
KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Renresents over 75,000 Lithuanians 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statės,

THE BEST ADVERUglNG 
MEDlUMt

THE TRAVELER - "------------------------ ' UTHUAN1AN WEEKLY

Advertising Ratai 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mana.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, GRUODŽIO-DECEMBER 3 D., 1930 M.
‘Entered as Second Class Matter” February 23, 1305, at the Post Ofiice at Boston, Mass, under the Act of jlareh 3, 1873.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 Metai XXV

MASKVOS BYLA IŠKELIA
INTERVENCUOS PLAK

Mirė “Močiutė” 
Jonės.

SU 700,000 MANYTA 
UŽIMTI RUSIJĄ.

Į sąmokslą prigulėjusi Len
kija ir visos kitos Pabaltės 

valstybės, išskyrus tik 
vieną Lietuvą.

Jau antra sąvaitė Mask
voje eina astuonių Rusijos 
valdininkų byla, kurioje jie 
kaltinami sąmokslu nuvers
ti Sovietų valdžią sveti
moms valstybėms padedant.

Šita byla be galo įdomi, 
nes daugiau panaši į kokį 
vaidinimą teatre, negu į tei
smo procedūrą. Aktorių ro
les čia užima tie astuoni tei
siamieji ir teismo prokuro
ras Krylenko. Kaip proku
roras jiems klausimus staty
damas, taip ir jie į tuos 
klausimus atsakinėdami kal
ba vis į radio mikrofonus, o 
radio imtuvai su garsiakal
biais išrėkia jų kalbas po vi
są Rusiją, taip kad galėtų 
girdėti milionai žmonių.

Įdomiausia čia yra tai, 
kad kaltinamieji vienas pas
kui kitą stoja prie mikrofo
no, prisipažįsta prie kaltės 
ir prakeikia save už tokią 
baisią išdavystę. Smerkda
mi patys save jie kartu iš
duoda ir kitus sąmokslinin
kus. Jie įvardija Francuzi- 
jos generalio štabo atstovus 
ir kitų valstybių agentus, 
kurie davę tam sąmokslui 
vykinti $2,800,000 pinigu, 
paruošę planus ir žadėję su
organizuoti apie 700,000 
kareivių armiją įsiveržimui 
į Rusiją.

Kareivių šitai armijai su
tikusios duoti Rumunija, 
Vokietija, Lenkija ir visos 
mažosios Pabaltės valstybė
lės, išskyrus tik vieną Lietu
vą. Lietuva neprisidėjo prie 
šito sąmokslo turbut dėl to, 
kad nenorėjo būti vienoj 
kompanijoj su Lenkija.

Francuzijos generalio šta
bo pulkininkai Janville ir 
Richard užtikrinę, kad ši
tam karui prieš sovietų Ru
siją Francuzija duosianti pi
nigų, ginklų, amunicijos ir 
maisto. Pinigais taipgi ža
dėjo prisidėti Anglijos gink
lų fabrikantai ir aliejaus 

' kompanijos. Be to, Anglija 
žadėjo duoti savo laivyną 
bombarduoti Kronštatą, Le
ningradą ir kitus miestus 
prie jūrių.

Šitas sąmokslas buvo pra
dėtas 1927 metais Paryžiu
je, kur tuomet buvo nuva
žiavę dabar teisiamieji są
mokslininkai. Bet vėliaus, 
kai Anglijos darbiečiai pa
ėmė valdžią į savo rankas, 
tai Anglijos kapitalistų pla
nai iširę.

Pereitą subatą prokuro
ras Krylenko paėmė rusų 
monarchistų leidžiamą Var
šuvoj laikraštį ir teisme per
skaitė iš jo straipsnį, kur sa
koma, kad visa šita byla 
Maskvoje esanti sufabrikuo
ta OGPU agentų ir kad tei
siamieji pasakoją tai, kas 
jiems esą kankinimais įsa
kyta.

Perskaitęs šitą straipsnį, 
Krylenko kreipėsi į kiekvie
ną kaltinamųjų su paklausi
mu, ar čia tiesa parašyta, ar 
melas?

Ir kiekvienas jų priėjęs 
prie radio mikrofono atsa
ko : melas, melas, melas. To
liaus jie priduria, kad kalė
jime bolševikai labai gra
žiai juos užlaiką ir apie jo
kius kankinimus jie nieko 
nežiną, šitą išpažintį jie 
duodą iš savo liuosos valios, 
be jokios prievartos.

Ir kiekvieną jų žodį radio 
garsiakalbiai atkartoja fab
rikuose, rinkose, raštinėse ir 
ant gatvių. Tas kursto mi
niose keršto ūpą ir šimtai 
karštuolių, susirinkę apie 
teismo rumus, šaukia: “Su
šaudyt išdavikus.” “Mirtis 
sovietų priešams!”

Išrodo, kad šita byla iš- 
tikrujų sufabrikuota propa
gandos tikslais. Nes sunku 
įtikėti, kad prof. Ramzinas 
ir kiti kaltinamieji “sąmoks
lininkai” liuosu noru darytų 
tokias išpažintis ir patys 
piautų sau gerkles.

Komisarams gi tokia byla 
labai naudinga, nes jie gali 
ja pateisinti visus savo ne
pasisekimus. Pavyzdžiui, ne
pavyko kur nors “kolcho
zas,” tai tuojaus sąmoksli
ninkai kalti, nes jie pristatė 
ūkininkams netikusių sėklų, 
trąšų ar kitokį “sabotažą” 
iškirto.

KUNIGAIKŠTIS SOVIE
TUOSE UŽIMA AUKŠ

TĄ VIETĄ.
Nelabai senai Kijevan su

grįžo kunigaikštis Kotuzo- 
vas, kuris keliatą metų po 
revoliucijos gyveno užsieny. 
Nežiūrint kad jis priklauso 
prie Rusijos didžiūnų,jis jau 
įsirašė komunistų partijon ir 
užima aukštą vietą Rusijos 
turistu agentūroj. Reikia te
čiaus pasakyti, kad Ivanas 
Kotuzovas nuo pat mažens 
buvo revoliucinio palinkimo 
ir prie caro valdžios buvo 
ištremtas net Sibiran.

KIEK POPIEŽIUS TURI, 
PAJAMŲ IR IŠLAIDU.
Popiežiaus pajamos ir iš

laidos taip atrodo. Pajamos: 
procentai duoda 6,875,000 
lyrų; dovanų gauna 2,500,- 
000 lyrų; “Petragrašių” su
renka 12,378,000 lyrų. Išvi
so gauna 21,378,000 lyrų į 
metus.

Išlaidos: kardinolams lai
kyti 875,000 lyrų; popie
žiaus gvardijai ir tarnams 
3,070,000 lyrų; knygynams 
ir muzėjams 1,250,000; šv. 
Petro bažnyčiai 750,000; ki
tiems reikalams 80,000. Vi
so per metus išleidžia 6,745,- 
000 lyrų. Tuo budu kasmet 
popiežiui lieka gryno pelno 
14,633,000 lyrų (apie $766,- 
306 Amerikos pinigais).

Kristus gi ant svetimo asi
lo jojo, o jo vietininkas mi- 
lionais vartosi.

sprogimas Ant chi
cagos LAIVO.

šį panedėlį įvyko sprogi
mas ant Chicagos laivo, ku
ris gabeno smėlį namų sta
tybai. Manoma, kad ant lai
vo buvo paslėpta pragaro 
mašina. Ji padarė laivo sa
vininkams apie $10.000 
nuostolių ir sužeidė keliatą 
darbininkų.

į Bus palaidota kritusių kovo
je mainerių kapinėse.
“Močiutės” Jonės jau ne

bėra. Ji mirė susilaukusi 100 
metų amžiaus. Mirė Mary- 
lando valstijoj, bet palaido
ta bus Illinojuje, Mt. Olive 
mainerių unijos kapinėse, 
kurios buvo pašvęstos kritu- 
siems kovoje maineriams 
laike 1898 metų streiko. Ji 
pati tą streiką vadovavo ir 
visuomet prašė, kad jai mi
rus ją palaidotų kartu su jos 
žuvusiais “vaikais.” Ji visą 
savo amžių pašventė kovai 
už angliakasių teises, buvo 
labai gera kalbėtoja ir gabi 
organizatorė. Jos vardas pa
siliks Amerikos klasių ko
vos istorijoj per amžius.

Vokiečiai Apskun
dė Lenkus Tautų 

Lygai
Pereitą sąvaitę vokiečiai 

padavė Tautų Lygai skundą, 
kad per paskutinius rinki
mus Silezijoj, kuri prieš ka
rą prigulėjo Vokietijai, len
kai terorizavo vokiečius bal
suotojus. Gaujos jaunų len
kų chuliganų vaikščiojo gat
vėmis, daužė vokiečių lan
gus ir mušė vokiečių tautos 
žmones. Mušė netik gatvė
se ir prie balsavimo bude
lių, bet veržėsi stačiai į vo
kiečių namus ir tenai juos 
mušė. Daug vokiečių buvę 
sužeista.

Vokiečių skundas palio
kams labai nepatiko ir visa 
jų patriotiška spauda dabar 
spiaudo į vokiečius ugnimi, 
vadina juos “melagiais” ir 
kitaip.
GYVENIMAS EINA PRIE 
VISUOMENĖS NUOSA

VYBĖS.
Standard Oil kompanijos 

iš New Jersey prezidentas 
Teagle sako, kad gyvenimo 
tendencija Amerikoje aiš
kiai eina prie visuomenės 
nuosavybės. Atskirų asme
nų nuosavybė nyksta. Socia
listai senai jau sako, kad 
gyvenimas prie to eina.

KUBOJE AREŠTUOTA 
DAUG KOMUNISTŲ.
Telegramos iš Havanos 

sako, kad sumišimai tenai 
jau aprimo ir kariumenė iš 
Havanos miesto gatvių at
šaukta, tečiaus karininkams 
įsakyta būti da pasiruošu- 
siems kiekvienam pareika
lavimui “tvarką ginti.” Per 
keturias dienas Havanos 
mieste buvo suimta 150 
žmonių ir visi nuteisti kalė- 
jiman už “riaušių kėlimą.” 
Valdžia sako, kad visą su
irutę padarę komunistų agi
tatoriai, todėl dabar jie yra 
gaudomi ir areštuojami po 
visą šalį. Daug komunistų 
busią deportuota.

ARGENTINOJ DIDELĖS 
AUDROS.

Pereitą nedėki ienį trijo
se atskirose vietose Argenti
noj siautė nepaprastai smar
kios audros. Sugriauta daug 
namų ir sužeista keliolika 
žmonių.

Antanas Jonelis 
Areštuotas Wis- 

consine.
Lietuvis farmerys kaltina

mas savo pačios užmušimu.
Netoli Fon du Lac mieste

lio, Wisconsino valstijoj, 
šiomis dienomis buvo areš
tuotas Antanas Jonelis, lie
tuvis farmerys, kurį policija 
kaltina pačios užmušimu. 
Keturi Jonelių vaikai parė
jo anądien iš mokyklos ir 
rado savo motiną nebegyvą. 
Ji buvo nušauta. Vaikai pa
kėlė riksmą, pranešė apie 
tai kaimynams ir policijai. 
Pasirodė, kad Jonelienės 
kunan suvalytos 6 kulipkos. 
Viena kulipka nutraukė jai 
net šliubinį žiedą nuo piršto. 
Tuojaus pradėta jieškoti už
muštosios vyro, bet negalėta 
surasti. Tuojaus susidarė 
įtarimas, kad jis bus savo 
moterį užmušęs ir pabėgęs. 
Susiorganizavęs žmonių bū
rys pradėjo jieškoti jo ap
linkiniuose krūmuose. Tuo 
tarpu šerifas su savo pagel- 
bininkais nuvyko pas Jone
lio kaimyną ir tenai rado 
daržinėj kaltininką pasislė
pusį. Jis tuojaus buvo areš
tuotas. Šerifas sako, kad Jo
nelis prie kaltės jau prisipa
žinęs. Jis buvęs piktas ant 
savo pačios, kad ši buvo už
vedus) prieš jį bylą teisme, 
reikalaudama divorso. Mo
teris kaltino jį žiaurumu. 
Dabar 5 vaikai pasiliko be 
motinos.

WILKES BARRĖS LIETU
VIAI MINĖJO VYTAUTO 
MIRTIES SUKAKTUVES.

Wilkes Barre, Pa. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo mini
mos Vytauto mirties 500 
metų sukaktuvės, kuriose 
dalyvavo daug lietuvių ir iš 
tolimesnių miestelių. Į Penn. 
teatrą telpa tik apie 2,000 
žmonių, o tikėtų kunigai 
pardavė 5,000. Taigi daug 
žmonių atvykę iš toliau ne
galėjo salėn ineiti ir turėjo 
grįžti atgal. Susirinkimas 
buvo tikrai įspūdingas, tik 
ūpą žmonėms gadino kuni
gai, kurie visur lindo pir- 
mon vieton. Kunigas Kasa- 
kaitis buvo pasiėmęs net pir
mininko vietą, bet išrodė la
bai žioplai ir žmonės gar
siai salėj kalbėjosi, kad jam 
tenai ne vieta. Advokatas 
Petras Česnulis taipgi pras
tai pasirodė. Bet p. Dauž- 
vardis iš Lietuvos Konsula
to New Yorke kalbėjo gerai 
ir publikai patiko. Keista, 
kad kunigai nelabai senai da 
atsisakydavo krikštyt musų 
vaikus Vytauto vardu, saky
dami, kad tai “pagoniškas” 
vardas, o dabar jie ruošia 
tam yy tautui iškilmes ir gar
bina jį. Kur yra proga pasi
pinigauti, tenai jie ir prieš 
“pagoną” atsiklaupia.

ANGLIJOS MAINERIAI 
NEPRIIMA NUKAPOTŲ 

ALGŲ.
Šiomis dienomis Londone 

susirinko angliakasių atsto
vų konferencija apsvarstyti 
naujos darbo sutarties pro
jektą. Delegatai išreiškė vil
tį, kad prie naujos sutarties 
bus prieita be streiko, te
čiaus griežtai pabriežė, kad 
apkapotų algų maineriai ne
priims.

TROCKIO SĄMOKSLAS 
PRIEŠ SOVIETUS?

