kasyklas, kad kompani-. : “Mes čia nieko nekal-
jos neprisigabentų streik- » kalta Jurgeliutė. ’ 
laužiu. .Bet kompanijos ma-1 kokiu gi budu p-lė Jur- 
no, kad darbininkai turės gegutė galėjo tokias pasko- 
grįžti atgal ir dirbti už nu-i" 
mažintą mokestį, nes jie ne
turi pinigų ilgai streikuoti.

OLANDIJA.
Krizis deimantų pramo

nėj. — Paskutiniais laikais 11®1*1 1* 1 1*pėdietis d-ras Feliksas Bor->jabaj krito deimantų kainos, 
chartas. Knyga užvardinta j Olandijoj ir Belgijoj buvo 
“Politinis vokiško Memel- jišaUgUsi stambi deimantų 
lando likimas. apdirbimo pramonė. Dėl

kainų kritimo ji susmuko. 
Amsterdamo mieste, kur 

’ prie deimantų šlifavimo pir-

lando likimas.”

IRIGOYENAS PALIKO 
$223,360,000 DEFICITO.
Naujasis Argentinos fi- ma dirbdavo apie 5,800 

nansų ministeris pranešė amatninkų, dabar dirba vos 
naujam ministerių kabinę- tik 1,030. Belgijoj taip pat 
tui, kad nuverstasis diktato- daug deimantų šlifuotojų 
rius Irigoyenas palikęs ižde paleista iš darbo, o liku- 
$223,360,000 nedatekliaus. siems numuštos algos. ,

♦

♦

POTVINIS NUNEŠĖ 
KAIMĄ.

Žinios iš Meksikos sako, 
kad Vera Cruz valstijoj pot- 
vinis nunešė visą Chapopote 
Nunez kaimą, žuvo 100 
žmonių.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mast.

NEPIRK PIGIŲ KNYGŲ, 
BRANGIAI UŽMOKĖSI.
Pirk nuo manęs brangias knygas, 

pigiai užmokėsi.
Parsitrauk mano knygų kataliogą 

ir sulygink kainas su savo knygą ka- 
taliogais; pamatysi kur gali gauti 
brangių knygų, pigiai. Nepirk ant sy
kio daug, pjrk tik vieną. Tą perskai
tysi, nusipirk, kitą. Knygų kataliogus 

Su v. Valstijas dykai, 
atašė norutyje , Kn-vW pečium imą—apmoku. (-), į ,, o. s.

Pajieškau Petro Amevičiaus-Ome, 
paeina iš Vilkaviškio. 29 metų atgal 
jis išvažiavo į Škotiją, o paskiau į A- 
meriką. Dabar jis rodos gyvena St. 
Louis, Mo. Pats lai atsišaukia arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešt.

M iss Teresa Navickas (45) ;
4 Holyoke avė., Rumford, Me.

Jieškau mano sūnų Adolfo ir Anta
no BOBUŠO; Adolfas, nelabai senai 
gyveno Jersey City, N. J.; Antanas 
gyveno Springfield, Mass. Prašau at- 
sišaukt, arba kurie žino kur juodu 
randasi, malonėkite pranešti. (46)

MRS. ONA ALEKSINIENĖ
34 Highland avė., Torrington, Conn.

Stasė Yomantaitė, pajieškau tėvo 
J. Yomanto, paeina iš Kuršėnų mies
to. Daugiau kaip 30 metų išvažiavo 
j Ameriką. Prašau pačiam atsišaukti 
jeigu gyvas yra, arba kurie apie jį 
žino, malonėkit pranešti. (46)

V. KABALINSKI, Salėm House 
1% Salėm st., Boston, Mass.

Karusė Janulytė, po vyru rodos 
Bimbienė, iš Lietuvos Gelminių kai
mo, Šimonių vaisė., Panevėžio apskr. 
5 ar 6 metai apsivedė su amerikonu 
ir išvažiavo i Ameriką. Prašau atsi
saukt, arba kurie apie ją žino, malo
nėkite pranešti. (46)

D. BALAŠIS
P. O. Box 3, Fassett, Que., Canada

Bagdonas Juozas, Šiaulių apskri- 
^Gruzdžių valsčiaus, prieš keletą 

jnefų gyveno Detroit, Mich.. yra ve
dęs. Kurie anie jį žinot, prašau pra
nešti. už ką busiu dėkinga, arba pats 
lai .atsišaukia. Stasė Norutyje

327 st:, r

prisiunčiu

KARMA ANT PARDAVIMO. Geroj 
vietoj, miesčiuky, 9-nių ruimų stuba, 
visas įtaisymas ir kiti budinkai. Ark
lys, dvi karvės, 50 vištų, 16 akerių 
žemės, visa dirbama. Savininką galit 
matyt visada. A. L. (46)
312 North st„ Randolph, Mass.

FARMA. 115 akerių pieninė far- 
ma ir Gazo stotis, ant vieškelio, visi 
nauji budinkai; 7 kambarių namas su 
visais įrengimais 500 kordų medžių, 
kiek sienojų, 6 geros karvės, įeigų 
$150 į mėnesį, arklys, vežimai, far- 
mos įrankiai, derlius, paukščiai. Sa
vininkas ligonbutyje. Parduoda už 
86,000 ant išmokėjimo. Geras pasiū
lymas, apžiurėkit tą vietą. (46) 

RAGINE AGENCY 
DANIELSON, CONN.

SVARBU ŽINOTI NEPI- 
LIEČIAMS.

Visi, kuriems buvo pirktos 
laivakortės Bostono įstaigose 
(pas Bostono Agentus) atva
žiuot i Ameriką, ir atvažiavę 
pamiršote laivo vardą, ir dieną 
atvažiavimo, tuoj kreipkitės į 
mano ofisą dėl sužinojimo laivo 
vardo. (-)

desnėmis raidėmis; 
persmulkios.

Nesenai spaudoj 
paminėta Voldemaro 
“Lietuvos Žiniose” 
maras aiškinasi, kad jis “nie- ♦ 
ko neturįs.” Keisčiausias 
man dalykas tame, kad 
“Lietuvos Žinios,” kurias, 
galima sakyti, pats Volde
maras sprogdino, duoda vie
tos jo raštams.

“Diktatūrų šalyse lengva 
vogti.” Taip nesenai rašė 
“Keleivis.” Tikrai taip. Štai 
pavyzdėlis: “Lietuvos Ži
nios” rašo, kad po 1926 me
tų pe/versmo, Lietuvoje Vol
demaras imdavo tokią algą, 
kokios neturėjo nei vienas 
prieš ji buvęs valdžioje žmo
gus. Net nuvertus Voldema
rą, Lietuvos diktatoriai mo
kėjo jam po 2,000 litų Į mė
nesi, neva už “knygos rašy
mą,” kurios jis da neparašė 
ir nežinia da ar parašys.

Einant fašistiniu Įstaty
mu, Lietuvos savivaldybėse 
pasidarė šilti Jizdai tautinin
kams.

Vienas draugas man rašo, 
kad Į viršaičius savo kandi
datūrą statęs net eks-prezi- 
dentas A? Stulginskis, tik jo 
.neišrinkę. Domo sua.

Platokis Stanislovas, Plungės mies
telio, Telšių apskr., išvažiavo iš Lie
tuvos apie 24 metai. Pirm 20 metų 
jis gyveno Anglijoje, dabar nežinom 
kur. Mielas broli, prašau atsisaukt, 
arba kurie apie ji ka nors žino, malo- 

(46) 
ONA EINIKAITĖ

228 Scarboro avė., 
Calgary, Altą., Canada.

buvo
turtai.

Volde- nėkite pranešti.

Gabrys Jurgis, mano brolis, Liud
vinavo parapijos. Pobutkės dvaro, 
Mariampoiės apskr., buvo .Japonų ka
rėje. sužeistos abi kojos, 1906 metais 
išvažiavo į Ameriką, buvo vedęs su 
Šteimute Ona iš Liudvinavos. Kas 
žino kur jis randas bukit malonus 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

FELIKSAS GABRYS t (46) 
Rua Santa Iphigenia 57, *

Sao Paulo, Brazil.

K. SIDABRAS 
875 Cambridge SL, 
Cambridge, Mass.

, Sloan’s
Liniment

Sargybos Bokštas
Vienatinis tokios rūšies žur

nalas pasaulyje. Jei nori susipa
žinti su Biblijos mokinimais 
apie pasaulio sutvėrimą, nuodė
mės atsiradimą, atpirkimą, pri
sikėlimą i.š numirusių, atsteigi- 
mą ir kitas svarbias tikėjimo 
tiesas, skaityk Sargybos Bokštą. 
Išeina kartą j mėnesi. Prenume
ratos kaina $1.00 metams. Lie
tuvoje ir kitose šalyse $1.50. 
Dabar yra tinkamas laikas užsi
rašyti. (46)

SARGYBOS BOKŠTAS
117 Adams St., Brooklyn, N. Y.
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BISKĮ SUKLYDO.
—Jonai, kaip tau patinka ma

no pieštas vaizdas.
—Gana gražus. Petrai, tik tos 

kiaulės panašios i antis.
—Kokios kiaulės? — 

ožkos...
—A. ožkos?... Tuomet aš 

vo žodžius atsiimu.