Paskutiniu laiku užsienių 
spaudoj pasirodė daug pa
skalų apie visokius sąmoks
lus sovietų Rusijoj. Dau
giausia jų eina iš Rygos. Bet 
dabar prabilo jau ir Kaunas. 
Paleistas iš tenai gandas sa
ko, kad pietų Rusijoj, Ta- 
ganrogo mieste, susekta di
delis sąmokslas, kurio vy
riausiu inžinierium esąs 
Trockis. Jis norįs nuversti 
Staliną ir pats jo vieton at
sistoti. Mes manom, kad vi
si tie paskalai prasimanyti. 
Kur viešpatauja diktatūra ir 
nėra nei spaudos, nei žodžio 
laisvės, tenai visuomet pla
tinasi visokie paskalai.

POLICIJA IŠVAIKĖ JĄ i “ Paleiskit visus politinius 
BOMBOMIS. kalinius!

--------- į “Šalin pirštų antspaudos 
I Demonstrantų tarpe buvo ir į b* registracija! ’ 

lietuviškų bolševikų keli { gyvuoja sovietų Ru-
Inai* ■ Iškėlę tuos plakatus ko-

Šį panedėlį Washingtone• munistai pradėjo lipti laip- 
susirinko 71-moji Kongreso' tais aukštyn ir veržtis į Kon- 
sesija. Tuo pačiu laiku ko- i greso rumus. Policija pašto-

LONDONAS IR PARY
ŽIUS PROTESTUOJA 

DĖL MASKVOS 
ĮTARIMŲ.

Anglijos valdžia pasiun
tė per savo atstovą Maskvo
je protestą dėl painiojimo 
Anglijos vardo į tą bylą, 
kurioj dabar 8 sovietų valdi
ninkai ir .ekspertai teisiami 
kaip sąmokslininkai. Fran- 
cuzų valdžia taip pat užpro
testavo ir pareikalavo iš So
vietų vyriausybės oficialaus 
pasiaiškinimo.

RAUDONOJI ARMIJA 
TURI 735,000 KAREIVIŲ.

Rusijos raudonoji armija 
dabartiniu laiku turi 735,- 
000 kareivių, kurie yra pui
kiai vokiečių karininkų iš
mokinti, gerai aprėdyti ir 
gerai maitinami, šita armija 
yra didinama taip greitai, 
kaip leidžia finansai. Darbi
ninkai Rusijoj gali būt alka
ni ir nuplyšę, bet raudona
jai armijai nieko netrūksta.

Taip papasakojo Senato 
komisijai profesorius Tho- 
mas S. McWilliams iš Cleve- 
lando.

BUTLEGERIO “SAPNI- 
NININKAS.”

North Carolinoj buvo are
štuotas butlegeris Smith ir 
pas jį rasta knygutė, kur su
rašyti visi jo kostumeriai ir 
kiek iš kurio pinigų gauta. 
Kada teisėjas paklausė, ką 
šitie užrašai reiškia, butle- 
o’eris atsakė: “Jie neturi jo
kios reikšmės. Aš čia užra
šinė ju savo sapnus.” Už 
tuos “sapnus” teisėjas nu
teisė jį atsėdėt 5 mėnesius 
belangėj.

8,000 BATSIUVIU NESU
TINKA DIRBT UŽ PI

GESNĘ ALGĄ.
Haverhill, Mass. — Batų 

kompanijos čia pasiūlė dar
bininkų unijai dirbti už pi
gesnę mokesnį, tai busią 
daugiau darbo. Unijos mi
tingas šitą pasiūlymą atme
tė. Batsiuvių unijai čia pri
klauso 8,000 batsiuvių.

I

UŽTAISĖ KARABINĄ 
VAGIMS, BET PATS 

GAVO ŠŪVĮ.
Supykęs, kad vagys tan

kiai iškrato jo vasarnami, 
Nąw Yorko jurininkas Len- 
derscam pritaisė tenai kara
biną taip, kad duris atida
rant karabinas šautų iš vi
daus į duris. Paskui jis nu
vyko pažiūrėt, ar butą va-1 
gių, bet užmiršo apie užtai- j 
sytas žabangas. Kaip tik pa-i 
traukė duris, karabinas šovė ir teismas pripažino prie kai 
ir nunešė jam vieną koją. į tės.

I
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munistai sušaukė Washing- jo jiems kelią ir liepė skirs- 
tone vadinamą “Ateivių Gy- tytis. Viena komunistė mė- 
nimo Konferenciją” ir nuta- gino prasilaužti per polici- 
rė eiti prie Kongreso rūmų jos eiles, čia ivyko pirmuti- 

; ir protestuoti prieš ateivius nis susikirtimas. Vienas ko- 
varžančius įstatymus. munistas pradėjo tąsytis su

Apie komunistų planus policijos seržantu. Pribėgęs 
policija iš kalno žinojo, to- ‘

I dėl ji buvo jau pasiruošus 
i su ašarinėmis bombomis ir 
pasislėpusi Kongreso ramų 
koridoriuose laukė demonst
rantų pasirodant.

Policijos viršininkas pa
skelbė, kad jeigu komunis
tai jokio triukšmo nedarys 
ir plakatų su savo reikalavi
mais neneš, tai ateiti į Kon
greso rumus jiems nebusią 
kliudoma.

Bet komunistai atėjo su 
plakatais ir visokiomis iška
bomis. Ant jų matėsi tokių 
užrašų:

“Šalin deportavimas!”
“Lai gyvuoja baltveidžių viškujų bolševikų vadas Mi- 

ir juodveidžių darbininkų žara irgi gavęs lazdų. Jei ti- 
vienybė!” keti “Laisvei,” tai lietuvių

“šalin Fish’o komitetas!” komunistų tenai buvę 65.

policmanas kirto jam kelis 
kartus lazda per galvą ir su
kru vino. Tuo pačiu laiku ki
ti policmanai puolė demons
trantų tarpan ir pradėjo 
draskyti jų plakatus. Bema
tant visos iškabos su komu
nistų obalsiais buvo sunai
kintos ir gulėjo ant žemės.

Komunistai išsiskirstė bū
reliais ir pradėjo sakyti 
prakalbas. Tada policija 
pradėjo mėtyt ašarines bom
bas. Pasiskleidė balti durnai, 
kurie pašėlusiai graužia 
akis, ir demonstrantai pra
dėjo bėgti.

Sužeistų buvę apie 10 ko
munistų. Sakoma, kad lietu-

POPIEŽIUS AGITUOJA j 
UŽ SENOVIŠKUS 

sportus. ! vo 92,000 Mainerių.
Popiežiaus organas Os-: «

servatore Romano” smerkia! 
visus naujoviškus sportus, I

Škotijoj Sustreika

Pereitą nedėldienį 92,000 
o {angliakasių Škotijoj apskel- 

vpač boksą ir fut-bola, ku- p®/jtreiką, bet pačioj Angli- 
riuose už pinigus brutai! <1a buvo tikėtasi
laužo sau kaulus ir daužo isvengti- Darbo mi-
kruvinus snukius. LaikraštisI nl5te*?s paskutinėmis dieno- 
agituoja grąžinti senovės!“15 <l»r? spaudimo Į kasyk- 
graiką sportus, kuriuose už I savininkus, kad jie suras- 
pasižvmėjimą buvo duoda- *Iok! nors pagrindą susi- 
mas liaurų vainikas.

KATKAUSKAITĖ DAI
NUOS PER RADIO.

i tarimui su darbininkais.
i Mat, Anglijoj ineina naujas 
j įstatymas, kuris nustato ka- 
isyklose tik 7 valandas dar- 
įbo į dieną. Kasyklų savinin- 

Visiems žinoma lietuvių kai todėl nutarė nukapoti 
dainininkė, p-lė Ona Kat- angliakasiams mokestį. Aiig- 
kauskaitė, yra pakviesta d ai- Į liakasiai atsakė, kad už ma- 
nuoti iš radio stoties WTIC, {žesnę mokestį jie nedirbs. 
Hartforde. Ji yra sutikusi {Todėl kasyklų kompanijos 
dainuoti 2 gruodžio vakarą, i siūlo ištęsti darbo laiką taip, 
nuo 5:30 iki 6:15 valandos. Į kad per dvi savaites darbi- 

Taigi nepamirškite tą va- ninkai išdirbtų 90 valandų, 
karą nustatyti savo radio kas reiškia, jog angliakasiai 
aparatus. Be to, mums ver- turėtų dirbti nedėldieniais, 
tetų savuosius da ir paremti, kad gavus seną algą. Unija 
Tą galima padalyti para- šitokį kapitalistų pasiūlymą 
šant radio stoties vedėjams irgi atmetė. Kaip galų gale 
ir padėkuojant jiems už su- algos klausimas bus išrištas, 
teikimą mums progos išgirs- dabar sunku numatyti, 
ti tokius dainininkuš kaip >
p-lė Katkauskaitė. Todėl vi-: ^4^ 
si, kurie klausysities p-Ies 
Katkauskaitės, nepamirški
te parašyti laiškeli i Station 
WTIC, Hartford, Conn.

J. K.

ATKERŠIJO UŽ PANIE
KINTĄ MEILĘ.

Towanda, Pa.—Mrs. Ben- 
nett, kuri turi vyrą ir vaikus, 
įsimylėjo čia senbernį Ha- 
kes ir pradėjo jam siūlytis. 
Kada tas ją atmetė, ji jam 
keldindama padegė jo na
mą. Ji buvo užtai areštuota-!

! RUSIJOJ AREŠTUOTA 
DAUG AUDIMO EKS

PERTŲ.
Žinios iš Maskvos sako, 

j kad šiomis dienomis tenai 
(buvo areštuota daug audi- 
į mo pramonės ekspertų. Jie 
įkaitinami tuo, kad tamau- 
| darni Sovietų valdžiai buvo 
i padarę sąmokslą su užsie- 
I nių buržuazija kenkti Rusi
jos pramonei.
paaukavoTšvietimo
REIKALAMS $3,709,500.

Carnegie korporacija New 
Yorke per šiuos metus paau
kavo visokioms švietimo įs- 

i taigoms $3,709,500.

t «
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POLEMIKA DĖL APVO
GIMO SLA. IŽDO.

Kaip žinia, vienas Water- 
burio tautininkas apvogė 
SLA. iždą ant keliasdešimts 
tuksiančiu dolerių. Dėl šitų 
nuostolių yra kaltinamas 
SLA. valdybos apsileidimas. 
“Naujienos? Čia mato netik 
apsileidimą, bet ir favoritiz
mą. Jos sako, kad SLA. vir
šininkai dalijo SLA. narių 
pinigus tūkstančiais geriems 
savo draugams ir jų biz
niams. Pavyzdžiui. P. Deve- 
niui buvo paskolinta $25.- 
000 ant tokios nuosavybės, 
kuri tuomet buvo banko 
{kainuota tik $16.000 ir prie 
to da buvo jau užstatyta 
bankui už pirmą morgičių. 
Negana to da, sako “Nau
jienos,”

“Tam pačiam Deveniui buvo 
paskolinta prieš tai kiti dvide- 
šimt-penki tūkstančiai dolerių 
ant kitos nuosavybes, kurią 
Susivienijimas, rodos, turės pa
silaikyti už skolą. Paskolinta, 
be to. tūlam Makoveckui Nau
joje Anglijoje $20.000. ir pas
kola negrąžinama. Paskolinta 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei 
$40.000 ant namo, kuris nei 
nuošimčių už paskolą neneša. 
Paskolinta •Vienybės' Bendro
vei Brooklyne $25.000 su sąly
ga, kad ji kasmet mokėtų nuo
šimčius ir po §1.000. Bet per 
penkerius metus ‘Vienybė’ at
mokėjo tik vieną tūkstanti, ir 
dabar ji prašo, kad Susivieni
jimas nereikalautų nedamokė- 
tų keturių tūkstančių, bet vėl 
prailgintų paskolą penkeriems 
metams ant visų $24.000. Duo
ta dar trejetas tūkstančių do
lerių kokiam ten nabašninko 
Paukščio giminaičiui mažame 
Pennsylvanijos miestelyje ant 
‘propertės.’ kuri iš viso nėra 
verta $3,000.”

“Tėvynei” šita “Naujie
nų” pastaba nepatinka. Ji 
vadina ją “dideliu šališku
mu ir net esamų faktų iškrai
pymu.” Ji 47-tame numery 
rašo:

“Niekas negali pagirti ir ne
manom teisinti SLA. Pildomo
sios Tarybos už suteiktą pas
kolą Ažunariui-Deveniui. Bet 
gi kalbant apie kitas paskolas, 
reikėtų prisilaikyti bešališku
mo ir teisinga: aiškinti esamą 
padėti.

“Pirmiausiai turime paste
bėti, kad visos SLA. nariams 
paskolos suteikta besivaduo
jant draugiškumo ir pasitikė
jimo. kaipo organizacijos na
riams. principu. Kiek mums ži
noma. Pildomoji Taryba nie
kuomet nesivadavo tik “gerų 
draugų” principu — ji visus 
SLA. narius laikė lygiais drau
gais ir kaipo fraternalės orga
nizacijos nariams-draugaips 
pasitikėjo ir stengėsi pagelbė
ti kuoprieinamiausiai ir su kuo- 
mažiausiai iškaščių paskolas 
suteikti.”

Ne musų reikalas kištis Į 
SLA. finansus, ir i paskolų 
dalinimą mes čia nemanom 
gilintis. Mums čia rupi kita 
klausimo pusė — politinė 
pusė. “Tėvynė” tvirtina, kad 
Pildomajai Tarybai visi S. 
L. A. nariai yra “lygus drau
gai.” Čia jau yra aiški netie
sa. Visi žinome, kad tarp 
Pildomosios Tarybos ir ko
munistų narių ėjo ir dabar 
dar tebeina atkakliausia ko
va. Bolševikai buvo išmesti 
net iš SLA. Seimo. Santikiai 
tarp vienų ir kitų tokie ašt
rus, kad jeigu Įmanytų, vie
ni kitus pasmaugtų. Tuo tar
pu gi su sandariečiais SLA. 
valdyba neturi mažiausio 
konflikto. Šitame fronte pil
niausia vienybė. Kaipgi ga
lima tuomet tvirtinti, kad 
Pildomajai Tarybai visi S.

PRIE DIKTATŪROS PRA
SIDĖJO VISUOMENĖS 

PUVIMAS.
“Lietuvos Ūkininko” re

dakcija sako:
"Į redakciją kasdien iš visų 

Lietuvos kampų piaukia skait
lingos korespondencijos apie 
patvirkusių jaunimo darbus. 
Jaunimas girtuokliauja, kelia 
kruvinas peštynes peiliais, 
kuolais ii- net šaunamaisiais 
ginklais. Dažnai nukenčia ūki
ninkų tvoros, langai ir kitoki 
Įtaisymai.

"Toks liendras korespon
dencijų turinys. Ir pastaruoju 
laiku tokio turinio korespon
dencijų tiek daug, kad atrodo, 
jog didelė kaimo jaunimo dalis 
jau visai išėjo iš žmoniškumo 
ribų, visai sulaukėjo.”

Kodėl taip yra?
Todėl, kad kultūrinis ir 

politinis veikimas prie dik
tatūros .vra uždraustas. Rim
tesnė ir šviesesnė visuome
nės dalis veikti negali. Inte
ligentijai laisvės nėra. Kul
tūriniai ir politiniai susirin
kimai neleidžiami. O vaka
ruškas kelti nedraudžiama. 
Čia gali susirinkti iki 50 
žmonių, ir jokio leidimo ne
reikia. Taigi čia jaunimo 
energija ir išsilieja. Ji pasi
reiškia pasiutusiu trankymo- 
si, girtuokliavimu ir kruvi
nomis muštynėmis.

Raudonojoj aikštėj. Maskvoje, bolševikai pastatė šitą mauzolėjų Lenino atminčiai. Čia yra 
sudėti ir sudeginto Lenino pelenai. Išpradžių Lenino lavonas buvo Įbalzamuotas ir norėta lai
kyt jis čielybė.i. Bet paskui jis pradėjo gesti, todėl prisiėjo sudeginti.

L. A 
gai?

MANO ATSIMINIMAI

Žodis,” o Vilniuje “Pir
myn.” šitas laikraštis dabar 
praneša štai ką:

“Vykdydami 1929 metų rug
sėjo 7-8 d. musų konferenci
jos Vilniuje nutarimą, kad tak- 
tiškai-potitiškais sumetimais 
priešfašistinės spaudos gami
nimą iškelti iš Vilniaus kiton

KAIP RUSIJOJ, TAIP 
IR LIETUVOJ.

Rusijos valdžioje šian
dien nebėra beveik jau nei 
vieno tų “didvyrių,” kurie 
nuvertė Kerenskio režimą ir 
Įvedė komunistų klikos dik
tatūrą. Leninas jau miręs, o 
Trockis. Zinovjevas ir kiti 
bolševikų revoliucijos vadai 
nuversti ir ištremti.

Lygiai tokiu pat keliu ei
na ir Lietuvos diktatūra. Ry
goje leidžiamas latvių socia
listų laikraštis “Socialdemo
krate” sako:

“Nors ir keista, bet reikia 
pažymėti, kad gruodžio 17 d. 
perversmo •didvyriai’ dabar vi
si sėdi kalėjimuose, gi jų vieto
je atsirado nauji ‘didvyriai.’

“Gruodžio pučistai: Matule
vičius. Sliesoraitis. vyr. leite
nantas Steponavičius ir Ma- 
čiuika sėdi kalėjime; gen. Ple
chavičius išvarytas iš kariu- 
menės eilių, o Voldemaras iš
tremtas Į Platelius. Iš aktingų
jų perversmo dalyvių tik viena 
ponia Smetonienė tebėra lais
va.

“Tai tikra likimo ironija, 
kad šie ‘didvyriai’ atsidūrė ka
lėjime drauge su tais, kuriuos 
jie patys nesenai provokacijo
mis sugrudo i kalėjimus.

“Ne be reikalo žmonės sako, 
kad Dievas baudžia vienus nu
eidamas. kitus ateidamas.”

Toliau? “Socialdemo
krate” priduria, kad dabar 
Lietuvą valdo saujelė kari
ninkų su Smetoniene prie
šaky. o vadinamasai “tautos 
vadas” Smetona tik tiek te
reiškia. kiek guminė ant
spaudu.

“PIRMYN” KELIAMAS 
IŠ VILNIAUS I 

BERLYNĄ.
Musų visuomenė gerai ži

no. kad po fašistinio per
versmo Lietuvoje daug žmo
nių turėjo bėgti užsienin. 
Tokių politinių emigrantų 
turi kiekviena diktatūrų ša
lis.

Lietuvos politiniai emi
grantai daugumoj susitelkė 
Lenkijoj, Latvijoj ir Vokie
tijoj: kiti pasiekė Kanadą, 
Ameriką, Argentiną, Brazi
liją ir kitus tolimus kraštus.

Socialdemokratai emi
grantai užsieny turi net savo

. nariai yra lygus drau-Įspaudą. Rygoje eina “Dar
bininkų Balsas” ir “Laisvas

Atsimenu, kaip Aukštos! 
Panemunės valsčiuje, Šilė
nų kaime, pas ūkininką Jur-Į 
gi Varatinską aš ganiau gal-! 
vijus. Varatipskas buvo (lik
tas, raudonais veidais ūki
ninkas ir turėjo diktą mote
li. Tai buvo Guogų kaimo 
ūkininko Barščio duktė. Ji 
buvo pilna šposų moteriškė. 
Atsimenu, vieną rudeni Ši
lėnų kaimui buvo duota ži
nia, kad kunigas atvažiuoja 
kalėdodamas, ir Varatins- 
kams buvo Įsakyta paga- 

’ minti Dievo tarnui ir vi
siems jo palydovams gerus 
pietus. 0 tų palyd orų buvo 
net penki vežimai. Tai dau
giausia vis špitolninkai, uba
gai, visi jie išbadėję ir bai
siai daug suėda.

Varatinskienė nutarė tuos 
neprašytus svečius taip pa
vaišinti, kad daugiau jie pas 
ją pietų nevažiuotų. Ji pri
virė daug lašinių ir užarta- 
vojo juos taip, kaip kalvis 
artavoja geleži. Šposas nu
sisekė gerai, tik iš kitos pu
sės ir pačiai Varatinskienei 
prisiėjo nuo jo nukentėt, nes 
tie lašiniai taip paleido ku
nigo palydovams vidurius, 
kad jie ir iš kiemo nespėjo 
išvažiuot... O jaunas kuni
gėlis nespėjo net ir kieman 

i išbėgti — jis priemenėj vi- 
•sus pietus paliko.

Nuo tos dienos kunigai 
kalėdodami i Varatinsko 

! namus daugiau nesilankė, o 
Į davatkos pradėjo kalbėti, 

_ x. _ ,T .................' kad jo namuose velniai vra
Jungtines \ alstijos siais apsigyvenę, nes kunigas nie- 

metais uz gazoliną surinko j.a(Į neužeina ju pašventin- 
apie $(>50,000,000 mokės- ti 
čių. Pereitais metais buvo ‘ Nors Varatinskas buvo 
surinkta visu šimtu. tuks- nemokytas žmogus, rašto vi- 
tancių mažiau. Reiškia, ga- nepažinojo, bet buvo 
žolino naudojimas padide- įVi^0 fcuno ir proto žmogus, 
J°- ' tikras senoviškas lietuvis,

įgyveno sau ramiai, o ką da- 
Ne tik cigaretus, bet ir ei- valkos lojo apie jo “vel- 

garus pradėjo moterys ru- nius,” jis nieko nepaisė.
* * ♦
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VISKO PO BISKI.
Duonmedžiai auga Sa-j Nežiūrint, kad Lietuvoje 

moa salyne ir kituose ato-' valdininkų yra perdaug ir 
grąžų kraštuose. Jie būna 
ąžuolo didumo. Ant jų au
ga arbūzo didumo vaisiai. 
Vietiniai gyventojai tuos

valstybėn ir tuomi atimti fašis- j vaisius kepa ir vaitoja duo- 
tams galimybę, išnaudojant! nos vietoje. Dviejų medžių
patriotiškus masių jausmus, vaisiai gali vieną žmogų iš- 
šmeižti Lietuvos socialdemo- maitinti per metus laiko, 
kratijos priešfašistinĮ veikimą 
—ši “Pirmyn” Nr. išleidžiame 
Vilniuje paskutini ir tolimesni 
laikraščio leidimą perkeliame 
Vokietijon—Berlynan.”

Laikraščio redakcijai Ber
lyne vieta daug patogesnė, 
negu Vilniuje, nes lengviau 
gaunamos pasaulio žinios. 
Tik ekonominiu žvilgsniu 
gali but sunkiau, nes Vo
kietijos sostinėj daug bran
gesnis butas ir pragyveni
mas.

8 metai atgal Amerikos 
ekspertai apskaičiavo, kad 
Amerikos farmos bendrai 
vertos apie 80 bilionų dole
rių. Dabar jos esančios ver
tos tik apie 50 bilionų.

kraštas veik visas pajamas 
jiems atiduoda algomis, tei
singumo ministerija nusista
čiusi Įkurti dar kalėjimų ta
rybas, i kurias Įeisią: kalėji
mo viršininkas, kalėjimo ka
pelionas, gydytojas ir aukš
tieji kalėjimo viršininkai. 
Tarybos, žinoma, už dyką 
nedirbs: jos gaus antras al
gas.

I

KOMUNISTAI BRAZILI
JOJ IŠDAUŽĖ LIETUVIU 

LAIKRAŠTI IR KON
SULATĄ.

Sao Paulo mieste, Brazi
lijoj, eina laikraštis vardu 
“Lietuvis Brazilijoje.” Kai 
dabar Brazilijoj kilo revo
liucija ir policijos gatvėse 
nesimatė, komunistai nutarė 
pasinaudoti proga ir to laik
raščio redakciją išdaužyti. 
Šitą pogromą “Lietuvis Bra
zilijoj” dabar aprašo taip:

“Spaliu 25 dieną 2 vai. po 
pietų lietuviai banditai, bolše
vikų išperos ir šiaip chuliganų 
gauja, kokia 20—30 asmenų, 
pasinaudodami momentu, kuo
met ant gatvių nesimatė polici
jos. Įsiveržė i ‘Lietuvio Brazi
lijoj’ redakcijos butą, apdaužė 
p. Beividą ir neturinčius jiems 
vertės daiktus sudegino, o ver
tingesnius išvogė.

“Sudegino laikraščių kom
plektus. rakandus, raides, ku
rios buvo asmeniška dar ne
baigta išmokėti nuosavybė, 
draugijų knygas ir dokumen
tus, laiškus, žodžiu viską. Iš
daužė langus, sudegino duris, 
nuplėšė lietuviškus paveikslus, 
nukabino nuo sienos V. .Jėzaus 
paveikslą, sudaužė ir sudegi
no.”

Laikraščio redakcijai bu
vę padaryta 6,000 milreisų 
nuostolių. (Dabartiniu kur
su milreisas vertas apie 12 
centų.)

Šitas pogromas buvo Įtai
sytas, matyt, politiniais su
metimais, nes “Lietuvis Bra
zilijoj” yra kun. Valaičio 
organas ir pamazgų komu
nistams niekad nesigaili.

Tuo pačiu laiku, kada 
vieni komunistai naikino 
“Lietuvio Brazilijoj” redak
ciją, kita jų kompanija atsi
lankė Lietuvos, konsulatan 
ir išdaužė “fašistų Įstaigos” 
langus.

Statistikos daviniai rodo, 
kad 1926 metais moterys su
vartojo 40,000,000 kilogra
mų tikrojo šilko ir 90,000,- 
000 dirbtinojo šilko. Taigi 
dirbtinojo šilko suvartoja 

į du ir pusę karto daugiau
■ negu tikro.

Technika priėjo prie to, 
jog dirbtinąjį šilką taip ge
rai padaro, kad jis sunku at-

■ skirti nuo tikrojo.

Newtone, netoli Bostono, 
yra 900 bedarbių, iš kurių 
230 jau badauja. Jiems rei
kalinga neatidėliojama pa
rama. Greitu laiku tokioj 
padėty atsidurs dar 200 be
darbių.

garus pradėjo moterys rū
kyti. Iki šiol moteriškus ci
garus gamindavo Paryžiuje, 
bet greitu laiku mano ga
minti ir Amerikoj.

Varatinskas turėjo kai
myną K. Abugeli, kuris gy
veno ant kalno. Paties Va
ratinsko gyvenimas buvo 
pakalnėj. maždaug taip, 
kad Pennsylvanijoj Frak-

Kun. Staugaitis nebuvo 
toks “mokslinčius,” kaip 
Pranaitis. Staugaitis buvo 
visai mažo mokslo kunigė
lis, bet užtai labai didelis 
mergininkas. Būdavo, pa
ims jauną gaspadinę, palai
kys ją kiek laiko, ir žiūrėk 
jau išleidžia už kokio ūki
ninko į marčias. Kai iš šven
tų rankų, tai kad ir pavaito
tą tavorą, bet ūkininkai 
greit paimdavo. Mat, gauda
vo gero pasogo. Taip jo 
žentais tapo A. Grebliaus- 
kas iš Pakalniškių kaimo, 
Banonis iš Vainotrakio kai
mo ir Kunickas.

Vieną kartą, tai buvo 
1904 metais, Banonio vai
kas buvo nuėjęs pas savo tė
vą — atsiprašau — pas kun. 
Staugaiti Į svečius. Kai jis 
vakare sugrįžo, mes valgėm 
vakarienę. Motina paklau
sė, ką jis matė pas kunigėlį. 
Vaikas ir pasakoja:

—Prabašeius gavo iš 
Kauno gromatą, ale negalėj 
jo perskaityt, tai man davė, 
paskaityt. Aš jam perskai
čiau. Dvi panelės rašo iš 
Kauno ir dėkavoja už 25 
rublius ir prašo daugiau...

Tuos žodžius vaikui išta
rus, Banonienė kad rėžė sa
vo Antanukui per bumą, tai 
net jos medinis šaukštas nu
lūžo. O Banonis, neva An
tanuko tėvas, tik nusijuokė 
ir nieko nesakė. Motina la
bai barė Antanuką, kad iš
duoda prabaštėlio paslaptį.

Paskui, pasitaikius kokiai 
progai, mes vis paklausda- 
vom Antanuko, kas girdėt 
apie prabaštėlio mergas, bet 
vaikas apsidairydavo aplink 
ir atsakydavo, kad bijąs mo
tinos. Mat, Antanukas buvo 
kun. Staugaičio vaikas, tik 
ištekėjus motinai už ūkinin
ko Banonio, jo “tėvu” buvo 
skaitomas Banonis.

Buvęs Banonio pusbernis.

Didysis karas kainavo ka
riavusioms valstybėms 186 
bilionus dolerių. Tuo tarpu viilės mYestelis stoV/aukštai, 
visi karai nuo 1793 iki 1910,o Mahanojus klonyje. Taigi 
metų tekainavo 28 bilionus 'gyvendamas ant kalno Abu- 
dolerių. 1 ^el*s v’en3 vakarą sugalvo

jo padaryt “štuką” savo 
/kaimynui Varatinskui. Bu- 
< vo tamsus subatos vakaras, 
į Abugelis paėmė smaluotą 
[bačką, prikimšo ją šiaudų, 
•uždegė ir paleido nuo kal
no. Tuo tarpu pas trečią kai
myną, būtent pas ūkininką 

• Kazlauską, šoko susirinkęs 
jaunimas. Nustebę vakaruš
kininkai žiurėjo, kaip nuo 
Abugelio kalno Į Varatins
ko pusę nulėkė baisus ug
nies sūkurys. Tuojaus prasi
dėjo kalbos, kad velniai bė
ga iš Dvarališkių spiglyno Į 
Varatinsko pušyną. Ryto
jaus dieną jau visa parapija 
kalbėjo, kad Varatinsko pu
šynas pilnas raguočių.