LIGONĖ TAISOSI.
—Jonai, kaip tavo pati?
—Taisosi.
—O iš ko tu sprendi?
—Nagi, nesenai išgėrė stiklą 

pieno ir stikline paleido man i 
“DARBININKO” REDAKTO- Į > -
RIl S SUNKIAI DŪSAUJA.
“Darbininko” redaktorius, p. 

Kneižis, kuris geriau yra žino
mas kaipo “trijų pėdų milži
nas.” rašo šventoj savo gazietoj 
apie Lietuvos valdžią ir jos be
dieviški} politiką. Sako, vysku
pas Reinys su kun. Krupavi
čium norėjo truputi pasmar- 
kaut. ir valdžia tuojaus pieme
nišku botagu juos nugąsdino. Ir 
dabar vargšė kunigija “suglau
dus ausis ir nulenkus sprandą, 
toliau velka nepakenčiamą jun-

Padaręs šitokį apdūmojimą, 
ponas Kneižis priduria prie savo 
meditacijos šitokią vuodegą:

“Nenoromis ateina mintis pa
lyginti šių laikų molinius didvy
rius su Didžiuoju Vytautu ir. 
žinoma, palyginus tenka sunkiai 
atsidusti.”

Vaje, vaje, net mums širdį 
skauda, kad musų kaimynas tu
ri taip sunkiai dūsauti!

Kitoj pusėj gatvės nuo “Dar
bininko“ redakcijos yra p. Šid
lausko aptieka. kur galima gau
ti labai geros ricinos. Patartu
me ponui Kneižiui nusipirkti jos 
paintę ir išgerti. Ji palengvina 
sunkiausi dūsavimą. Angliškai 
tos liekarstvos vadinasi “castor 
oil.” Try it. Mr. Kneižis.

pakauši.

DIDELIS SKIRTUMAS.
Petras:— Kupranugaris ga

jus gyvulys. Jis gali dirbti sep
tynias dienas negėręs.

Joną;
Jis gali septynias 
nedirbęs.

žmogus gajesnis. 
dienas gerti 

D-cis.

MUSŲ VAIKAI.
—Netingėk, vaike, mokytis— 

sako tėvas sunui.—George Wa- 
shington tavo metų buvo pir
mas mokinys mokykloje, tai ko
dėl tu negali būt?

—Aš tą žinau, tėveli; bet kuo
met jis buvo tavo metų, jis bu
vo jau Amerikos prezidentu, tai 
kodėl tu negali būt?

—Mama, aš radau adatą, 
daryk man iš jos vežimą.

—Na, kaip iš adatos gali 
žimą padaryti?

44

ŽEMAIČIŲ ANEKDOTAS.
Kartą žemaitis nuvažiavo tur- 

gun ir pamatė žydeli pardavi
nėjant arbūzus, žemaitis neži
nodamas kas per daiktas, priėjo 
ir klausia:

—Kaas tata par veini ?
—Nu, kumala koišini — sako 

žydas. — Iš jam galima išperėt 
komeliukas.

žemaitis už vieną “kiaušinį” 
sulygo ir užmokėjo 5 rublius. 
Parsivežęs namo žmonai giriasi, 
kad jis visai pigiai nupirko ku
melės kiaušini, iš kurio po metu, 
kitų, bus eržilas.

Prisiklojo jis 
pasidėjo arbūzą 
rėti. Kaip ilgai 
nau, tik arbūzas
Nusiminė žemaitis, 
dusi kiaušini 
pamanė jis ir paėmęs arbūzą iš
nešė ir tėškė i patvorį. Patvory, 
tuo tarpu, gulėta zuikio. Kuo
met arbūzas ištvško į šalis, zui
kis išsigando ir spyrė i laukus, 
žemaitis pamanė, kad iš arbūzo 
iššoko kumeliukas, taigi atėjęs i 
trobą savo bobai ir sako: “Kac 
boč dar veiną deiną išsėdėjęs, 
tai būt išbaigtas perėt kumeluks 
ir būt nepabėgęs.”

Senas Kareivis.

kampe šiaudų, 
ir atsisėdo pe- 
sėdėjo — neži- 

pradėjo puti. 
“Gal suge-

nusipirkau ?” —

No. 45. Lapkričio 5 d., 1930.

Namie Padarytas Oro Laivas

šitą baliuną pasidarė namie kap. Anton Heiden. Nors orlaivis vadinamas “mažiuku.” vienok 
turi 100 pėdu iigio ir gali nešti 8 žmones.

Mat, Kokių Plečkaitininkų Lietuvos 
Žvalgyba Priperė jo.

Rugsėjo pabaigoj kariu* 
menės teismas svarstė Įdo
mią pademarklinijo gyven
tojų bylą.

Iš kaltinimo akto paaiš
kėjo, kad kovo 25 d. iš ana- 

atvyko 
ir Ėlz*

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Lengva* Buda* Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas. PusL 95.......................  35c.

“Jaunystė* Karštis.“ Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar

pavičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tartie*. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15e
Piršly* Suvadžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

i Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina............................... 25e
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913. ^usl. 61................ 25c.
švearto Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Žemė ir Žmngns. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Eoston, 
Mass., 1912 m., pusL 63..................  25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyraa;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rei-, tu. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt........................  15c.

SUĖMĖ ĮTARIAMUS.
Užpaliai. (Utenos apsk.) 

Dar pavasari tai-p Ilčiukų ir 
Degėsių kaimų valdiškame 
miške rado užmuštą ii- po eg
lute paslėptą žydę Cinma- 
.įienę. Toji žydė vežiodavo 
po kaimus smulkias prekes 
r degtinę, ką mainydavo 
ant grudų ir pinigų. Visą lai-

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana- 

i tomijos. fiziologijos ir bygienos. Su- 
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz- Į taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 

celis ir monologas Našlaitė. Parašė III. 1911, pusi. 339. Drūtuose aud:- 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., ----------J--------- 5"7
1914 m., pusi. 23.
“Salomėja,“ arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus angių rasti 
n ink o Vertėtų kiekvienam per- 
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nė ir padavė Karpavičiui 
vin elę, kad užrištų gerklę.

Paskui Karpavičius su 
Leonavičiene lavonų įvertė 
rusin, o patys spruko Lietu
von. Leonavičienė, bėgda
ma su savo meilužiu Lietu
von, paliko kraujo klanuose 
mažuti savo kūdiki.

Apie tą žiaurią žmogžu- 
rašė Vilniaus 

ir “Kur

i mo audaruose......................................$2.50
10c.' ....Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
! astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Į ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
į visokių patarimų apie sveikatą, budus 
1 gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatui n kams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m, puslapių 392.
Apdaryta ........................................ $3.00
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 

i daugelio svetimų sapnininkų ir su
taisytas pagal tikrą persiškai-egiptiš- 
ką sapnininką, su aprašymu planetų 
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo 
visokius sapnus, kokie tik žmogui pri
sisapnuoti gali. Chicago, I1L 
1895 m., kaina..............  $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
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? 
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .................................. ..............

— _ _ — _ 11 ---------

tą policija sekė piktadarius skaityti. ...
ir tik dabar juos suareštavo Džian Bambos Spyčiai. — Ir kito* 
.r patalpino Utenos kalėji
me.

pus demarklinijos 
Stasys Karpavičių;
bieta Leonavičienė Į Kaišia
dorių policiją ir pareiškė, 
kad jie atvykę iš okupuotos 
Lietuvos. Be to Karpavičius 
atsinešė du revolverius, dvi 
granatas ir “plečkaitininkų” 
literatūros. Taip pat pasisa
kė, kad Vilniaus krašte už
mušę “plečkaitininką" Pra
ną Leonavičių ir paėmę jo 
ginklus ir dokumentus.

Leonavičius 1929 metų 
j rudenį atvykęs Į Vilnių ir

Pa-

ve-
. j v* . | 1 aivvnę? i v imi u. ii

O kodėl tėvelis sako, kad tu į Karpavičiui pasiūlęs platirr ' 
iatos vežimą padarai? i ti “ptečkaitininkų” literatais adatos vežimą padarai?

KAS GIRDĖT LIETUVIU 
KOLONIJOSE.

Bostonan pereitą savaitę 
atvyko art. Vanagaitis su 
Olšausku. Su jais atvažiavo 
ir p. Žukas, buvusis SLA. 
organizatorius. Buvusieji 
“dzimdžiai” ketina pasilikti 
Naujoj Anglijoj ilgesni lai
ką.