Senis Varatinskas ir pats 
nežinojo, kas tenai atsitiko. 
Nedėlios vakare jis nujojo į 
tą vietą dalyką ištirti ir rado 
vandeny smaluotą bačką iki 
pusės nudegusią. Tą bačką 
ir mano akims teko matyti, 
bet velniobaimingi kaimie
čiai vis šnekėjo, kad jie ma
tę tikrą velnią.

♦

Ar Žinote, Kad—
Medaus negalima laikyti 

cinkuotuose induose, nes 
ten jis genda. Kas turi me
daus daug, tam patartina jį 
laikyti mediniuose viedruo- 
se. Mažesniam kiekiui me
daus gerai vartoti stikliniai 
indai.

Iš visos užauginamos pa
sauly medvilnės (vatos) 
Jungtinės Amerikos 
jos užaugina pusę, 
pusę kitos šalys.

Valsti- 
o kitą

krantų,Prie Australijos 
Krokodilų saloje gyventojai 
neturi jokio supratimo apie 
Dievą. Ten vyrai jokio dar
bo nedirba. Dirba tik mote
rys, kuriu kiekvienas vyras 
turi iki 18.

t

Amerikos naminis karas 
kainavo 31 bilioną dolerių. 
Tais pinigais galima buvo 
mokėti 25,000 mokytojų al
gas po $625 per 1910 metų. 
Be to, galima buvo Įsteigti 
50 universitetų ir suteikti 
jiems po $20,000,000.

Kava auga ant neaukštų 
krūmokšlių. Ji reikalauja 
karšto klimato. Vienais me
tais Brazilijoje surenka 
889,000 tonų; Kolombijoj 
—133,000; Salvadore — 
54,000; Olandų Indijoj — 
51,000; Venezueloje — 46,- 
000; Meksikoje — 40,000.

Prisimena man dar keli 
Įdomus dalykai iš Aukšto
sios Panemunės kunigėlio 
gyvenimo. Kunigavo tenai 
tais laikais kun. Jurgis Stau
gaitis. Tai buvo giminaitis 
to garsaus teologo kun. Pra
naičio, kuris "žydo Beiliso 
byloj Kijeve liudijo caro 
valdžiai, kad žydai tikrai 
piauną krikščionis ir jų 
kraują dedą i savo macas.
I

1920 metais Francuzijos 
turtai buvo Įkainuoti Į 27 bi- 
lionus. Bet didžiojo karo 
skolos siekia 46 bilionų. 
Kraštas jas mokės apie 100 
metų.

Latvijoj esą 8,000 bedar
bių. Suomijoj užregistruota 
10,950 žmonių. Kiek Lietu
voj. neteko sužinoti.
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pasirodė, negu kokis ne
mokša zakristijonas.

Montellos senbernis.

MONTELLO, MASS.
Darbai.

Pas mus darbai visai su
mažėjo. W. L. Douglas Co. 
dirba tik po pusę dienos ir 
tai neturr užtektinai darbo. 
Diamand Shoe Co. dirba 
pilną laiką, bet darbininkai 
tą darbą padarytų per pusę 
dienos. Stone Tarlone Co. 
dirba vieną sąvaitę po pusę 
dienos, o antrą — būna už
daryta. Yra daug dirbtuvių, 
kurios dirba tik po keturias 
ir penkias dienas į sąvaitę. 
Yra ir tokiu, kurios padir
busias, vėl užsidaro. Dar
bininkai niekur neturi už
tektinai darbo. Didelis dar
bų sumažėjimas ir Brockto- 
no apylinkės miesteliuose.

Diamond Shoe Co. ir ki
tos dirbtuvės, pradėjo atlei- nemažai ir lietuvių. Yra lie- 
dinėti ištekėjusias moteris, tuvių, kurie nedirba jau

Lietuvių tautiško namo . 
draugovė.

Artinasi perrinkimas šios 
draugovės valdybos atei
nantiems Duetams. Nuo val
dybos priklauso draugovės 
reikalai. Taigi visiems turi 
rūpėti išsirinkti sąžiningus į 
valdybą žmones. Paskuti
niai du metai parodė, kad 
progresyviams kontroliuo
jant draugovę, viskas ėjo 
pasekmingai ir Įplaukos dvi
gubai padidėjo.

Apart kitų, i valdybą yra 
nominuoti ir komunisto B. 
grupelės žmonės. Ta grupe
lė yra pasižymėjusi maklio- 
rystėmis ir suktybėmis iš 
fondų ir parengimų. Ta gru
pelė tautišką namą mano 
kaip melžiamą karvutę tu
rėti.

Tos grupelės įsakymu, 
1928 metais vienas mėnesi
nis susirinkimas nebuvo ati
darytas, o kitas nepaskelb
tas. Kas gali užginčyti, kad 
jie ateity to nedarys?

Šitą skvmą jie darė dėlto, 
kad susirinkime susirinko 
ne jų plauko žmonės ir galė
jo pravesti priešingus jų no
rams nutarimus. Jie ir da
bar stoja už tai, kad reikią 
suvaržyti narių teisės ir pri
vilegijos : tuomet, žinoma, 
liktų tik saujelė narių ir na
mu šeimininkautų.

T. Bartkus būdamas fi
nansų raštininku pridarė 
draugovei daug nesmagu
mo. Sutvarkymui knygų ir 
atgavimui iš jo pinigų, buvo 
išrinktos net dvi komisijos, 
kurios pripažino ji kaltu. 
Reikia nepamiršti, kad po 
to jis parašė spaudoje atvi
rą laišką, kuriame išdergė 
komisiją ir narius, ir pareiš
kė, kad jis už narių pinigus 
neatsakąs.

Nominuojamas dabar Ba
ronas yra tos grupės didelis 
palaikytojas. Reiškia, tie 
žmonės ir vėl sprendžiasi Į 
valdybą, kad kėlus draugi
joj ergelius.

Nesideda prie komunistų.
Spalių 28 d., L. T. Name 

mažam kambarėly A. Bim
ba turėjo pasikalbėjimą, kur 
norėjo sustiprinti “išrinktuo
sius” komunistinėj dvasioj.

Jis apgailestavo, kad vi
sur apsileidimas, susmuki
mas, nutolimas nuo “Lais
vės” ir “Vilnies,” nuo ALD- 
LD. ir nuo visų veikimų. 
Žiūrėkit, sako, Montelloj tik 
apie trys priguli prie komu
nistų partijos. Sako, gal bi
jotės kalėjimų? Tas niekis, 
girdi. Jei jau taip bijotės, tai- 
paverskit kokia nors pašal- 
pine draugija ir stokit' į ko
munistų partiją.

Toliau, Bimba peršaukė 
vardais visus susirinkusius, 
bet į komunistų partiją nei 
vienas neįstojo. Jeigu jus 
nesurenkat nei 10 narių, tai 
iki naujų metų, girdi, visi 
pasiliksit fašistais. Reiškia, 
kromelis nuėjo velniop.

Šį kartą Bimba prasčiau

CLIFFSIDE, N. J. 
Bedarbė.

Cliffside yra nemažai 
“Keleivio” skaitytojų, bet iš 
musų kolonijos žinių “Kelei
vy” senai buvo.

Kaip visoje šalyje, taip ir 
čia siaučia didelė bedarbė. 
Ners daug metų kaip gyve
nu šioj kolonijoj, bet dar to
kių sunkių laikų nebuvo. Be
darbės galo dar nematyti. 
Kožną dieną dar daugiau 
darbininkų atleidžia nuo 
darbo. Daug dirbtuvių jau 
senai uždarytų ir nežinia 
kada pradės dirbti.

Bedarbių tarpe randasi

| daugiau kaip metai, o gy- 
į venti reikia, dar ir su šeimy- 
’ na. Pragyvenimas eina dar 
brangyn, o darbo gauti ne
galima. Dirbantieji labai 
persekiojami bosų. Bo
sai matydami tokią bedar
bę, verčia darbininką dirbti 
toki darbą, kur pirmiau dir
bo bent 3 darbininkai. Be 

. to, numušinėja algas. Nors 
I jiems algas ir numušinėja, 
bet darbininkai bosam dėkų

9

[įTouraine
KAS DEDASI PIETŲ AMERIKOJE.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

Jei norite, kad jūsų draugai 
pagirtų jūsų valgių su tai

symą, tai duokit LaTouraine 
kavą, prie jūsų valgių. Ji 
yra žinoma Naujojoj Anglijoj 
kaipo geriausios rūšies kava.

džiais pravardžiuoti ir keik
ti. Tai yra negražu.

“Kel.” skaitytojas.

CHICAGO, ILL.
Organizuojasi “Kupiškėnų 

Kliubas.”
Chicagos miestas, tai A-

i

lasako bile tik jų visai nuo merikos lietuvių sostinė. Čia 
------  --------—\is tai randasi virš šimto tukstan- 
)ono Hooverio žadėti geri lietuvių. Šiomis dieno-: 
aikai.--------------------------- ‘ • • - - — - i

Visi 
gaus kaip Fordas pradės J” 
dirbti. Mat, Fordas Edge- plačiai amerikiečiams žino- 
water miestuke pastatė nau- i j—- p— 10 *—
ą dirbtuvę. Laikraščiai ra- lis. Chicagoje randasi labai 

šo, kad puikiausia Fordo ’ ............ ’ ’
dirbtuvė visam pasauly. Pa
statymas kaštavo 3 milionus 
dolerių.

Lapkričio 10 dieną Fordo 
dirbtuvė jau pradėjo dirbti. 
Darbininkus gabena iš Kear- 
ny, N. J. Mat, Fordas ten sa
vo dirbtuvę pardavė kitai 
kompanijai, o mašinas ir 
darbininkus pargabens Į Ed- 
gewater naują dirbtuvę. 
Keamy prie Fordo dirbo 
apie 4,000 darbininkų, bet 
čia, kaip anglų laikraščiai 
rašo, dirbs dvigubai. Reikia 
pažymėti, kad Fordas čia 
sutraukė didelę minią be
darbių iš visos apylinkės. 
Prie Fordo dirbtuvės prisi
renka tūkstantinė minia 
darbo jieškotojų, bet darbo 
negauna. Fordo boseliai iš 
darbininkų pasityčioja tik. 
Man teko būti vieną dieną. 
Vačmanai Įleidžia per var
tus,sustato į eilę, palaiko ko
kią 15 minutų, tuomet išėję 
bosai eina ir klausinėja kiek
vieno, ar jieškai darbo? Vi
ri rėkia, kad “yes.” Bosas 
aplink apėjęs atsistoja ir sa
ko : “No job four weeksir 
svaro visus už tvoros. Reiš
kia, laukit kelias sąvaitės, o 
naskui ir vėl taip padarys. 
Bedarbė, žinoma, kenkia ir 
bizniui. Nekurie ir lietuviai 
biznieriai nusiskundžia, bet 
nekurie dar daro gerą pra
gyvenimą. Cliffside nors 
mažas miestukas, bet lietu
viškų biznierių yra nemažai. 
Nekurie ir gerai prasigyve
no, nors ir ne persenai pata
lo biznieriais.

Čia dar randasi ir užeigų, 
kurias užlaiko lietuviai. Rei
kia pažymėti, kad kaip dar
bai gerai ėjo, tai “saliuni- 
linkai” greitai praturtėjo. 
Prisipirko namų ir puikiais 
lutomobiliais važinėjo. Jie 
skaitomi turtingiausiais lie
tuviais šioje kolonijoje. '

Dabartiniu laiku užeigų 
savininkams karvutė nutru
ko. Senberniai, kurie savas 
nėdes palikdavo, dabar ne
dirba, o kiti dirba nepilną 
laiką ir apie užeigas negali 
svajoti. Pora vietinių užei
gos savininkų, manydami 
kad biznis neina, pradeda 
susitikę žmogų visokiais žo-

darbo neatleidžia.

’ mis susitvėrė “Kupiškėnų 
manė, kad darbo Kliubas.” Sumanytojais šio 

_ ' s kilto naudingo darbo yra

mas per 18 metų Jonas Ku- I

daug kupiškėnų, kurie tam 
darbui pritarė ir susirašė 
virš 50 asmenų.

Lapkričio 15 d. Įvyko pir
mas susirinkimas ir tapo iš
rinkta valdyba iš šių asme
nų : pirmininku — Dr. A. L. 
Graičiunas, Vice-pirm. — 
pharmacistas M. čiurlis, iž
dininku — Dr. J. Kulis, raš
tininku ir organizatorium— 
Jonas Kulis. Taipgi prisidė
jo aptiekorius J. Kulis, agri- 
kulturistas Petras Kulis ir 
aptiekorius St. Petrulis.

Mėnesinės duoklės 10c. 
arba $1.20 į metus. Kupiš
kėnų kliubas Įstatymų bei 
patvarkymų dar neturi, bet 
mano organizuot visus ku
piškėnus Į vieną draugiją. 
Nedaro skirtumo, kur jie 
gyvena — Amerikoj, Kana
doj, Meksikoj ar kitur—vis- 
tiek gali priklausyti. Kupiš
kėnų tikslas yra, reikalui 
prisiėjus prigelbėti vieni ki
tiems morališkai ir medžia
giškai. Reiškia, visi už vie
ną, vienas už visus.

Taigi šiuomi mes ir atsi
šaukiame i visus kupiškė
nus, kad stotumet visi Į šį 
kliubą. Stokim visi petys Į 
petį ir pasirodykime, kad 
mes esame susipratę žmo
nės. Kupiškėnai nori įkurti 
ir palaikyti Kupiškio mieste 
knygyną, kad visos Kupiš
kio apielinkės lietuviai galė
tų juomi naudotis. Jie bus 
mums dėkingi ir džiaugsis, 
kad turi savo brolių kupiš
kėnų Amerikoje, kurie jų 
neužmiršta.

Kupiškėnų kliubas yra be- 
partyviškas. Jam neapeina, 
kokio kas įsitikinimo bei pa- 
žvalgų — visi gali priklau
syti. Taigi nors esame išsi
blaškę po visą Ameriką ir 
kitus kraštus, bet galime vi
si priklausyti prie vienos or
ganizacijos — Kupiškėnų 
Kliubo.

Rašykitės visi kupiškėnai 
ir siųskite mokestis po 10c. Į 
mėnesį arba $1.20 į metus, 
šiuo adresu: Kupiškėnų 
Kliubas, 3259 So. Halsted 
st., Chicago, III.

P. S. Visos informacijos 
teikiamos veltui.

Jonas Kulis.

CHICAGO, ILL. > 
Pasaulinė paroda 1933 m.
Amerikos lietuviai išra

dėjai ir mechanikai!
Laikas bėga labai greitai 

ir su juo progresas žengia 
dideliais žingsniais. Tautos 
lenktyniuoja nenorėdamos 
atsilikti. Kuri tauta nenori 
būti sutrempta, turi pasi
traukti ir žengti paskui ki
tas.

1933 metais Chicagoj at
sibus pasaulinė paroda ir 
čionai kiekviena tauta steng
sis pasirodyt, kaip toli yra 
įužengus progrese.

O mes lietuviai amerikie
čiai ar busime paskutiniai? 
Laikas sukrusti didelėm or
ganizacijom ir rengtis kartu 
su kitom tautom sykiu daly
vauti. ,

Mes lietuviai išradėjai ir 
mechanikai jau turime kele
tą desėtkų išradimų, tarpe 
jų yra labai svarbių. Mes ir
gi galėsime pasididžiuoti 
savo gabumais. Jau yra ren
kama visų išradėjų ir me
chanikų biografijos.

Visi išradėjai ir mechani
kai, kurie esate nariais šios 
organizacijos arba norintie
ji prisirašyti, taipgi norėda
mi gauti platesnių informa
cijų, rašykite organizato
riui, S. A. Zolp, 3258 So. 
Emerald avė., Chicago, III.

! KANADOS
LIETUVIAI.

MONTEVIDEO, URU- 
GUAY.

Prieš kuri laiką Brazilijos 
valdžia uždarė leidžiamą 
lietuvių komunistų laikraštį 

Į “Garsą” ii* areštavo žymes
nius tvarkos ardytojus bei 
rimtesnių darbininkų šmei- 

; žikus.
Du iš jų pasiuntė Į Lietu

vą, o likusius ištrėmė Į kitas 
Pietų Amerikos valstybes.

Paėmus Argentinos val
džią generolui Urubunfi, 
po dviejų savaičių tapo are
štuotas biauriausis visos lie
tuvių spaudos šlamštas “Ry
tojus,” su jo visais komisa
rais.

Iš pradžių apie “Rytojų” 
spietėsi didelis lietuvių skai
čius, bet vėliau rimtesnieji 
darbininkai pamatė, kad tai 
yra vienas iš didžiausių 
tvarkos ir ramybės ardyto
jų ir daro didelę žalą lietu
vių išeivijai Pietų Ameriko
je. Tie žmonės pasitraukė 
nuo jo ir paliko tik pačius 
žemosios civilizacijos igno- 
rantus, su buvusiu Lietuvo
je zakristijonu Jeronimu 
Švedu priešaky.

Ilgą laiką jie teršė ir bjau
riojo lietuvių vardą, ir viską 
tai kas galėjo atnešti didelę 
naudą musų ateiviams, jie

baičio sveikatą. Įdomu butų 
žinoti, už ką jie dabar gers? 
Už areštuotą zakristijoną J. 
Švedą, ar už “Rytojaus” 
sveikatą? A. G.

Redakcijos Atsakymai.

GAISRAS KALĖJIME.
Ossipee, N. H. — Pereitą 

nedėldieni čia kilo gaisras 
kalėjime, kur buvo uždaiy- 
ta daugiau kaip 60 žmonių. 
Kaliniai pakėlė didžiausi 
riksmą, nes manė, kad jiems 
reikės jau gyviems iškepti. 
Ugnis tečiaus buvo užgesin
ta.

PASIKORĖ UŽSIDARIU
SIO BANKO PREZI

DENTAS.
Horse Cave, Ky. — čia 

pasikorė bankininkas Wil- 
liam Virgil Bell. Jisai buvo 
prezidentas First Nacional 
Banko, kuris kelios dienos 
atgal užsidarė.

ChristmasClub
OPEH

BOSTOH FIVE CEMTS 
SAVINCS B A N

FORT WILLIAM, CAN.
Darbininkai iškovojo

maistą.
Kanados darbininkų pa

dėtis labai sunki, nes nėra ----- -z ---- v------------ »
darbo. Fort William ir Port ardė. Pagaliau, po trijų su 
Arthur darbininkai dabar iš-: viršum metų, prilipo liepto 
kovojo iš miesto valdybos £alą. Nors Uruburu “Ryto- 
maistą. Gauna tie, kurie šia-i jaus” nelikvidavo, jis diena 
me mieste išgyvenę nema- ; po dienos turėjo bankrutuo- 
žiau metų laiko. Į sąvaitę 
gauna S3.50. Tuo tarpu be
darbiai buto negauna, bet 
tikisi iškovoti ir tą.

Su degtine darbo prašo.
Pereitą pavasarį iš Lietu

vos atvažiavo tūlas lietuvis. 
Darbas sunku gauti. Jis su
manė “patept” bosus, kad 
darbą gavus. Nusipirko bu
teli degtinės ir atėjęs Į dirb
tuvę prašo darbo. Bosai dar
bo neduoda, tuomet jis pa
siūlė jiems degtinės. Neima 
tie nei degtinės, nei darbo 
duoda. Kas daryti? Pinigai 
kaip balon išmesti. Tuomet, 
vargšas, ėmė siūlyti darbi
ninkams, kad nuo jo degti
nę atpirktų, bet niekas ne
pirko, nes pas visus pinigų 
trūksta.

Ar ne mes patys išdyki- 
nam darbdavius?

A. A-nas.

Dalyvavusiam.— Kad ne
gražiai elgiasi jūsų zakristi
jonas, platesnei visuomenei 

■neįdomu. Jeigu jis nepaken- 
I namas, galit prašalinti. Kal- 
| lėti apie tai per laikrašti nė- 

*a reikalo. Prašome parašy- 
i mums jei atsitiks kas nors 
įdomesnio.

A. Veliuoniškei. — Juoko 
’pie išlipusią i$ klebonijos 
ango “dūšią” nespausdin- 
ime, nes tai jau labai senas 

ir visiems žinomas anekdo
tas.

Montellos Senberniui — 
Jūsų paskutinės korespori- 
lencijos i 48 “Keleivio” 
num. Įdėti negalėjom, nes 
pervėlai ją gavome.

Kabučiui, Bridgeport — 
Netik Nevv Jersey, bet ir vi
sose Jungtinėse Valstijose 
laukinių žmonių nėra. Mor
monų yra Utah valstijoj. Tai 
tam tikra tikybinė sekta, ku
ri nedrausdavo vyrui turėti 
kelias pačias. Dabar ir pas 
juos to dalyko nepraktikuo- 
ja, nes bendri šalies Įstaty
mai daugpatystę draudžia.

A Romanui. — Tokį lai
kraštuką kadaisia leido keli 
grašiagaudžiai. Dabar apie 

’ jį nieko nežinom. Tur but 
kojas pakratė; mat, su ap
gaudinėjimu toli nevažiuosi.

Tamsuoliui. — “Sugrįšiu” 
gavome. Perskaitysim ir, jei 
tiks, Įdėsime. Ne kiekvieną 
straipsnelį galima Į arti- 
miausį numerį Įdėti. Prašo
me rašyti tik vienoje popie
ros pusėje.

A. Burbalai. — Tamsta 
Įtari žmogų, bet nepaduodi 
nei savo tikros pavardės, nei

ti, nes nebesirado kas jį 
šelptų ar skaitytų.

Areštavus šmeižikų ir 
Maskvos davatkų štabą Ar
gentinoj, Uruguay’aus ko
munistai atsidūrė avies kai
lyje. Nors Montevideo juos 
galima buvo suskaityti ir 
anksčiau ant pirštų, bet da
bar ir tie patys taip pakriko, 
jog nebenori save vadinti 
komunistais.

Kada buvo užgrobtos fa
šistų “Pietų Amerikos Nau
jienos,” Montevideo komu
nistėliai ėmė maukti stikliu
ką po stikliuko už J. Joku- adreso. Nedėsime.

II
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“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

■ Jau Išėjo Iš Spaudos
MONTREAL, CANADA.

Ką mes veikiam.
Paskelbus Sūnų ir Dukte

rų Dr-jos vajų, buvo suruoš
tos prakalbos. Kalbėjo drg. 
p. Stukas, nušviesdamas or
ganizacijos reikšmę, kaip 
čia taip ir kitur.

Po prakalbų buvo disku
sijos. Nariai klausinėjo kas 
jiems buvo neaišku arba 
priešinga. Tik vienas Lech- 
nickas, tur but “davatkiško” 
kraujo, rėkė iš vietos. Drau
guži, tau čia ne davatkų mi
tingas, kur sprendžiama su
lig riksmo. Reikia kalbėti 
pamatuotai ir tvarkingai.

Paskui ėjo mėnesinis d-jos 
susirinkimas, per kurį įstojo 
į draugiją 14 narių. Pagei
dautina, kad draugija ruoštų 
panašias prakalbas, nes pasi
rodo, kad daug narių neatsi
kratė kunigų sijono. Reikė
tų jiems aiškinti tų “juodvar
nių” žalą darbininkų judėji
me. Beto, yra taip vadina
mų “patriotų” (fašistų), ku
rie norėtų ir Čia garbinti kru
viną Lietuvos fašizmą.

D-jos korespondentas.

BUSAS APVIRTO SU 
ŽMONĖMIS.

Važiuodamas su žmonė
mis iš Bostono Į Providence 
apvirto busas ir keturi pasa- 
žieriai buvo sužeisti.

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokiu in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančiu straipsniu iš vi
sokiu mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą ją:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai?
Kiek yra juriu vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markiu apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitu gyvenam? pasauliu?
Kiek Lietuvoj yra upiu ir ežerą, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliausis iš visu Europos ežeru? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventoju?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuvio Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?*

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to. skaitytojas ras 1931 metą Kalendoriuje daug 
pamokinimu bei patarimą, daug gražiu eilią. juoką ir 
paveikslu.

Kalendoriaus kaina 50 centą. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stampomis prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženkleliu prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Prieš25MetusI Garsioji Žeimelio Byla
"Mes uždedame vyriausy- Teismas atrado, kad žydai į ir kaltininkai stropiau pa- riuojančią Avižienio kepu- 

bei prievolę įvykdyti nepa- mėsininkai d-rą Avižienį— t». ™ T ovnnoc hnvn ištrauktas
1905 m. spalių m. 28-29 

diena. Visuotinas streikas 
pasiekė aukščiausio Įtempi

amo laipsnio. Maskvoje, Pet- 
Irapily ir visuose dideliuose 
miestuose užgeso elektra ir 

j sustojo veikę vandentiekiai. 
Sostinės paskendo tamsoje. 
Gatvėse pėstininkų, artile
rijos ir kavalerijos dalys sto
ki visas naktis. Universite
tuose daugtukstontiniai mi
tingai, kuliuose dalyvauja ir 
daug karių su aprištomis 
antpetėmis. Kalbėtojai so
cialdemokratai ir social-re- 
voliucionieriai šaukia prie 
ginkluoto sukilimo.

Petrapilio generolas — 
gubernatorius Treponas iš
leido garsų Įsakymą malšin
ti riaušes, kuris baigėsi žo
džiais : “Šovinių nesigailė
ti!” t . __

Petrapilio studentai ir dar-' tikrintas galimumas vykinti 
bininkai organizavo “kovos priežiūrą Musų pastatytų 
burius.” Petrapilio universi- valdžių.
tete organizuotas “studentų "Šaukiame visus tikrus 
legionas." t Rusijos sūnūs atsiminti sa

vo prievolę link tėvynės, pa
dėti nutraukti šiuos negir
dėtus neramumus ir drauge 
su Mumis įtempti visas jė
gas atitaisyti ramumą ir tai
ką gimtoje žemėje.”

Nikalojus II-sis.
Duotas Peterhofe, 

1905 m. spalių 17 d.

pėstininkų, artile-

1 jieškoti. Ir tam buvo pagrin- rę. Lavonas buvo ištrauktas, 
'do, nes Šiaulių apskrities Skrodimą , padarė Šiaulių 
gydytojas, skrodęs Avižier “ ~ —•‘-s-*--—
nio lavoną nustatė, kad Avf- 

Šių metu pradžioje iš Vis- žienis yra ne prigėręs, bet 
tyčio buvo perkeltas į Žei
melį veter. gydytojas Ka
zys Avižienis. Tečiau vos tik 
gyd. Avižienis su šeima ap
sigyveno Žeimelyje, kai išti
ko šiurpi nelaimė: vasario 
22 d. gyd. Avižienis rastas 
Žeimelyje netoli skerdyklų 
nuskendęs šuliny. Tuojau 
buvo įtarta ir suimta keli 
Žeimelio mėsininkai žydai.: 
Mat, buvo manoma, kad mė-'

nu
žudė, o paskui į šulinį 

įmetė.
keičiamą Musų valią! (

"1. Dovanoti gyventojams 
nepajudinamus pilietinės 
laisvės pagrindus, pagrįstus 
tikra asmens neliečiamybe, 
sąžinės, žodžio, susirinkimų 
ir sąjungų laisve.

“2. Nesustabdant paskir
tų rinkimų į Valstybės Du
rną, pritraukti prie dalyva
vimo Durnoje tas gyventojų 
klases, kurios dabar visai 
neturėjo rinkimų teisių, pa
likus tolesnį rinkimų teisės 
išvystymą naujai nustatytai 
Įstatymdavybės tvarkai."

"3. Nustatyti kaipo nepa- sininkai gyd. Avižienį bus Praėjusią sąvaitę Šiaulių 
judinamąją taisyklę, kad nužudę ir negyvą į šulinį apygardos teismas tą garsią 

rėti galios be Valstybės Du- 
mos užgynimo ir kad liau
dies išrinktiesiems butų už-

apskritie^ .gydytojas Vaite
kūnas. .