»

Chicagos lietuviai labai 
pasipiktinę Lietuvos fašis
tais dėl nuteisimo D-ro Šliu
po kalėjimam Jie sako, nors 
senis ir padarė klaidų, bet 
tai reikia jam dovanoti, nes 
jis padarė labai daug gero 
lietuvių liaudžiai, pirmuti
nis pakėlė kovą prieš tam
sos apaštalus ir žmonių mul
kintojus. Todėl manoma 
šaukti Chicagoje masinį mi- j 
tingą, išnešti Šliupui užuo-/ 
jautos rezoliuciją, o Lietu
vos valdžiai protestą.

Paskutinėmis dienomis 
Chicagoje apsirgo drg. A. 
Lalis. didžiojo žodyno auto
rius ir dabartinis “Naujie
nų” pirmojo puslapio redak
torius.

* Sf. t'.

Waterburyje automobi
lius užmušė Jurgį Meleckį, 
55 metų amžiaus lietuvį.

* sjs *

D-ras Graičiunas Chica
goje švenčia dvigubas su
kaktuves: 25 daktaravimo 
metu ir 60 gvvenimo metu.

i

PER Dl'DUCO SPAKTYVĄ 
ŽIŪRINT.

“Draugo” gazieta rašo, kat 
Lietuvoj, ant plento, netoli Vei
sėjų. vilkas puolė autobusą. Tik 
sustabdžius mašiną ujamas vil
kas pasitraukė.

Gana jau gana!... Turbut 
“Draugo” pisorius karvę pa
skaitė autobusu ? Nejaugi Lie
tuvos autobusai toki mizemi, 
kad juos gali vilkas sustabdyti?

RED. ATSAKYMAS.
A. Tumaičiui. — Mums 

neaišku, kokio numerio ir 
kokiam tikslui jus norit.

rą. Karpavičius, neturėda
mas darbo, Leonavičiaus pa
siūlymą priėmęs ir jie ga
bendavę per demarkliniją li
teratūrą Į Lietuvą.

Bylos aplinkybės rodo, 
kad Karpavičius pradėjęs su 
Leonavičium bendradar
biauti. Įsimylėjo Į Leonavi
čiaus žmoną Elzbietą.

Karpavičius (okupuotos 
Lietuvos gyventojas) su 
Elzbieta norėjo bėgti Lietu
von, bet bijojo lietuvių poli
cijos, kad atbėgusius neareš
tuotų kaip “plečkaitin in
kus.’’ Todėl Karpavičius su
sitarė su Leonavičiene jos 
vyrą nužudyti ir bėgti Lietu- 

,von. Mat, tada busiąs Lietu- 
i vai nuopelnas — nužudytas 
“plečkaitininkas” ir Karpa 
vičiui su Leonavičiene lietu
vių policija nieko nedaly
sianti.

Karpavičius aiškinąs, kad 
Leonavičius nenorėjęs Lie
tuvon važiuoti, dėlto jis Leo
navičių ir nužudęs. Be to, 
Karpavičiui pagailę vyro 
mušamos ir skriaudžiamos 
Leonavičienės.

Leonavičienė tik prašius 
Karpavičių, kad jai matant 
vvro nežudytu.«. «/ *■

l Vieną naktį Karpavičius 
apsinakvojo pas Leonavi 

; čius. Leonavičius atsigulė su 
i Karpavičium ant žemės, o 
Leonavičienė—i lovą.

Leonavičiui pradėjus 
i snausti, Karpavičius rūky
damas papirosą pasišvietė 
i ir pridėjęs brauningą prie 
.Leonavičiaus galvos, palei- 
’des šūvi.I c *
; Mirtinai sužeistasis Leo
navičius pradėjęs gargaliuo

ki. Tada pakilo Leonavičie-

dysię plačiai 
laikraščiai “Slovo” 
jer Vilenski.”

Žinios sako, kad lenkų 
| valdžia sužinojusi kaltinin- 
i kus Lietuvoje esant ir reika- 
i lavusi, kad juos išduotų, bet 
Lietuvos žvalgyba su išskės- 

! tomis rankomis juos pasiti- 
i kus ir tikėjusi, kad juodu su
teiks daug žinių žvalgybai.

Leonavičienė aiškinasi, 
kad vyras ją versdavęs atsi
duoti Karpavičiui. Ji ant vy
ro labai pykus, kam jis kiša
si politikon ir girtuokliauja.

Karpavičius šaltai, iš lėto 
išpasakojo teisme visą tos 
bylos istoriją. Leonavičienė 
taip pat viską išdėstė su 

i smulkmenomis.
šitoj byloj figūravo ir tū

las Radzevičius, minėtų 
žmogžudžių Įskųstas. Teis
mo sprendimo tuo tarpu ne
teko patirti. Visus tris tei
siamuosius gynė vienas ad
vokatas, bet paaiškėjus, kad 
Radzevičiaus “kaltė” ski
riasi nuo žmogžudžių, jis at
sisakė ginti visus kartu. 
Leonavičienė iki teismo bu
vo liuosa ir tik teisme ją are
štavo.
—

štai greita pagelba nuo 
pilvo pakrikimų

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pašalina nevirškinimą, atsirugi- 
ną, gasus pilve ar viduriuose, galvoe 
skaudėjimą, kvaitulius ir vėmimą, pa
imančius dėlei naikinančių konstipa- 
rijos pasekmių. Nuga-Tone užveria 
savy geriausius, žinomus vaisius iš
valymui kūno nuo dėlei konstipacijos- 
susirinkusių nešvarumų, priduoda 
naują spėką viduriams ir pagelbsti 
viduriams suvirškinti kas yra suval
gyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per 
kelias dienas, pasireikš žynius page
rėjimas apetito, nesmagumai su pil
vu ar viduriais išnyks, inkstų ar pus
tės įdegimas sustos, miegas pasida
rys poiisingas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, t 
arba jei valgimas teikia nesmagumą, 
jus turite imti Nuga-Tone ir atsikra
tyti jūsų keblumų priežasties. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavė
jas neturi jų stake, paprašykit jį už
sakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

i

KAIP TURISTAMS SEKASI?
Petras:— Girdėjau,

vai Ispanijoj ?
Tarnas:— Taip.
Petras:— Ar galėjai

beti ispaniškai?
Tarnas:— Kur tau!

mas į karvės paveikslą papra
šiau pieno, tai man atnešė tikie- 
tą i bulių rungtynes.

kad bu-

susikal-

Rodyda-

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan- Į lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo imitaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dcl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta, 
klauskit pas jūsų ap tie korių, (apg)

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liskas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION

!

V a i k o 
Kosulys!

būti sustabdytas 
. _.1_2__ pavojin-

Snstabdykit siundi- 
kutenimą su S<- 

Cousrh Balsam, 
ir suaugusių r.v - 

per 49 metus, 
saugus, vrik- 

Ju-u ap’.iokinin- 
. 25c j r 50c 7

Turi
pirm pasidaryt 
gas. ~ 
nantį 
vera’s 
vaik^. 
giamą
Malonus 
minzas. » 
kas jį turi.

Vartoki t Severa’s €old Tablets

EVERa’__
COUGH BALSAM

T

Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno
sekamas knygas:

1. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dcl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namą Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda
rais, apie .300 puslapių. Kair.a $2-50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymaj 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arionu Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeiti. Gražiais, storais apdarais. Kair.a $2.25.
4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Rcmaroue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje apraš ;ma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kaina $1.5!).
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausių burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Marijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapiu 262.
Kaina $1.00._______________________________________________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pi: 1. 206. Kaina $1.00.
10. Tikėjimų Istorija, šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.50.
11. Žodynas Lietuvių-Anglų ir Arsrlą-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lalis. Puslapių 127’. Kaina $13.00.

Jeigu pirksite šitų knygų nemažiau vertes $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiųskite tiktai $7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $5-00

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knygų rinkini — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinė--, dainos, apysakos, svei
katos sritie-, juokų ir t.t. Šita knygų rinkini parduodam už $5.00. 
Kviečiame k; k vien a šio laikraščio skaitytoją Į įgyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kuries knygos 
yra visai naujos, o kai kurios scr..:x , vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 260 puslapiu, šitų visn knygų vertė ira anie $25.00, da
bar jas gaunate už ?5.CC. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apsčiai. Laukrims užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siųsti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3X10 Se. Haisted St. Chicago, m.
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fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne! 
72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa 
sikalh ėjimai, humoristiįki straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.....................................25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj.' telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškcs, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšč-iojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m....................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dargų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................... 25c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kart

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visa 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. Knygs 
be galo įdomu Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... ž!k
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Or.ą Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi .........................10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmes ir jų 
doriškas r.upuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigu globą. Parašė kun. Geo. 
Tovmsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...................25c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................... 20c.