* * š i i i * j 'i • i

Pasiremdamas apžiūrėji
mo ir skrodimo duomenimis 
gydytojas priėjo išvados, 
kad gydytojas Avižienis pir
miau, negu pateko vande
nin, gavo smūgį į dešinę pu
sę galvos ausies rajone, kie
tu ir buku Įrankiu ir tik pas
kui atsidūrė vandeny. Atsi
žvelgiant Į tai, kad Avižie
nio plaučiuose buvo oras ir 
viduriuose vien tik sausas 
maistas, eksperto nuomone 
jis pateko vandenin mažai 
gyvas. Dešinės ausies rajone 
sužalojimas jam buvo pada
rytas kiek laiko anksčiau 
prieš krintant į šulini sveti
ma ranka. Jei sužalojimas 
butų Įvykis krihtąhį. j šulinį 
nuo sutrenkimo rentinį 
galvos, tai Avižienis nors ir 
nustojęs sąmonės, *bet jg al
savimas ir širdies mušimas 
negalėtų sumažėti iki mini
mumo ir tuo budu plaučiuo
se ir skrandyje butų rasta 
vandens. Be to, jei jis patek
tų Į šulinį krisdamas, tai su
žalojimo odos rajone nu- 
drėskimai turėtų ne gulsčią, 
bet stačią linkmę. Sužaloji
mai ausies rajone yra milti
ni. Padarę pakartotiną 
gydytojo Avižienio lavono 
skrodimą d-ras Oželis ir 
prof. Vinteleris irgi priėjo 
tos pat nuomonės.

Rengiamojo tardymo me
tu pavyko išaiškinti, kad tą 
vakarą, kai Avižienis buvo 
skerdykloje, ten buvo tik 
Žeimelio mėsininkai Abrao
mas Fleišmanas, Leizeris 
Manas, Abraomas Šneide
ris, Matisas Lakunišokas ir 
jų du mažučiai vaikai. Avi
žienis apžiurėjo mėsą, bet ją 
nesutiko antspauduoti. Dėl 
šito jo pasielgimo mėsinin
kų tarpe kilo nepasitenkini
mas. Pabaigęs darbą jis 
kreipėsi Į Leizerį Maną, pra- 

j šydamas duoti rankoms nu- 
isimazgoti vandens, muilo ir 
Į rankšluostį, pažymėdamas, 
kad vanduo ir rankšluostis 
visuomet turi būti skerdyk- 

■ loję. Tuomet Manas, matyt, 
supykęs pakeltu balsu pasa
kė Avižieniui, kad gydyto- 

valandą nakties nubudusi J® ■'/> nebart«>. nes ■’1\esąs 
- - — Teisman buvo

> namo ir įšaukti 33 liudytojai.
j išėjo jo jieškoti su pasienio Bet svarbiausią rolę šioj 
policijos rajono viršininku byloj suvaidino ekspertai.

‘Venckausku, apvaikščioję 
miestelį užsuko skerdyklon,’ 

i kurią rado uždarytą. Tuo-
■ met jie užėjo pas mėsininką
■ t • •ii<r i • > » —

(kad gydytojas 4‘buvo sker- 
■dykloje, bet išbėgo.” Elzė 
!Avižienienė ir Venckauskas 
vėl grįžo skerdyklon ir atsi- 

i pažvelgę Į esantį
■ prie skerdyklos be rentinio 
šulinį, pamatė jame pludu-

anksčiau užmuštas ar užsi
mušęs, o paskiau patekęs Į 
šulinį.

Avižienio lavonas bu
vo antrą kartą skrostas. Ir 
vėl tie patys daviniai: Avi
žienis užmuštas. Tada Įtari
mas Žeimelio mėsininkams 
dar labiau sustiprėjo. Iškel
ta byla. Patraukti tieson.

Teismas.

joks Įstatymas negalėtųjų- Įmetę. Policija nelaimingą bylą sprendė. Teisiamųjų 
atsitikimą tyrė, jieškojo kai- suole buvo pasodinti: Ab- 
tininkų, aiškino aplinkybes raomas Fleišmanas 65 metų 
ir, beaiškindama priėjo išva- amžiaus, Abraomas Šneide- 
dos, kad čia butą tik nelai- ris 30 m., Leizeris Manas-64 
mingo Įvykio. Šulinys be metų ir Matisas LąJ^unišo- 
rentinio ir tamsią naktį gyd. kas 16 fnetų amąiaius.. 
Avižienis Įkrito ir prigėrė.' Abraomas^neideris'Lat- 
Jau ir vienas kitas suimtųjų vijos pilietis iš Bausko, o ki- 
mėsmmkų buvo paleistas, o ti trys Žeimelio mėsininkai 
byla buvo rengiamasi numa- žydai, 
rinti. Tik neužilgo po nelai- x.............
mingo Žeimelio Įvykio, bu- ‘ 1S1 . tei&iamieji atrodė
vęs Kaune veteranų gy- £ana mizerm: apiplyšę, liu
dytojų suvažiavimas nutarė sHarnmliavę, _ apšepę. Te- 
kreiptis Į aukštesnes vai- Cia,y ^u?s geriausi ad-
džios ištaigas, kad tas Įvy- vo^atai. lr vl^Paį daktaras 
kis butų nuodugniau ištirtos gP^ialistas. Kalbama, kad 

Šiaulių ir apylinkes mieste- 
i lių žydai rinko aukas ir sam
dė gynėjus.

Visi teisiamieji teisme 
kuo griežčiausiai gynėsi, 

i kad jie apie gyd. Avižienio 
mirtį nieko nežiną. Jie, sė
dėdami kaltinamųjų suole, 
draskėsi, verkė ir kėlė di
džiausią gvoltą. Kaltinimą

legionas."
Ties Petrapilio universite

to rūmais kavalerijos dalys 
su kulkosvaidžiais ir patran
komis.

Caro rūmuose Peterhofe 
panika. Pasikalbėjimai su 
Vokietijos kaizerio Vilhel
mo II-jo Potsdamo rūmais 
dėl galimos pastogės carui, 
revoliucijai laimėjus.

Peterhofe carui gelbėti ir 
vežti Vokietijon paruoštas 
minininkas su ištikima ko
manda.

Naktį iš spalių 29 d. Į 30 d. 
išsigandęs caras pasirašė 
manifestą, kuriuo žadama 
duoti politines laisves jr su
šaukti Valstybės

—Tfu!... tfu!...
—Ko taip spiaudai, tėve?
—Kaip nespiaudyt, Mai

ke, kad tokie paškudni čėsai 
užėjo!

—Tiesa, tėve, truputi per
šalta pasidarė.

—Ne apie tai aš kalbu.
—O apie ką?
—Svietas perdaug ištvir

kęs, Maike. Cnatos nei už 
ruskio kapeiką nebėra. Žmo
nės neina Į spaviedni, dau
žosi po miestus, bobos ruko 
cigaretus ir visai sarmatos 
nebeturi. Nuėjau aną vaka
rą Į tijatrą. gal, sakau, paro
dys, kaip monkė per virvę 
šokinėja. Bet vietoj to, išėjo 
merga be dresės, tik su trum
pom kelinaitėm. Man lyg 
kas butų cveką i širdį Įva
ręs. Jau. sakau, i blogą vie
tą patropijau. Pradėjo ji po tuciją rašė tokie žmonės, 
steičių šokinėt, spardytis, kurie lietuvių kalbos gerai 
kojas rodyt ir vis žiuri i tą nemoka.
pusę, kur aš sėdžiu. Paskui —Maike, mes jau nukry-
apsisuko, parodė užpakali, pom nuo dalyko. Tu gali sa- 
ir nustraksėjo už tokių aide- kyt, ką nori, bet aš laikausi 
lių paklodžių. Sakau, gal su- tos nuomonės, kad čėsai da- 
sisarmatijo bestija ir užsi- bar paškudni. Seniaus bū

davo visai kitaip. Būdavo, 
apsergi žmogus, tai burti
ninkas išvirs tau arbatos iš 
kubizdalio, ir liga išeina

I

i

yra parašęs savo pirštu ant 
smėlio tokius žodžius: "At
eisiu jus sūdyt Juozapato 
pakalnėj.”

—O ką tai reiškia, tėve?
—Tai reiškia, kad bus 

sudna diena, kur už blogus
t darbus žmonės bus nusūdyti 
į šėtono karalystę.

—Tu. tėve, stenkis geriau 
lietuviškai kalbėti, nes jau 
sunku tave suprasti. Štai, aš 
maniau, kad Dievas ateis 
Juozapato pakalnėn sūdyt 
mus kaip agurkus: o dabar

II
pasirodo, kad jis ateis mus (Par^aJPe^^ \- 
ne sūdyt, bet teisti.

—Tu. Maike. manęs ne- 
: kritikuok, ba tas žodis stovi 
! šventam rašte ir jis yra taip 
i parašytos musų susaidės 
i konstitucijoj.

—Reiškia, ir jūsų konsti- 
rašė tokie

i

dės kokį pedikį. Ale kur 
tau! Sugrįžo netik be pedi- 
kio, ale ir tas pačias kelines 
nusiėmus. Tokios sodomijos 
aš jau negalėjau ištrivot ir 
nusispjovęs išėjau. O tijat- 
ras, vaike, prisikimšęs žmo
nių, kaip silkių bačkoj. Visi 
jie žiuri kaip beveik nuoga 
merga prieš juos kraiposi ir 
gausiai jai ploja. Ot. sakau, 
kur dušiagubai! Nedyvai, 
kad Dievas svietą koroja. 
Jie patys eina į peklą ir ki- dien medicinos mokslas jau traukimo." 
tus į prapultį traukia. Juk ir tiek ištobulintas, kad daug 
aš sugriešijau, kad į tokią ligų visai nugalėta. Pavvz- 
vietą užėjau. Dievas nedo- džiui, raupais žmonės jau 
vanos užtai. neserga. Tuo tarpu tavo gi-

—Nebijok, tėve, tau ken- riami burtininkai, gydyda
mi ligonius "kubizdaliais,” 

šneki, tikrai ne vieną iš šio pasau- 
kad ir lio išvarydavo, 
kenčia

i

Namai ir Virtuve
žiemosKaip laikyti žolynus 

laiku.
Išlaikyti per žiemą 

nėra lengvas darbas.
„ . sunyksta dėl to, kad sunku išlai- ket).
l&ieis- reikalinga jiems tempera-. j 

turą arba šiluma. Dauguma na-' k0 
minių žolynų reikalauja nuo 60 
iki 70 laipsnių šilumos dienos 
laiku ir nuo 50 iki 55 laipsnių 
nakties laiku. Bet nevisuomet 
pasiseka per naktį tokią šilumą 
kambary išlaikyti, nes nakties

Dūmą
žolynus

Daug jų

ŠUTINTA JAUTIENA SU 
KRIENAIS.

Proporcija tokia:
4 svarai jaučio krutinės (bris- be prokuroro palaikė dar ir j 

‘+'- - . pris. adv. M. Sleževičius: jis
1 puodukas supiaustyto gruč- gynė civilinį jieškinį.Spalių 30 d. buvo

tas šitoks caro manifestas.
“Mes iš Dievo Malonės 

visos Rusijos Viešpats Im
peratorius. Lenkijos Kara
lius. Didysis Suomijos kuni
gaikštis ir tt.

"Skelbiame visiems Musų 
ištikimiems pavaldiniams: laiku pečius paprastai prigesta. 
Neramumai ir bruzdėjimas J Be to. žolynams būtinai rei- 
sostinėse ir daugely Musų kalinga saulė. Tą visi žino ir to- ' 
Imperijos vietose didžiu ir,dėl žolynai visuomet yra stato- 
sunkiu skausmu perpildo mi prie langu, čia juos būtinai 
Musų Širdį. į reikia nuolatos sukinėt, taip kad

“Rusijos Viešpaties labas kas diena vis kitas šonas butų į 
yra neatskiriamas nuo liau-1 saulę atkreiptas; kitaip žolynas 
dies labo ir liaudies liūdesys palinks į vieną pusę ir nelygiai 
—jo liūdesys. Iš nūn kilusių vystysis. Reikia taip pat žiūrėti, 
neramumų gali atsirasti gili kad lapai nesiektų langų stiklo, 

ir pavojus nes žiemos laiku jie nušals. La- 
Čielybei ir. bai šaltomis naktimis patartina 

i įstatyt tarp lango ir žolyno seną 
laikraštį.

žolynams reikalinga netik 
saulės šviesa ir šiluma, bet taip 
pat ir šviežias oras. Daržininkai 
tankiai vėdina savo gėlių namus 
po 4 kartus į dieną. Be šviežio 
oro žolynai netarps.

Karšto oro žolynai taipgi ne
mėgsta. Karštam ir sausam ore 
vanduo išgaruoja iš lapų grei
čiau, negu žolynas gali gauti jo 
per šaknis iš žemės, todėl karš
tame ir sausame ore lapai visa
da nuvysta.

Daržininkai, kurie augina žo
lynus ir gėles pardavinėjimui, 
verčia juos augti prievarta. Jie 
duoda daug trąšų, šilto oro ir 
labai daug drėgmės, šitokiose 
sąlygose žolynas išauga kaip 
ant mielių ir išrodo labai dailus, 
bet perkeltas į kitokias sąlygas 
jis tucj sunyksta, nes jis buvo 
perdaug sultingas ir minkštas. 
Kad ir ne tiek daug, bet drėg
mė žolynams vistiek reikalinga. 
Paprastuose namuose geriausia 
žolynams vieta yra virtuvėj, nes 
čia beveik visuomet yra pakan
kamai šilumos ir garų nuo viri
mo.

Jeigu virtuvėj žolynus laikyt
kam neparanku, tai patartina1 per sietą ar drušliaką.
bent porą sykių į sąvaitę įnešti'supilti viską į skauradą, kurią' 
juos į prausiamajį kambarį pirma reikia iškloti tešla, ir kep-1 
(batruimį), paleisti karštą van-'ti karštam pečiuje per 55 minu-' 
denį ir uždaryt durys, kad kam-'tęs. Patartina, kad pirmą dešim- Jis vadinasi VVilfred Stevens ir 

—Na, tai ačiū tau, Maike. barys prieitų pilnas garų. Tegul tį minučių karštis butų 425 laip- tarnauja ” ’ . ' * ~ .

kaip durnas iš pypkės. O pa- netvarka liaudy 
trajyk tu apsirgti dabar, tai Musų Valstybės

tave i vieningumui.
“Carų tarnavimo didysis 

kias operacijas po skūra lei- pasižadėjimas liepia Mums 
. visomis proto ir Musų val-

daktarai kaip pradės 
tampyti, kaip pradės viso-

sti, tai ir įatunko negausi, visomis proto ir Musų val- 
Stačiai gyvą papjauna ir gil- džios jėgomis eiti prie kuo- 
tinei tavo kaili atiduoda. j greičiausio taip Valstybei 

—Klysti ir čia, tėve. Šian-1 pavojingų neramumų nu

tėt dėl to nereikės.
—Ką tu čia man 

"nereikės kentėt,” 
dabar jau svietas 
Zakristijonas skaitė gazie- 
tose. kad Juropoj jau pata
las prasidėjo. Sako, ir Kau
nas jau skėsta. Gali sudna 
diena ateiti. Musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidė užpirko 
jau ir ekzekvijas už savo 
memberių dūšias. Dievas 
yra mielaširdingas, ale ir jo 
kantrybė gali pasibaikti.