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulk 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kairia ...............................$1.0€
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavi

San 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. z0c
Lietovoe Respublikos Istorija ir Žem

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metu revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, n 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą va] 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ū 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapir 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu# 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa vis' 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš laulo ir iš vidaus. Kaina .... $1.0 
Drūtais audeklo andaraū ...... J1.5J
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyyeno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pečių, o žmonos po kelis 
vyrus. labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna............................................... 5rtc
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) 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, pusi. 32.............................. 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arb*

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

J

Si
čio*

lle.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ......................................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass . 
19C9 m., pusi. 63............................... 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiiiepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaiku. Kas yra arba tikisi ka
da ners būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23...............................10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............................ 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m............................$2.00
Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin

geidi knygutė iš politiškai-ekono- 
l miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale- 

į ksa. So. Boston. Mass , 1914 m., 
■ puslapių 28......................................... 10c.

i

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..............................25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilio
rių? Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai su reikalingais klausimai* ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ••••. 25e

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32. ................................................15*
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. Danų 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Pop*eros 
apdarais . • •••........................ 51 05
Audimo apdarais .......................  $1.50
Eilės ir Straipsniai- Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipa-
r.ių, juokų, ir tt. Puikiai iliua- 
truota. 95 pusi. ...•••••••••*••• 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir Ūtos 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...............................*... 10c.
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laiku. Parašė Lew
Wallace. 4/2 pusi. •••*••••••.. $2.09

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Li^ 
tuva XIV metaš’mtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pu3l.............................................

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
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1US GIRDĖTI LIETUVOJE
(I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOJ SMARKIAI 
GERIA.

K; i žmogus guli aukštel- 
nink is lovoje ir pučia sm;r- 
danc ius durnus palubėn, jam 
rodo >, kad Lietuvoj kultūra 
pati kyla kaip ant mielių. 0 
jei d ir paėmęs kokį nors 
jaun mo laikraštį randi pa- 
sigyi imus apie veikimą ir su
manaus darbus, tai iš 
džiaugsmo suploji ranko
mis ir ramiai užmiegi. Vie
nok taip nėra. Spalių pra
džioj man teko lankytis Ute
nos ir Panevėžio apskrityse. 
Nieko ten geresnio neradau 
kaip kad yra Rokiškėnuose, 
išskyrus geresnių degtinės 
narsuolių Vestuvėse išgeria
ma du šimtu litru degtinės, 
o alaus pridaroma 20 ir dau
giau kibini. Kaip degtinė 
taip ir alus yra iš cukraus. 
Dėl atsargos perkama pora 
pusbutelių valstybinės. Kai- 
mieč'ai išgėrę stikleli juo
kauja:—Tai bent degtinėlė, 
90 laipsnių! Ir iš tikrųjų nuo 
vienu stiklelio galima kojas 
nukratyti, o vis dėlto vem
dami geria stiklinėmis. Alų 
geria daugiausiai moterys ir 
vaikai ir esti visai girti.

Buvau krikštynose, laido
tuvėse, vakaruškose, egzek
vijose. Visur temačiau cuk
rinę ir giną dvasią. Niekur 
nepastebėjau ko nors, kuo 
butų galima pasigrožėti. — 
Kodėl taip geriate? — už
klausiau vieną iš kaimo jau
nimo. — Nugi ką veiksi, ne
gėręs.

Aš manau, kad leidus jau
nimui laisvai, dorai, pilietiš
kai organizuotis, šios musų 
ydos pačios pranyktų.

ŠVĖKŠNOS GIMNAZISTŲ 
STREIKAS.

Švėkšnoj sustreikavo “Sau- 
ės” gimnazijos 8 klasės mo

kiniai, neateidami kelias 
dienas Į klasę. Streiko prie
žastis — nepasitenkinimas 
savo klasės auklėtoja.

Įvyki ištirti iš Kauno bu
vo atvažiavęs revizorius 
Čiurlionis. Jo atsilankymas 
pasižymėjo griežtu “ukazu” 
visiems mokiniams nusi
kirpti plaukus. Mokiniai 
“ukazą” pildo, nes kitaip 
gręsia pašalinimas iš gim
nazijos.

DU PIKTADARIAI API
PLĖŠĖ MERGAITĘ.

Slavikai. (Šakių apskr.) 
Dienos laiku du piktadariai, 
apsiginklavę brauningais, 
užpuolė šilininkų miške 
mergaitę. Atėmė iš jos ridi 
kiulĮ, kuriame buvo 50 litų, 
pasas ir kitos smulkmenos, 
paskui abudu ją išžagino ir 
paleido. Piktadarius polici
ja seka.

Čia Gydosi Prez. Hooverio Sūnūs.

t

šitame vasarnamy dabar gydosi nuo džiovos ligos prezidento 
Hooverio sūnūs Herbert. šita vieta randasi North Carolinos kal
nuose, netoli Ashevillės.

I

KUR JIE GAUNA 
DEGTINĖS?

Gelgaudiškis. (Šakių ap.) 
Šiais metais visų apylinkės 
gyventojų nutarimu uždrau
sta laikyti ir pardavinėti 
svaigieji gėralai, už tai nėra 
nei vienos degtinės parduo 
tuvės, nei traktieriaus, nei 
restorano, bet žmonės geria. 
Kur jie gauna degtinės? Yra 
žmonių, kurie be patento 
slaptai pardavinėja ir daro 
valstybei nuostoli.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS.
Pakastuvių gatvėj nepil

nametis Al. Pilvinas iš mon- 
tekristkos peršovė 7 metų 
amžiaus vaiką.

Toj pačioj gatvėj prieš 
kelias dienas rasta sunkiai 
sužeista Paulauskienė. Spė
jama, kad Paulauskienę su
žeidęs Ragelis. Jis suimtas. 
Verdulių gatvėj staiga mirė 
-Jaraminas, iš Jurgeliškių 
kaimo.

MUŠEIKOS DIRBA.
Jeznas. Vakare važiuo

jantį iš kermošiaus Aleksą 
Zavėstanavičių ties Jezno 
bažnyčia ant gatvės užpuo
lė mušeikos ir taip sudaužė 
plytom galvą, kad tas vargu 
ar liks gyvas nuo žaizdų. 
Zavėstanavičius buvo susi
pykęs su vadinamais Kaziu- 
nukais.

Nukentėjusis pažino, kad 
jį tie Kaziunukai ir buvo už
puolę. Minimi mušeikos daž
nai peštynes Jezne kelia, 
nors ir sakosi, kad šauliai 
yra.

SUDEGĖ PANDĖLIO GE- Utakis Antanas peršovė pa-
LEŽINKELIO STOTIS.
Šiomis dienomis sudegė 

Pandėlio geležinkelio stotis. 
Telegrafo ir telefono susi
siekimas pertrauktas.

Netoli Mariampolės sude
gė Liudvinavo dvaro kluo
nas. Nuostolių — 100 tūks
tančių litų.

RADO LAVONĄ.
Netoli Kačerginės andai 

rastas lavonas. Lavono as
menybė dar nenustatyta.

___________
ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS.
Švedų Amerikos Linijos mo

torlaiviu “Gripsholm” spalių 27 
d. sugrįžo keleiviai, kurie birže
lio 27 d. išplaukė tuo pačiu lai
vu ekskursija i Lietuvą. Grižu- 
siujų tarpe yra šie:

Labkauskienė Ona i New. 
York City.

Bubnis Petras i Brooklyn, 
N. Y.

Stankienė Marė i Chicago.
Leleckienė Grasilda Į Boston 

Mass.
Miklasevičienė 

Brooklyn. N. Y.
Miklasevičiutė 

lyn, N. Y.
Galiunaitė Ona 

City.
Visa kelione keleiviai yra la

bai patenkinti, ypatingai laivais 
ir mandagiu patarnavimu. Sakė, 
jei kada norės vėl važiuoti i Lie
tuvą tai naudosis švedų Ameri
kos Linija. Taipgi patenkinti 
atsilankymu i Lietuvą, esą vis
kas kitaip kaip palikom, viskas 
lietuviška, viskas žingeidu.

Rep. V. M.

STEBUKLINGAS DE
BESYS.

Veliuonos valsčiuje ties 
Graužėnų ir Parevių kaimu 
apie 14 valandą giedrame 
ore pasirodė niekados ne
matytas juodas gyvatės pa
vidalo debesys, apie 700 m. 
ilgio ir pusi ntro metro plo
čio. Vingiuodamas rytų link
me po 15 minučių išnyko.

PRIGIRDĖ VAIKĄ.
Kretingos pašto viršinin

ko žmona maudydama savo 
3 metų vaiką ėmė ir prigir
dė. Spėjama, kad ji esanti 
protiškai nesveika.

1 __________________________________ ,

Mikalina Į

Ona i Brook-

i New York

TRAGEDIJA PRIE 
MĄSČIO EŽERO.

Telšiuose, rugsėjo 1 d., pu
sę dvyliktos valandos nak
čia, Raseinių rinktinės šaulys

PUOLA VILKAI.
Šventežeris. (Seinų aps.) 

Musų apylinkėj bastosi pora 
didelių senių vilkų ir trys 
maži vilkučiai. Vilkai gro
bia avis ir puola kitus gyvu
lius. Iš Agarinių kaimo ūki
ninkų nunešė jau 7 avis.

nelę Opulskvtę Petrę ir po 
to pats nusišovė.

Utakis Antanas yra kilęs 
iš Reseinių apskr., Tytavė- 
nų valse., Ramoniškių kai
mo ir tik nesenai atvyko i 
Telšius ir ėmė dirbti prie 
melioracijos darbų, kaip de
šimtininkas. Telšiuose jis _ 
susipažino su Opulskytė Pe-.vežta ligoninėn, 
tre, kurią Įsimylėjo. Opuls-! ---------------
kvtė turėjo dar kitą garbin-'PASIKORĖ DU PILIEČIAI 
toją: kuriam buvo palanki.' Baisiogaloj pasikorė Vy- 
Utakį ėmė kankinti pavy-. tautas Parkauskas, 19 metu 
das ir jis kartą net grąsinęs' amžiaus. Žaliagirio miške^ 
nušauti savo konkurentą. Rokiškio apskr., pasikorė

Rugsėjo 1 d. vakare, jis su' pik šeševičius, 24 metų am-,

AUTOMOBILIS SUVAŽI
NĖJO MOTERĮ.

Spalių 6 d. važiuodamas 
iš Jėzno Į Merkinę lengvasis 

'automobilis suvažinėjo seną 
' pilietę, kuri be sąmonės nu-

PRIVISO VILKŲ.
Dusetų valsčiuje priviso 

daug vilkų. Nesenai Kairyš- 
kio kaime vilkai papiovė pil. 
V. Šaraponovo šunį. Kairio- 
nių kaime pil. J. Pimpės vil
kai iš tvarto išnešė meitėli. „ . _ r__.
Kiek anksčiau, Antadavai- keliais draugais atėjo pas žiaus.

~_ ’ ’ ’ ’ i Abu piliečiai buvę nenor-
savo motina ir seserim Mąs- malus, o paskutinysis dar ir 
čio gatvėj, prie pat ežero.' alkoholikas.
Ten jis ėmė vėl reikalauti,!------  ---- —

nušauti savo konkurentą.
i r

nės kaime papiovė net du Opulskytę, kuri gyyeno^ su 
šunis.

IŠGYDĖ JO PATRŪKIMĄ
Aš buvau sunkiai patrukęs kelda

mas kuparą keli metai atgal. Dakta- 
j rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
iiiyt tai operacija. Suveržimai man 
' buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė- 

; Prabėgo daug metu, bet patrūkimas 
' neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
i sunkų karpenterio darbą. Bet nebuvo 
i operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 

j bet duosiu pilną informaciją kaip ga- 
' Įima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs, Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., ?4anasquan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešima ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsit- gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

PLUNGĖS PRAMONĖ.
1913 metais Plungėje bu

vo Įsteigtas pirmas lietuvio 
Juozo Kučinskio linų verpi
mo ii audimo fabrikas.

JĮ vedė pats savininkas. 
Kiek vėliau, padidėjus dar 
bams, buvo iškviesti iš už
sienio keli prityrę specialis
tai. I’radžioje fabrike dirbo 
14 durbininkų.

Po karai viskas vėl lyg 
ant kojų stojosi. Šiandieną 
fabrikas visoj. Lietuvoj žino
mas: čia yra atliekami ka- 
riumenės ir šiaip visokių Įs
taigų užsakymai.

Dabar fabrike dirba virš 
200 darbininkų.

Fabrikas perorganizuotas 
Į akcinę bendrovę. 1920 me
tais fabriko skyrius buvo 
dar praplatintas, atgabenta 
kelios iš užsienio naujausių 
konstrukcijų mašinos, nuo
šukoms verpti, o 1928 me
tais Įrengta baltykla, dažyk
la ir padalyta dar visa eilė 
kitų patobulinimų.

NELAIMĖS BEKULIANT.
Veliuona. Birbilų kaimo 

ūkininkas K. Višinskas be- 
kuldamas savo javus per ne
atsargumą Įkrito Į mašiną.

Nelaimingajam viena ko
ja visai sutriuškinta. Beve
žant pas gydytoją nelaimin
gas mirė.

Antkalnės kaimo ūkinin
ko Pauriaus sunui Broniui 
kuliamoji mašina nutraukė 
ranką.

Iš KAUNO J KLAIPĖDĄ 
PO VAGONU.

Aną dieną vienas Klaipė
dos pilietis norėjo iš Kauno 
j Klaipėdą geležinkeliu nu
važiuoti be bilieto. Jis atsi
sėdo po vagonu ant trauki
nio ašies ir važiavo. Bet už 
Dotnuvos stoties jis nukrito 
ir traukinys sulaužė jam ko
ja.

DIDELIS GAISRAS.
Žadeikių valsčiuje, Kre

tingos apskr., Vamelienės 
sudegė tvartas ir mūrinė 
daržinė.

Notėnų kaime, Platelių 
valsčiuje ugnis padarė daug 
nuostolių: Madačauskui — 
5730 litų, Leonavičiui—9,- 
500 litų, Mažeikai — 5,800 
litų, Vateliui — 10,000 litų, 
Rankiui — 600 litų, kitam 
Vateliui — 5,500 litų, Ged
gaudui — 12,700 litų.

Viso nuostolių padarytai 
52,800 litų.

Gaisras kilęs iš kuliamos j 
garinės mašinos. Trobesiai 
buvo neapdrausti.

NETIKĖTA MIRTIS.
Varėna. (Alytaus apskr.) 

Jaunas vaikinas Sarčenkutis 
ši rudeni tapo priimtas Į ka- 
riumenę.

Kadangi važiuoti Į paskir
tąją dali negreit dar reikė
jo, tai per tą laiką norėjo 
keletą litų užsidirbti. Bet 
dirbdamas Alytuje, kažko 
kiu budu, tapo elektros už
muštas.

KOČĖLU PRIMUŠĖ.
Pupkaimio kaime, Raudo kad Opulskytė sutiktų už joj 

nosios valsčiaus, pil. J. Kuk- ištekėti. Gavęs neigiamą at-. 
lauskas, parėjęs namo, rado sakymą, jis griebėsi revol-, 
savo broli Kostą bemiegan-'verto ir peršovė savo myli-' 
tį lovoje. Pasiėmęs drabu- mają, o kitu šuviu pats nusi- Į 
žiu kočiojamą kultuvę taip .šovė. Utakis liko negyvas 

tas išvirto iš lovos. Nukentė- gabenta į ligoninę. Jai per- 
jusiam pasivertus negyvu, J 
mušeika pasišalino. Mušei jvybei gręsia pavojus, 
ka jau teismo yra baustas už 
brolio mušimą.

t ---  --- -- C5<7--- i
smogė broliui Į smilkinį, kad j vietoj, o Opulskytė buvo nu- ■ 

šauta skrandis ir žarnos. Gv-
( 
|

ALKOHOLIO AUKA. į
Rokiškio apskrity, Švedą-; 

įsuose buvo dideli šv. Myko
lo atlaidai. Keletas mieste 
lio gyventojų per dieną 

j pasilinksminę baltake, va- 
įkare susirinko kortomis iš 
pinigų palošti. Belošiant ki-‘ 
lo peštynės. Buto savinin
kas, nutvėręs suoliuką, smo
gė draugui Į ausį ir vietoje 
užmušė. Pabūgęs ištempė 
draugą kaimyno palangėnj 
tikėdamasis likti nekaltas. I 
Bet rytojaus dieną atsidūrė 
šaltojoj.

i

iĮ 
i

SUDEGĖ KLUONAS.
Merkinėj sudegė vieno pi

liečio kluonas su javais. 
Kluonas būvo apdraustas 
3,000 litų.

Jastrakių kaime, Mariam- 
polės apskr. sudegė Kūle 

n : renkio kluonas. Kluoną pa- 
" ■ degė jo 3 metų duktė.

I 
I

JĖZUITAI PLEČIASI.
Šiaulių mieste jėzuitai nu

sipirko namus ir smarkiai 
konkuruoja pasaulinius ku
nigus, trigubai pigiau imda
mi už maldas. Kaip girdėt, 

, jėzuitai Šiauliuose ruošiasi 
statyti ir gimnaziją. Matyt 
Lietuva — gera jų darbui 
dirva.

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelbąnuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PepsinkSeltzer 
VAISTINĖSE 
251

Rašyk Pepsmic SeftzerCo. 
VVorcester, Mass. o

GbVSl SAMPELĮ DYKAI

I

u

im
u

LINKSMYBĖ IR 
UŽDARBIS

Tie muzikantai, kurie 
groja ant to stebėtino 
i astrlimento — yra už
tikrinti dideliu popu- 
liariškumu ir paverti
mu nuliudimo į links
mybę. Toji accordion 
pati per save yra pilna 
orkestrą. Musu accor- 
dionai rankoms padir
bti ekspertu mechani
kų, liežuvėliai gero plie 
no, tur gražius balsus. 
Kainos žemos. Dykai 
pamokos ir katalogas.
Itaiian Accordion Co.