—Niekus kalbi, tėve. Nie-: užėjau pas grąborių Visgir- 
ko nežinai, o kalbi. Per Eu
ropą šiomis dienomis pra
ūžė ciklonas. Tai toks vėjas, 
tėve. Jis greitas kaip žaibas, 
o stiprus kaip munšainas. 
Taigi jis ir pridarė tenai ga
lybes nuostolių. Dievo tu čia 
nekaltink, tėve, nes ne tavo 
jis kaimynas.

—Tu, Maike, šneki pagal 
bedievių mokslą, o aš pa
gal šventą raštą. Gi šventas 
raštas parodo, kad Dievas

—Bet seniaus. Maike, 
smertis nebuvo tokia baisi, 
ba kunigas visada duodavo 
paskutinį patepimą ir tada 
jau be jokio strioko galėda
vai sau keliauti į kitą svietą. 
O dabar baisu ir pamislyt 

'apie smerti.
—Kodėl?
—Olrait, aš tau pasaky- 

i siu, kodėl. Aną vakarą aš

"įsakydami atatinkamoms 
■ valdžioms imtis priemonių 
Į pašalinti tiesioginius riaušių, 
smurto ir prievartos pasi
reiškimus. ir apsaugoti ra
mius žmones, norinčius ra
miai pildyti kiekvienam pri
valomas prievoles. Mes, kad 

j sėkmingiau Įvykdytumėm 
bendrus Musų numatytus 

i valstybės gyvenimui nura
minti priemones, radome 

! reikalingu suvienyti aukšto- 
• sios vyriausybės veikimą.

2 riekutės lašinių.
1 svogūnas.
1 puodukas morkų.
Mėsą reikia nušluostyt drėg- kaltinimai:

na skepeta, apibarstyt miltais Vet. gyd. Kazys Avižie- 
ir paspirgint su lašiniais. Pas- nis atvyko Žeimelin vasario 
kui įdėti mėsą į puodą, apdėti 
su pjaustytomis daržovėmis, už
pilti 3 puodukus verdančio van
dens ir uždengus šutint paleng
va 3 valandas. Kas 30 minučių 
apverst ir palaistyt ta pačia sun
ka. kurioj mėsa šunta. Tik var
tant nereikia mėsą perdurt ša
kėmis, nes tuomet išeis daug 
brangios sunkos. Kai mėsa bus
gatava, užpilti ją krienų sunka Avižienienė pastebėjo, kad 
ir karštą paduot stalan. Krienų vyras dar negrižo 
sunka daroma taip: *

2 šaukštai tarkuotų krienų.
1 kiaušinio trinys.
Pusė šaukštuko cukraus.
Pusė šaukštuko muštardos.
Pusantro šaukšto uksuso. , _ . _ , t
Pusė puoduko rūgščios sme- Leizerį Maną, kuris atsakė, 

tonos.
Druskos ir pipirų.
Tas sosas darosi šaltas. Visus 

čia paduotus daiktus reikia ge-' {jkĮjpaj 
rai sumaišyti ir šaltą sunką už-1 -
pilt ant karštos mėsos ir tuo
jaus valgyt.

Kaltinamasis aktas.
Kaltinamajame akte bu

vo surašyti toki svarbesnieji

ii

9 d. Vasario 22 d. apie 10 
vai. vakaro jo butan užėjo 
kažkoks Žeimelio mėsinin
kas ir pakvietė ji skerdyk- 
lon patikrinti ir užantspau
duoti papiautą gyvulių mė
są. Avižienis sutikęs. Išeida
mas pasakęs žmonai, kad 
greitai grįšiąs. Apie pirmą

čergą i gerklę įkišt. Ir jis sa
ko, kad visiems numirė
liams taip padaro, ba to rei
kalauja zakonai. Tai kaip 
tu mislini, vaike, ar tai ne
baisu? Mirdamas žmogus 
priimi Dievą, o graborius 
paskui su raudona kočerga 
tau gerklę išmaišo!

i —Netikėk, tėve, ką gra
borius tau juokais pasakė.

—Kaip tai netikėt? Argi

PAJUS Iš ARBŪZO 
(SQUASH).

2 puodukai išvirinto ir sutrin
to arbūzo (squash).

1 šaukštukas druskos.
2 puodukai pieno.
2 kiaušiniai.
1 puodukas cukraus.
1 šaukštukas cinamono.
Pusė šaukštuko muskatinio 

riešuto (nutmeg).
Pusė šaukštuko imbiero (gin- 

ger).
1 šaukštas komų aliejaus.
Viską dėti iš eilės, taip kaip 

aukščiau surašyta, ir maišyti, į 
Gerai viską išmaišius, pertrinti I 

Paskui j

tą paprašyt liekarstų nuo 
gumbo, ba girdėjau, kad jis 
da turi krajavo snapso ant 
gyvatės užpylęs. Ar tu žinai, 
ka aš tenai pamačiau?

—O ką?
—Pas jį buvo užkurtas pe

čius ir jis kaitino geležinę tai ne tiesa, kad su numirė- 
kočergą. Aš paklausiau, liais taip daro? 
kam jis ją kaitina, o jis paro- —Ne, tėve,
dė man lavoną ir sako: ve,' 
sako, vienas lojaris pakratė Dabar aš jau galėsiu spakai- žolynai pastovi tenai kelias va- snių, o likusias 45 minutes—325 mente 
kojas, tai reikia karštą ko- niai užmigt. landas.

KALBŲ ŽINOVAS.

šitas vyras pažįsta 28 kalbas.

laipsnius. |nausis

i Valstybės Departa- 
Washingtone kaipo vy- 
kalbų vertėjas.

Ekspertai vienu balsu pri
pažino, kad Avižienis keno 
nors turėjo būti nužudytas, 
o paskui Įmestas Į šulinį. 
Tuo metu, kai Avižienis pa
teko Į šulini, jau nekvėpavo, 
nes jei butų bent syki sukvė- 
pavęs, sako gydytojai, tai 
butų rasta lavono plaučiuo
se ir skrandyje vandens.

Teisiamųjų gynėjai mėgi
no Įrodyti, kad gal Avižie
nis krisdamas susitrenkė 
smarkiai į šulinio rentinį ir 
užsimušė, o paskui Įkrito Į 
šulinį. Bet gydytojai tą tvir
tinimą griežtai paneigė. 
Taip negalėję būti, tai ro
dančios visos aplinkybės.

Teismas šią painią bylą 
nagrinėjo tris dienas ir ket
virtą dieną paskelbė spren
dimą:

I Abraomą Fleišmaną, Ab
raomą Šneiderį ir Leizerį 
Maną nubaudė po 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Matisą Lakunišoką kaip ne
pilnametį, 5 metus paprasto 
kalėjimo. Civilinį jieškinį 
Avižienio žmonai ir motinai 
86 tūkstančius patenkino.

' Šia byla buvo labai susi
domėję žydai. Jie net buvo 
bepradedą sakyti, kad mėsi
ninkai teisiami ne kaip 
žmogžudžiai, bet kaip žy
dai. "L. U.”

v >
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| SOVIETAI SUSTABDĖ 
! KVIEČIŲ EKSPORTĄ.
i ŠĮ panedėlĮ Amerikoj gau
ta žinių, kad Maskva sustab
džiusi kviečių išvežimą už- 

“ sienin, nes pasirodė, kad pa- 
LIETUVIŲ VAIKAS ESĄS Į PLĖŠIKAS GAVO 15 ME- tiems rusams trūksta duo-

i nos. Amerikos javų kainos 
tuojaus pakilo. Kviečių bu
šeliui dabar mokama apie 
75c. Karo metu valdžios bu
vo nustatyta $2 bušeliui.

ir pagrobė $20. Teismas da- FRANCUZIJOJ SUDUŽO 
vė jam 15 metų kalėjimo ir 

liepė Įkrėsti

VISOKIOS ŽINIOS
BUTLEGERIS.

10 metų amžiau* Jarušas | 
pardavęs poKcmanui paintę 

degtinė*.
Worcestęr, Mąss. - 

reitą sąvaitę čia buvo areš
tuotas Jarušų 10 metų am
žiaus vaikas. ____ _
Fletcher teisme liudijo, kad 
jis buvo nuėjęs areštuoti pa
čią Jarušienę už degtinės 
pardavinėjimą. Jarušienės 
nebuvę namie, tai vaikas 
paaiškinęs, kad degtinės ir 
jis galįs parduoti. Policma
nas buvęs civilėse drapano
se ir vaikas jo nepažinęs. 
Vaikas padavęs jam pus- 
kvortę munšaino, už ką po
licmanas užmokėjęs 50 cen
tų.

TŲ KALĖJIMO IR
10 BIZŪNŲ.

Kanados mieste Toronto 
buvo sugautas plėšikas Gar- 

pe_ ceau, kuris užpuolė vaistinę

TRAUKINYS.
Pereitą sąvaitę ties Ance- 

nis iššoko iš bėgių ir Įgriuvo 
Į Loire upę greitasis Pary- 

IŠ LANKO NUŠOVĖ žiaus traukinys. Keliolika 
DU ZUIKIU. žmonių buvo sužeista ir keli

Pasidaręs indijonišką lan- prigėrė. ________
ką ir vilsnų, Paute Sparte iš , NUSLINKĘS KALNAS 
Toledo, Ohio, išėjo medžio-. į i ?t VENK f UPE.
‘i ir nušovė du zuikiu. Jis; KoIombijos , 
abai džiaugėsi tokiu spor- ietu Amerikoj 
tu, bet neilgam, nes parei- ; - -
damas namo pasigyrė apie tvenkė Rio Agracaul upę. 
game wardenm yr tus ji Vanduo pakilo tiek aukštai,

Policmanas magaryčioms
10 bizūnų.

Kolombijos respublikoj, 
nuslinko 

nuo kalno daug žemių ir už-

ADVOKATAS IŠŠAUDĖ 
SAVO ŠEIMYNĄ IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
L’ųiontown, Pa. -— R. W. 

Playford, gerai čia žinomas 
advokatas, nušovė savo 3 
dukteris, žmoną, o paskui 
ir pats nusižudė. Tragedija 
Įvyko apie 7 valandą ryto. 
Tarnaitė išgirdus kelis šū
vius manė, kad tai garas ra
diatoriuose šaudo. Paskui ji 
pastebėjo savo šeimininką 
išeinant iš vaikų kambario Į 
savo ruimą, kur vėl pasigir
do pora šūvių. Ji nuėjo pa
žiūrėti ir rado savo šeimi
ninką jau nebegyvą. Mer
gaitės buvo nušautos mie
gant. Manoma, kad šitos tra
gedijos priežastis buvo pini
giniai nepasisekimai. Matyt, 
advokatas bijojo, kad jam 
pasenus jo šeimynai nerei
kėtų pasilikti be cento.

_________________ i

MIRĖ PORT-ARTURO 
GYNĖJAS.

Šiomis dienomis Jugosla
vijos sostinėj Belgrade mirė 
gen. Smirnovas, kuris per 
rusų-japonų karą gynė 
Port-Artūrą. Jis buvo per il
gus metus tos tvirtovės arti
lerijos galva. Port-Arturo 
apgulimas buvo viena il
giausių ir kruviniausių sker
dynių. Japonų laivynas nuo
latos bombardavo tvirtovę 
nuo jūrių, o armija gulė ant 
jos nuo sausžemio. Genero
las Šteselis, kuris vadovavo 
visomis rusų jėgomis apie 
Port-Artūrą, gavo 15 metų 
kalėjimo, kad japonai tą 
tvirtovę iš rusų atėmė.

“game” 1 
areštavo už medžiojimą 
aisnio.

PASAULYJE ESĄ 
341,000,000 KATALIKŲ.
Popiežiaus agentai ap- 

skaitliavo, kad iš viso pa
sauly esą apie 341,000,000 
katalikų, kurie esą pasidali
nę šiaip: *

Amerikoj .. 109,000,000 
Europoj .... 202,800,000 
Azijoj .....  16,500,000
Afrikoj ........  5,300,000
Australijoj .... 1,500,000 

_________  * X
ANGLIJOS TURTAS ŠIE-j 

K1A $90,225,000,000.
Londono ekonomistas Sir 

Josiah Stamp apskaičiavo, 
tad visas Anglijos valstybės 
urtas dabar yra vertas 
$122,225,000,000. Atskai
čius iš to svetimšalių nuosa
vybes ir tas skolas, kurias 
Anglija skolinga kitoms, val
stybėms, gryno turto Angli
jai lieka 90 bilionų ir 225 
milionai dolerių.

I

kad apsėmė didelius cuk
raus plantacijų plotus, suar
dė kelis tiltus ir užliejo Har- 
veo kaifną, kur žuvo 14 žmo
nių.

i t

LATVIAI GALVOJA 
APIE ATEITI.

Buržuazinėj Latvijos 
- spaudoj debatuojamas klau

simas, kokia koalicija Lat
vijai butų geriausia, jei kil
tų su Sovietų Rusija karas. 
Yra du projektai, būtent: 
koalicija su Lietuva, Estija, 
Suomija ir Skandinavų kra
štais, ar su Lenkija ir Ru
munija. Laikraštis “Pirmde- 
na” skaito, kad strateginiu 
ir diplomatiniu atžvilgiais 
Latvijai naudingesnė antro
ji koalicija.

“Pirmdenai” artimas sei
mo krašto apsaugos komisi
jos pirmininkas Balodis.

Sunkiai Dirba.
KELEIVIS S

ažiuvusi iš Lie-
norėčiau susipažinti su vaiki-

PIENINĖ FARMA PARSIDUODA
65 akerių pieninė farma. 40 akerių

Kaip Išrodo Šiau
lių Miestas.

Šiauliai, kaip ir didelis f

Prezidento Hooverio pati W a shingtone sodina
naujos mokyklos. Išrodo “sunk us darbas, 
kastuvą—jis kaip tikro darbininko šaukštas.