323 W. I’olk st. Dp. 48, 
CHICAGO, ILL. .

a nU AMERIKOS UNUA
U

■EIIASiUTTVVąpurSVEMM

Patosus ir greitas susisiekimas 
DIDELIAIS. NAUJAIS IR MODER

NIŠKAIS MOTORLAIVIAIS 
New York—Klaipėda 

(Per Gothenburgą) 
PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ!

Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Išplaukia iš New York* 

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Lapkričio 29 d. V. D. M.

.M. S. “GRIPSHOLM”
Gruodžio 6 d. V. D. M.

Užsisakykit vietas dabar!
Laivų Išplaukimas Iš New Yorko:

S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29
M. S. GRIPSHOLM ... Gruodžio « 

S. S. DROTTNINGHOLM Gruodž. 27 
M. S. GRIPSHOLM............ Sausio 17

Informacijos ir iliustruotas clrku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tą, arba:
SWEDiSH AMERICAN LINE
10 Statė Street, Boston, Mass.

MIRTINAI SUMUŠĖ.
Švėkšna. Prieš kelias die

nas tragingai žuvo 20 metų 
amžiaus vaikinas, 
Urbis. Jis nakčia grižo iš 
kūlės iš Dakšvyčių kaimo Į 
savo namus Vilkų-Kampo 
kaimą. Perėjus Ašvos upės 
lieptą, buvo užpultas ir su
muštas taip, kad nors dar 
namo parėjo, tečiau rytdie
ną pasimirė. Manoma, kad 
ji sumušė pasamdyti pikta
dariai.

Pranas
Kalėdinės Ekskursijos j 
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVIATHAN 
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo evpertų.

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidekite prie musų bile vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos j 

LIETUVĄ 
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiais garlaiviais, kurie 

išplaukia iš New Yorko 

BREMEN 
GRUODŽIO 6 d.
EUROPA 

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS J 

LIETUVĄ
Arba keliaukite populiariu 

kajutiniu garlaiviu 
RERLIN .. Gruodžio 11 d.

Informacijų klauskite pas 
vietini agentą arba 

NORTH GERMAN 
LLOYD 

65 Statė 9L, Boston
00099000000000

PAIN-ENPELLER

DAR PERKŪNIJA 
TRANKOSI.

Sudargas. (Šakių apskr.) 
Spalių 9 d. užėjo mažas de- 
besiukas, bet smarkiai pali
jo ir sugriaudė.

NORĖJO APVOGTI.
Tytavėnai. Pas Vaitkai

čius jau trečią kaitą vagis Į 
svirną šįmet buvo Įsilaužęs, 
bet vis šeimininkai pabaidė 
ir rado drapanas surištas, 
bet neišneštas. i

TPY A P\|N*t XPf t I f R U ( . f i T C) O A V'

Jusp Žvaigždes 
Sporto Pasauly

•—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — ncapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Tie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengiate Kusulių, Peršalimų,

turėdami toki pati pasitikėjimų . kokj
tari iasa pačia tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nu«te- 
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnauputu ir sutvirtintu. 
Nesą jtBij kraujas pradės cirkulitKiti taip, kaip niekuomet 
P'Ttm?nkitrrt^PK\°'k.-id PAIN-EEPELLERIS vra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumątiskų Skaus
mu, Strėndieglio. Sustingusio Sprando. Neuralgijos jr t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimusimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
3$ ir 70 centų. ... ..

Gslbua gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

F.AdL RICHTER & CO. J 
•ERRV AND SOUTM FtrTH «TS.

BROOKLYN, N.V

S. S. GEORGE WASHINGTON
(Didžiausias Amerikos cabin laivas)

išplaukia gruodžio lOtą
(Tiesiog i Hamburgą)

Asmeniškai JOSEF TURCK. gerai žinomo New Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės j vietini savo agentą ar 
tiesiog i

UNITED STATĖS LINES
BOSTOV OFFICE CEJtERAI. OFFTCES

W A. Maelaaae . <■«. Agt. Broadtvay
75 Statė Street Vark City

1

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pua- 

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BeraatarMiavs.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt ši

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti "Kelei
vio” knygyne. Kaina SI. 56.

k

Dabar tų tik Hėj® ii po (poatoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
• SATYROJE*

■tora BibUjov eaHoa. tari 382
tmalapiai ir 37» pavrikaUlhis. Lakai 
įdomi ir naodmga Hvtvlvnai ypotai. 
Žmogn. 'kaitydama šių Biblija ir tė- 
mydamaa i paveikaKlhM. (kurie per- 
•tato kai buvo pirm latrrrine ivieto 
ir iki užgimimui Kristau >. ažmirš *i- 
aua novo vargas ir džiaugsis jagiai te
kt* kniza igiju. iam bn trumpi žie- 
mus vakarai

KAINA TIK KI.OO
Norinti raut ii* Biblija, pini cnt 

tinsi it Ex preso ar Psčto Money Orde
riu. aiba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass



B KELEIVIS No. 45. Lapkričio 5 d., 1930.
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Vietinės Žinios
Jūrės išplovė daug geros 

degtinės.
Yarmoutho pajūry, netoli 

Bostono, vandeniui nuslū
gus vaikai pastebėjo smėly 
daug bonkų su degtine. Ma
tomai, keks nors butlegerių 
laivas, bėgdamas nuo val
džios patruliu, buvo išmetęs 
savo krovini Į jin es. Degtinė, 

___ _ ___ ___ buvo puskvortinėse bonko-' 
ir kalbėjo poterius, kad Die- vaikai tuojaus pradėjo 
vas duotų balsuotojams dva- JU pardavinėti po s 1.0J uz 
sios šventos, kad jie balsuo- puskvortę. 
tų už prohibicijos palaiky- f 
mą. Protestonų beveik visos Yarmouthą kaip žaibas 
bažnyčios stoja už prohibi- bematant pajūry susirinko 
ciją, nes katalikų kunigija daugybė žmonių. ... ’ ‘“
eina prieš prohibiciją.

Šiomis dienomis žulikai
i

■— •—
Komunistų prakalbos.
Pereitą sekmadienį lietu

vių salėje komunistai turėjo 
savo “spyčius.” Kalbėjo tū
las žydelis angliškai ir Bim- nyčiose speciales pamaldas 
ba—lietuviškai. Buvo ir dai
nų. . , .Pirmiausia, Bimba pakri
tikavo Hooverį ir Amerikos 
politiką, o paskui visą laiką 
kalbėjo apie Rusiją. Prieš 
penkioliką metų, sakė Bim
ba, mes neturėjom nei vie
nos kojos kur padėti; dabar, 
girdi, mes turim šeštą dalį 
pasaulio (suprask, turi bol
ševikų Rusiją).

Begirdamas bolševikišką 
“rojų,” Bimba pripasakojo 
visokių nesąmonių. Girdi, 
visam pasauly milionai be
darbių, tik vienoj Rusijoj 
trūksta 1,500,000 darbinin- savininkas 
kų. (Ar ne kvailystė? Lietu- sprogusiais chemikalais ir nam vyrui pasisekė prisi- 
viai bolševikai Amerikoj be visas užsidegė kaip žvakė, pirkti čielu du keisu (i Reisą 
darbo sėdi, o tuo tarpu jų Ji paskui reikėjo vežti skau- eina 12 kvortų), 
tėvynėj Rusijoj trūksta dar
bininkų. Kodėl jie negalėtų 
važiuoti ten? Ir bolševikų 
Rusijai padalytų gerai, ir 
palengvintų kitiems darbi
ninkams čia Amerikoje.)

Tarp kitų nesąmonių 
Bimba net kelis kartus pa
kartojo, kad bolševikai turi 
visam pasauly “54 partijas.”

Baigęs kalbėti, tavoriš- 
čius Bimba paprašė aukų. 
Tūlas biznierėJis nuo E stry- 
čio įmetė S10, todėl jo var
das buvo čia pat plačiai iš
garsintas ir įsakyta visiem 
bolševikam eiti tik pas jį 
pirkti.

Nežiūrint bedarbės ir 
skurdo, sufanatizuoti Mask
vos garbintojai sumetė 860 
su viršum.

Programa baigėsi daino
mis; dainuota: “Raudono
sios armijos maršas” rusų 
kalba, “Rusija brangi, šalis 
laisvoji,” ir panašios.

Reikia pasakyti, kad šį 
kartą Bimba tik syki prisi
minė “keleiviečius.” Vincas.

Fanatikai meldėsi už 
prohibiciją.

Prohibicijos fanatikai pe
reitą nedėldieni turėjo baž-

L.

i

šita žinia paplito po visą
ir

Vyrai ir 
moterys, nusiuvę kojas ir pa
sikėlę drapanas, braidžiojo 
po šaltą vandenį ir žiūrinė
jo, ar nepamatys kur bon- 

Skrybelių dirbtuvėj ant kos. Netrukus šita žinia pa- 
La Grange gatvės pereitą siekė ir kitus miestelius, ir 
sąvaitę įvyko chemikalų žmonių tuojaus privažiavo 
sprogimas, iš kurio kilo di- automobiliais iš toliau. Vie- 
delis gaisras ir keliatas žmo- ni braidžiojo po vandeni ir 
nių buvo sužeista. Dirbtuvės žvejojo bonkas. o kiti stovė- 

buvo aptaškytas jo pakrašty ir pirko jas. Vie-

Ekspliozija skrybėlių 
dirbtuvėj.

* *
“Bostono

korespondentasdžiai apdegusį ligoninėn. Heraldo
Sprogimas įvyko kaip tik tuo sako, kad jo surinktomis ži

niomis, išviso buvo sužvejo
ta apie 800 kvortų tikros 
“Rye” degtinės.

laiku, kuomet žmonės ėjo Į 
teatrus, todėl vietomis kilo 
beveik panika, nes bijotasi 
pavojingų pasekmių.

Šuo papiovė 29 vištas.
Cambridge'uje pereitos 

subatos vakare policinis šuo 
įsigavo į vištininką ir papio
vė 29 vištas. Vištų savinin
kas kreipėsi į policiją, bet ši 
atsakė, kad ji čia negalinti 
nieko padaryti. Ji patarė 
jam paimti advokatą ir trau
kti šunies savininką teisman 
reikalaujant atlyginimo už 
nuostolius.

REIKALINGAS JANITORIUS
Vyras be šeimynos tarp 40 ii 

50 metų, kuris galėtų prižiūrėt 
pečius ir apvalyt namus. Atsi
saukt ypatiškai 8:30 rytais. 
J. Peterson. 1019 Ccmmonwealth 
avė., Boston. arba i "Keleivio’ 
ofisą.

DORCHESTER, MASS. ' New England Fuel and
S. L. A. 359 kuopa rengia pa- Transportation kompanijos apgavo Bostono Dailės Mu- 

įmonėj pereitą sąvaitę ap- ziejaus direktorių, parduo- 
virto garvežių keltuvas ir 2 darni jam už $95,000. tris pa- 
darbininku užmušė ant vie- dirbtus paveikslus, 
tos, o kitus du sunkiai sužei 
dė.

silinksminimo vakarą su Muzi
ka. šokiais ir Užkandžiais, šeš
tadieny. Lapkričio 8 d., 1930 m., 
Eastem Star Temple, 8 Virgima 
street, prie Uphams Corner, 
Dorchester, Mass. Pradžia 7:30 
vakare. Įeiga pro šonines duris, 
šitas parengimas bus linksmas 
visais atžvilgiais, muzika, šo
kiais ir gardžiais užkandžiais

Įžanga suaugusiems 50c., vai
kams 25c. |

Maloniai kviečiame visus jau
nus ir senus atsilankyti į ši sma- FURNITURE and PIANO MOVERS 
gu vakarą.

LIETUVIŲ KALBOS MO-
KYKLA ATSIDARO. Reikale kreipkitės prie

Jonas Krukonis, “Keleivio” , patarnavimą, 
antrasis redaktorius, Lietuvoj 
buvęs daug metų mokytojum, 
dabar duoda pamokas Lietuvių 
M. žir.yčioje. Tėvai siųskite sa
vo vaikus pasimokyt Lietuvių 
kalbos; pamokos prasidės Lap- 
kričio-Nov. 7, 1930, pelnyčio- ’
mis. nuo 6:30 iki 8:00 vakaro.! 
Kiekvieno tėvo turi būt pareiga; 
mokyti savo vaikus lietuviškai, j 
nes mes esame lietuviai. Suau
gusieji ir gali ateiti. Nenariai ■ 
žinyčios taip-gi prašomi siųsti 
>avo vaikus, tas jums nieko ne
dainuos.

Tik atvažiavęs iš Lietuvos
Povilas Daniušis kalbės-Ue- 

:uvių M. žinyčioje, nedėlioję, 
Lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak. Jis 
kalbės temoj: “Ką Lietuva Da
bar Nori Atsiekt Savo Darbais.” 
P-nas Daniušis yra žymus veikė
jas ir buvo baustas už skelbimą 
aisvės. Nėra Įžangos. Visi pra
šomi ateiti ir išklausyti prakal
bos.

PIGIAI PARSIDUODA 6 ŠE1MYNV 
STUBA. Graži >je vietoje, prie pat by- 
čių. Gazas ir Elektriką. Sutiktų niai- 
nyt ir ant farmos netoli Bostono. 
Klauskite “Keleivio" ofise. (45)

Telefonas Columbia 6655
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

J tollmesnias vietas arba arti. 
Geras Darbas.

11 RILL ST. 724

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

SOUTH END 
HARDWARE C0.
TAUPYMO DIENOS!

SEBC9 PENTASGatavas 
Vartojimui

14 spalvų ir baitas iš vidaus ir iš 
lauko vartojimui.

Tai pentas kurį mes gvarantuoja- 
me, kad busite patenkintas, arba 

grąžiname pinigus.
$3.00 Vertė GaL $1-95.

SLATE SURFACE ROOFING
(žalias ar raudonas) 108 ket. pėd.
Vinys .ir cementas eina sykiu.

Už rolj .............................. S 1.98
BIRB S ROOFING

Smooth Surface. 1-st Qua!ity
Tinkantis visokios rūšies Budin- 

kams. 108 ket. pėd, vyrūs ir ce
mentas sykiu.

Leng.
Rolls $1.00

Vid.
$1.29

Sunk.
S 1.69

ROOF COATING
Specialiai šiam pardavimui. Asbes- 
tos ir Asphalt Mišinys. 5 galionų 
ker.as ...................................... $2.69

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAVRENCE, MASS.

pooeoaoecsoeoaoeooeccooGrt 
t;Dr. J. C. Landžiusi
. ----------------------------------

Lengva Kuomet 
Moki

t 
li
t

♦ i

(SEYMOUR)
536 COMMONVYEALTH AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—-8.

Atsakančiai ir gerai pataisy
ti automobilių gali tik tie, kurie 
moka ir yra ekspertai. Broadway 
Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi toki puikų ir dideli 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 

i turi vietos dėl 135 automobilių. 
Yra užlaikomas švariai ir geroj 
tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
dieną ir naktį. Pataiso automo
bilių gerai, greitai ir nebran-1 
giai.

; Prižiurętojas garadžiaus S. 
į Jeneliunas visiems maloniai pa
tarnauja. (-)

Lietuviu Įstaiga 
BROADVVAY GARAGE 

541 Broadway, So.Boston. Mass 
Telefonas: So. Boston 1370.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iYi 12 dieną

Nua 2 iki 9 vak 
-ED£T JOMIS:

'ki i v. po pietų
Beredots-s iki 12 dieną. 
Ofisas ‘Keleivio” name.
Brc*d*ay. tarpe C ir D 3t,

SO BOSTON, MASS
MI

i
i
i
t

Jaunuolis per miegą daužo 
kaimynams langus.

Lvnno priemiesty nežinia 
kas naktimis pradėjo svai
dyt akmenimis į namus ir 
daužyti langus. Žmonės pa
siskundė policijai. Vienas 
policmanas buvo paskirtas 
saugot piktadarį. Ir vidur
naktį, kada visi sumigo, po
licmanas pamatė ateinant 
naktiniuose marškiniuose 
vaikėzą, kuris pasiėmė ke
liatą akmetų ir pradėjo jais 
svaidyt Į langus. Policma
nas vaiką užkalbino, bet ne
gavo jokio atsakymo. Keis
tas vaiko elgesys sukėlė po- 
licmano nuožiūrą ir jis pa
sekė jį iki jo namų. Pasiro
dė, kad tas vaikas vaikščio- 

vra parašytas Bostono so- ja per miegą ir visai nežino, 
cialistų sekretoriaus drg. 
Lewiso, kuris yra baigęs tei
sių ir pedagogijos mokslus. 
Žurnalo redaktorium pasi
rašo studentas William H. 
Melish, o administratorium 
—Alden Rogers Whitman.

NAUJI

VICTOR
RADIO

Galvanized Steel 6-Rib 
ASH CAN—PELENU BAČKOS

Tikra kaina $2.00. Sutvirtinta su 
6 V šono Lankais, tvirtai pridėti, 
plieno lankas viršuje ir apačioje, 
nenulaužiamos rankenos. Tvirta 
valve........................  $1-49

Dykai vietos pristatymas. Per
siuntimas Paštu Extra. Daug vie
tos sustojimui.
Atidarą Subatoms iki 10:30 vak. 

TeL Hancock 6105—6106.

1095 Washington S t. 
BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaisi? ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių k Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiėkoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

j DR. J. MARCUS
f1
I>
i
I

IŠ MASKVOS IR KAUNO • 
į Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
■ moterų ir vyrų, kraujo .ir odos. 

Elektriką ir 606 gydom* 
jei reikalas.

į 261 IJanover St, Boston. Mass. 
1 Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
i Valardos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
J Nedėliomis iki 4 vai. po pietų, 

į f

II
Lietuvis Optometnstas

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

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

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Broaduay, So. Boston, Mass.

Harvardo studentai leidžia 
socialistinį žurnalą.

Harvardo Universiteto 
studentų socialistų kliubas 
pradėjo leisti naują pusmė- 
nesinį žurnalą “The Socia- 
list.” Pirmas jo numeris pa
sirodė pereitą sąvaitę ir bu
vo parduodamas apie Har
vardą. Vedamasis straipsnis

I f

V enintėlis. geriausias ir pil
nutėlis Muzikos Instrumentas 
Namuose. Trys Instrumentai 
viename —Victor Radio, Victor 

. Elec.rola ir Victor Namų Re- 
korduotojas, kur galima Įsidai- 
nuot Rekordus namieje tokius, 
kokius nori ir ką nori. Garso 
perduotojas yra dideliai page
rintas ir išduoda labai švelnų ir 
malonų balsą. Kabinetas pada
lytas su klasišku skoniu iš Wal- 
nut, vienieruotas. Užeikit pasi
žiūrėt.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

■T

! LIETUVIŠKA : 
: BUČERNE
♦ Užlaikome geriausią tavorą

ką * jis daro. Ištyrus dalyką 
policija pareiškė, kad čia 
reikalas yra daktarui, o ne 
policijai.
Ruošia balių “Miss Tercen- 

tenary” garbei.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad baigiant apvaikš
čioti Bostono 300 metų su
kaktuves buvo renkama 
“Miss Tercentenary” ir kad 
šita garbė teko lietuvaitei, 
p-lei G. Norkunaitei. Kad 
šitą garbę geriau užakcen
tuoti, lietuvių Tercentenary 
komitetas dabar ruošia da 
nuo savęs balių, kuris įvyks 
pusė po 7 ateinančios suba
tos vakare, 8 lapkričio, 
Tvrentieth Century Club’e,

I
Nauji Victor Rekordai

Muzika Kurios
Nori Kada 
Nori Ant
Rekordu

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE 

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių, Kumpio. Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas'su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

Šaudo bebalsiais šūviais.
South Bostone, ant Silver 

streeto, pereitą sąvaitę buvo 
peršautas James Sullivan. 
Jis ėjo vidurdieny gatve ir 
staiga pajuto, kad per jo ko
ją perėjo karštas skausmas. 
Pasirodė, kad tenai perėjo 
kulipka. Bet šūvio Sullivan 
visai negirdėjo ir užpuoliko 
nematė. Jis pranešė apie tai 
policijai, bet ši negalėjo šito 
reiškinio išaiškinti.

Kelioms dienoms praslin- 3 Joy Street. Bus pietus, mu
kus, ant Columbia avė., Bo- zika ir šokiai. Kviečiami gu- 
stone, kitas žmogus buvo bernatorius, majoras ir kiti 
peršautas panašiu budu. aukštesni valdininkai. Tikė
jam kulipka perėjo per ran- tas, $5.00 porai, 
ką. Bet šūvio ir jis negirdė
jo. Jis vadinasi Charles Ia- 
tripoulos.

Policija dabar spėja, kad 
koks nors “kreizė” turi šau
tuvą su tildomuoju prietaisu 
ir šaudo į žmones, gauda
mas sau iš to pasitenkinimo, 
kad niekas negali jį sugauti.

Prie Scollav skvero vagys 
įsilaužė nakties laiku i laik
raščių krautuvę ir išnešė 
$110 pinigu.

Bostono policija sugavo 
vaikėzą vardu Alfred Batts, 
kuris papildęs daug užpuo
limų.

NO. ABINGTON, MASS. 
Mirė Jeronimas Valeika.
Velionis visą savo amži 

sunkiai dirbdamas, sukurė 
gražų gyvenimą ir buvo ži
nomas kaipo draugiškas 
žmogus. Mirė 24 d. spalių, 
palaidotas spalių 27 d. Pa
liko dideliame nubudime 
savo mylimą žmoną Pauli
ną ir dvi jaunas dukteris. 
Lai būna jam amžina at
mintis. Visiems dalyvavu
siems šermenyse ir palydė
jime, šiuomi tariu mano nuo
širdų ačiū.

Paulina Valeikienė.

V-14O26(Ant tėvelio dvaro
(Sugrįžimas

V-14016(Motule Mano
(Pirmyn į kovą

Šv. Marijos Lietuvių Choras.
V-l 1020( Vestuvės—Polka 

(Mylimasis—Polka 
I). Kozel Orkestrą.

V-14022(Jau Saulutė Leidžias
(Vaikščiojau po žalią
(girelę

Jurgis Namieka
V-14028( Reginos Polka

(Aukso Žuvytė—Polka
Victor Lithuanian Orkestrą

Padaužų Grupė
807501 Rožės—Mazurka 

(Seredžiaus Polka
10-inch. Listo kainos 75c.

80752(Rutų Polka
(Daina jaunystės nelaimės

813O3( Kvietkos—Vairas 
_ (Giedrutis—Valcas

81443( Mainerių Polka
(Lakštingalos Polka

80638(Salio Salunelis
(Ant kalnelio po kalneliu

MES UŽLAIKOME VISOKIUS REKORDUS 
VICTOR IšDIRBYSTĖS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų 
dainininkų muzikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet vi
sokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, 
o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampą.

GEO. MASILIONIS
377 IMAOWAY, SO. BOSTON, NASS.

ir

80525(Vai Jonukai jaunasis 
(Karklyno žvirbleli

86470( Linksminkis Jonai 
I Kas subatos vakarėlį

8033!)( Petrogradas—Maršas 
(Lietuvos ūkininkų valcas

80471 ( Kuršėnų Polka .
(Antininkų Polka

V-l-1032(Pilietybės popierų 
t Vyru vargai

J. Šaučianas ir J. Varaitis
V-l 1033* Radio Polka 

l Bevarde Polka
Chicagos Veselijų Orkestrą

79080(Vai Ku-ku
(Oi tu žirge, žirge 
Butėnas, Jonas

V-l 1014(Burdingierius praktikoje 
< Klausyk mylimoji 

J. Žiūronas ir Grapė
, V-l 1015(Chicagos karčiamoj 

(Vienas artistas
79481 (Skambaline—Polka 

(Telšių Polka
V-l4003( Baigias dienelė

(Pasėjo brolelis
Dulkė, P. A.

* FREEDMAN and 
MILLER

PLUMBING and HEATING 
Permainų ir Pataisymų Darbas 
musų Speciaiiškumas. Aprokuo- 
jam iš aukšto. Darbas užtikrintas.

254 BROADVAY
(prie V.'ashington St.) 

BOSTON. MASS.
Tel. Hubbard 6707. 
Gyvenimo Tel. Garrison 6028.

| R. J. VASIL
I
? 499 BROADWAY, ROOM 4,
3 SO. BOSTON, MASS.
ž Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
§ Inšiarina: AUTOMOBILIUS,
g NAMUS, FORNlšlUS, KRAU- 

TUVES ir tt
č Apdraadžia gyvastį ir sveikatą.
£ PADARAU VISOKIUS DOKU-
S MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 

tavoje, greitai ir atsakančiai.
Ą Norint gero patarnavime, kreip- 

kitėa. R- J. VASIL
409 Broadway, So Boston, Maaa
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{parduodame pigiausia kaina. Mė-Į 
I sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius die-j
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. I
{ Pagardinimui Chop Suey, var-| 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c. t 
{už bonką. '
t Lietuviški skilandžiai ....sv. 35ci 
{ Švieži sūriai r.uo farmų. '
• Visokį tavorą pas mus galite gaut i
{pigiai ir gerą. !
: J. PATKAUSKAS
{ STRAND CASH MARK ET ,
• 331 BR0ADWAY, SO. BOSTON.i
{ Telefonas: So. Boston 0551. {
tr ■ ■ ■ r a- -r i -ri   — — — — - — — — ~ —
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JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimvnoms pristatymas 

musų Speciaiiškumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

I

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS i 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

PARIWAY AUTO SERVICE
•nd 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 jutų 
karas gerai trauktų, imkite gazo-

, liną pas mua.
VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Coloay Ava, 

, _ SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boaton 9777.

*

LAIDOJIMUS] 
kuriuos paveda* 
mano prižiurę ji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti] 
ir sutaupina ge-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina* 
visiems ir visur] 
vienoda. *

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
] Lietuvis Graborius 1
> 162 Broadvay, So. Boston, Mass.] 
J Residence: 313 W. 3-rd street. * 
» Telefonas: So. Boston 0304-W. ]

p

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

da greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—V aistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

k

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Į
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Telefonas: So. Boston 1058. K

I Bay View Motorą
Peter Trečiokas ir §

Jos Kapočunas p) 
GERIAUSI LIETUVIAI g 

MECHANIKAI K
Taiso visokius auto mobili M hg 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir ErsUne g 

Reikale kreipkite! ir gaunitp 
patenkintų patarnavimų. W
Pardavimo vieta: į

549 E. BROADWAT £ 
Taisymo vieta: jx

1 IIAMLIN ST.. g
kampas E. Eight «L, g 

SOUTH BOSTON. MASS. g 
aaaaaaūaQrtaaawqg.'<