Panelė, nesenai a
tuvos,
nu, kuris norėtų su manim apsivesti, dirbamos žemėsr be akmenų; dirbama 

I Esu lirksmaus budo, pamokyta, kai- su traktorių.
bu lietuviškai, raškai ir lenkiškai, i šteito kelio;

' manau greitu laiku išmokti angliškai. • miestelio.
5 Amžius, 2,5 metų, aukšto ūgio, tam-
1 šių plaukų. Vaikinas gali būti nuo 25 

:ki 40 metų amžiaus, be skirtumo ti
kėjimo. Su pirmu laišku prisiųskit 
savo paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo gražinsiu A. R (50)
2500 Beaubien Ėst,

Montreal, Canada:*

40 AKERIŲ ŽEMĖS
16 kambarių stuba su miesto švie

sa. vandeniu. : 
vištinirkas dėl tūkstančio vistu, ąajra.^ 
džus dėl dviejų mašinų Gražioj vio-' 
toj, prie pat cementuoto kelio, pa
čiam priemest.vje Perkasie. Mainau 
ant namo mieste. Norint daugiau ži
nių klauskite. A. M. LAVR 

PERKASIE, PA.

šiluma, mūrinį barngL $

Pusantros mylios nuo 
2 mylios nuo didesnio 

geras žemdirbystės cent
ras Visi nauji moderniški budinkai, 
statyti pereitą metą. Sailoris, vanduo 
yarde, nėra elektros. 10 gerų karvių, 
duoda 100 kvortų pieno į dieną, par
duodamas pas duris; 2 arkliai, 1 tely
čia, vištų, getas derlius, visa maši
nerija ir įrankiai. Šita vieta verta 
<15,1 parduos už $8,500--—i 
'.mokėt. Jeigu jieškot geros fa! 
pigiai, apžiurėkit šitą vietą. Ra^kir 
arba pašaukit per telefoną kadaį no
rėsit aDžiurėt. (įo >

J RACINE AGENCY
Tel. 52—3. Danieison, C«nn.

musė 
Anos 
lį’kiT

Dažnai turtas ir gerovė 
yra gėlė, kurios šaknys glu
di skriaudų ir nuodėmių 
dirvoj. J. Paleckis.

miestas, turi savo priemies- r> i IICčVTk I1UI AI 
Įčius.: Kaukazą — ant dide- 1 AJItbA.vJlWlAl.
lio ir aukšto kalno; Pakartu
vės — sulig senų žmonių pa
sakojimu, čia lenkai žmones 
kardavo; Kalnelis — tai ša
lia ežero smėlio kalnelis, ap
link bala.

Pakartuvių ir Kaukazo 
vaizdai nekokie. Gatvės 
siauros, kaip rankovės, o 
namukai sukimšti viens prie 
kito, nuplyšę, langai maži, 
stogai kiauri, kai. kur skar
malais apdangstyti.

Einu Į vieną gritelę, mote
ris šaukia:— Atsargiai, at
sargiai, kad nekristų!

Vidury stovėti negalima, 
nes labai žemos lubos.

i Priesieny, kur ir kamba
rio durų nėra, gyvena kokia 
tai senutė. Jos lova apkrau
ta visokiais skudurais, lango 
nėra.

—Kaip žiemą gali gyven
ti? — paklausiau.

i —Įlendu Į tuos skudurus

I

VENGRIJOJ AREŠTUO
JAMI ANTI-ROJALISTAI.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte juodašimčiai surengė 
škilmes pažymėti princo 
Otto gimimo dieną. Univer
siteto studentai Įmetė i tas . . - .. . .
iškilmes keliatą smirdančių ir Venciu. Dieną nueinu kur 
pombų ir paskleidė daug la- įmones, pasisildau, einu 
pelių, išjuokiančių princus ” "
ir kitokius “Dievo patepti-' 
nius.” Policija areštavo už
tai 21 studentą.

ubagais.
Seklyčioj, už molio nu

drėbto pečiaus, guli sergąs 
i vyras, matyti, džiova. Žmo- 
įna apsiverkusi ruošiasi apie 
Į ligoni. Oras! — nebegalima 
įkvėpuoti. Du mažučiai vai- 
| keliai pusnuogiai po purvi- 

Tarp Svatau ir Hongkon-*ną aslą šliaužioja.
go pereitą sąvaitę kiniečiai i . —Iš ko gyvenate?—klau- 
piratai apiplėšė norvegų lai- siu
vą ant jūrių. Jie susėdo lai- Į -—Vasarą aš su didesniais 
van kaip paprasti keleiviai, vaikais bėgdavau Į Bubių 
o kada laivas išplaukė i ju- miškus (16 kilom.) uogauti, 
ras, tada puolė kapitono til- rudeni grybauti, tai šiaip 
tą ir mašinerijos skyrių. Pa- taip,, nors sausai praminta- 
ėmė laivą savo kontrolėn, 
jie nuvedė ji Mirs užlajon, 
tenai susikrovė Į valtis visą 
grobi, apiplėšė visus kelei
vius, paėmė su savim laivo 
kapitoną ir išlipo krantan. 
Ant laivo buvo 325 žmonės.

JŪRIŲ PLĖŠIKAI UŽ
PUOLĖ LAIVĄ.

“LAIMINGA” PATKAVA 
ATNEŠĖ DAUG NE- - 

LAIMIŲ.
Omaha, Neb?— Gazolino 

stoties savininkas netoli nuo 
čia rado ant kelio arklio pa
sagą (patkavą). Nuo žmo
nių jis girdėjo, kad patkava 
reiškia laimę. Taigi jis par
sinešė ją savo biznio vieton 
ir prikalė prie durų. Tą pat 
vakarą jo stoti užpuolė plė
šikai ir atėmė visus pinigus. 
Ant rytojaus buvo antras 
užpuolimas. Trečią dieną 
trakas užkabino už kampo 
jo stoties ir išvertė visą sie
ną. Savininkas supykęs nu
plėšė patkavą nuo adverijos 
ir sviedė Į pelenų bačką.

me, bet ateina žiema, neži
nome kas daryti. Vyras ser
ga, vaikai maži, 3 eina iki 
pietų Į mokyklą, o po pietų: 
ubagauja, nes neturime iš' 
ko pragyventi...

Apleidęs ŠĮ liūdną vaizdą, i 
einu Į zemlianką: Įsikasę at
kalnėj, vieną stiklą įdėję,f 
gyvena žmonės. Iš miesto jo
kios pašalpos negauną, nes 
pripažinti, kad turi “nuosa
vybę.” •

Liūdna!... Bevaikštinėda- 
mas po tas priemiesčių lūš
nas sutinku žilą barzdotą 
senelį.

—Ponulis nori' pamatyti 
panas daromas iš vynuogių, musų blakynus? — paklau- 
bet minėtas kubietis po trijų sė jisai. — Kaip matai, visi 
metų bandymų padaręs tie kvartalai, tai biednuo- 
šampaną iš tų nendrių, iš menės, kurios, aš misliju, 
kurių iki šiol tik cukrus bu- Šiauliuose daugiau, negu 
vo gaminamas. Ir šampanas turtingų.
esąs taip pat smarkus ir tu- —Ant rusų šaukėme, kad 
ris tokį pat skppį, kaip fran- prie jų lietuviams bloga bu- 
euziškas gėrimas. Kubos vo gyventi, bet stojus musų 
valdžia džiaugiasi, kad šitas savivaldai, biednuomenė ne- 
išradimas netik sutvers nau- geriau gyvena. Pavaikščio
ja pramonės šaką Kuboje, jus po tuos vargo priemies- 
bet ir atliekamą cukrų su- čius tik ir randi ašaras ir 
naudos.

IŠ CUKRINIŲ NENDRIŲ 
DARYS ŠAMPANĄ.
Iš Havanos pranešama, 

kad Kubos valdžia ir cuk
raus kompanijos tenai labai 
nudžiugusios, nes vienas 
chemikas suradęs būdą da
ryti šampaną iš cukrinių 
nendrių. Francuzijoj šam-

Pajieškau sesers Katrės. Vainike- i 
vičaitės, Darsūniškiu miestelio, Kruo
nio valsčiaus, Trakų apskr., girdėjau 
gyveno Sao Paulo, Brazil. Tąmoiu 
Fazenda Nepinadora, Colonia ) aera. 
Kas apie ją žino, prašau pranešti 

J. VAINIKAS (49)
% U. S. H otel.

Bingham Canyon, Ltan.

GELGOTA KAZIMIERAS, Barti- I 
nint-ų kaimo ir valsčiaus. Vilkaviš1 io 
apskr. Jieško jo sesuo Ona Gelgptaite- 
Grabauskienė. Mielas broli, prašau 
a’sišauk; kurie žino kur jis randasi, 
malonėkite praneš* i.

MRS. ONA GRABAUSKAS 
4616 Mt. Elličt avė, Detroit, Mich.

Jo^n Gatautis, 2389 Prince George 
st, Montreal. P Q, Canada, pernai 
pirkęs kalenddtins. hž-kuriuos ir pi> 
nigt’š gavom. bet paštas kalendo
rius sugrąžino, nes adresas negeras. 
Pats Gatnutis atsiliepkite ar kas ki
tas praneškite jo adresą.

JONAS KERD’EJUS 
663 Fourth st, So. Boston, Mass.

LIUDVIKAS BAGDONAS
Te’šių apskr, Kontaučių parap, 

Videikių kaimo, jau du metai kaip 
sergu plaučių liga, virš metų esu mie
sto ligoninėje, norėčiau susižinotu su 
mano giminėms ir draugais. Prašau 
atsišaukt šiuo adresu. (50)

L. Bogdon. Div 34 City Hospital. 
Cleveland. Ohio.

Pajieškau tėvo -Julijono ir brolio 
r Kleopo Navicko. Jie paeina iš Nau- 

kaimės kaimo, Šimkaičių vaisė, Ra
seinių apskr. Prašau atsišaukt arba 
kurie žino kur randas, malonės pra
nešti. Už pranešimą ačiū, jokių kliū
čių nėra. (52)

Ona Navickiutė-Raudonienė 
113 Parkin st, Baltimore, Md

Pajieškau mergaitės bedarbės, duo
siu kambarį dykai ant visados ir pa
kol darbo neturės duosiu valgį. Musų 
šeimynos tik keturi. Kurie mano pa
žystami vyrai biedni, bedarbiai su 
šeimynom, aš turiu 4 overkočius. siu
tų ir skribė'iu. bet nenauji, panešioti 

JUOZAPAS STUMBRIS (50) 
3746 So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau Jurgio ir Mato Verigų, 
Sugintų kaimo, Nemakščių Darap, 
taipgi Jurgio Česnausko iš Jurbar
ko, girdėjau gyvena Penn. valstijoj. 
Jie patys arba kas kitas malonėkite 
pranešti adresą, busiu labai dėkingas, 
nes yra svarbus reikalai susirašyti.

MIKOLAS BAGIS (50)
149 Lawrence st, Hartford, Conn

JIEVA GAILIENĖ, buvusi mano 
moteris, ji mane apleido 15 Birželio, 
1914 m. ir 4 sunūs, jie visi išvažiavo 
su Juozapu Stančiuku. 1915 m. girdė
jau gyveno St. Paul, Minn, nuo to 
laiko nežinau kur jie yra. Kas pirmas 
praneš, skiriu S5.00. Žinantieji malo
nėkite pranešti. (50)

JONAS GAILIUS
1M5 Jackson st., Easton, Pa.

skurdą.

IŠLAIMĖK UŽDYKĄ 
PATENTĄ.

Aš duosiu ir bilietą dėl išlaimėjimo 
vertingo patento, kožnam, kuris pirks 
iš musą tik vieną gražų baksą gai
džių Chocolate saldainių. Vienas sva- 

Į ras už vieną dolerį. Malonėkit siųsti 
I užsakymą ir pinigus sykiu, su pilnu 
! jūsų adresu. Adresuokit taip: (51)

JOHN MIKĖNAS
.251 l/z E. Main st, Amsterdam, N. Y.

|

FORNlčiUS ANT PARDAVIMO.
4 ruimų 

šmotų 
petas, 
pečius, 
gražus, 
moterį 
greit parduot viską Galite matyt va
karais nuo nusės po penkių iki 10.

PETRAS DAUKENTAS (49)
613 E. Sth st.. So. Boston. Mass.

šios mados forničius, 3 
frontruimio ^etas. geras kar- 
gramafonas, didelis gesinis 
kičinio stalas ir krėslai, visi 
Parduodu pigiai. Priežastis— 
užmušė automobilius, turiu

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

pigiai užąnokąsi.
Parsitrauk ittąno. kny"1j“A

2. ir sulygink kainas sv soiiįįj'jfi

Dykai!
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo. Adresuokit: (50)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Aye^ Desk.

—---------- —-i-*----------------------------italiogą 
iygų ka- 
i gauti 

iirk ant šy
lą perskai-

” medi prie
Tik įsidėmėkit jos taliogais; pamatysi .jčaę -^an"'T.'. Li’nvvn.iitf. lw.w-.ww. . -- - ~ ~* *

rk kcą. .Knygų kataliogui,
į sofe- v^ijas dykw JONAS KERDlEjbS

t

Pajieškau Kazimiero Kairio, Mon- 
lendų sodos, jieško Gerstarkų kaimo, 

KAZIMIERAS ŠIMONIS 
6941 So. Albany avė., Chicago, IH.

brangį knygų, 
kio daug, pirk tik via*

_ tysi, nusipirk "kiią. -KSf 
prisiunčiu į ' Vi 
Knygų persiuntimą—apmo'ku.

M. A. IGNOTAS
P. O. Box 130. Ore .n Gate, N. J.

Pajieškau Levusės Staskąųskąiiės, 
dauer metų atgal gyveno Nashaa, 
N. H., dabar nežinau kur randas. 
Prašau atsišaukt arba kurie /no ma
lonėkit pranešt jos adresą.

JOE SIMKUS
P O Box-27, Montague City, Mass.

ATSIVEDIMA/
Pajieškau merginos ansivedi.cu. 

nuo 25 iki 35 metą, turi but tvirto 
sudėjimo ir gera šeimininkė, kad ir 
našlė su vienu vaiku, bile tik teisin
ga. Kurios norite arčiau susipažinti, 
malonėkite atrašyt laišką, o aš duo
siu platesnį paaiškinimą. G. K.

9 Forestdale Rd, Worcester, Mass.

Pa'ieškau švarias merginos apsi
vedimui. arba našlės be vaikų, gero 
budo dailaus sudėjimo nesenesnės 35 
metų. Apie save plačiau paaiškinsiu 
per laišką. Su laišku malonėkit pri- 
siust savo paveiksią. J. J. Nartkus. 
3246 Carolina st., Chicago, III

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos, amžiaus 19 iki 28 m“tų, laisvos 
nuo religijinių prietarų. Rimtai ma
nanti apie šeimyninį gyvenimą, malo
nės atsiliepti Pageidautina fotogra
fija su pirmu laišku; prašant grąžin
siu. TŪLAS, 1265 City Hali avė., 

Montreal. Canada.

i NAUJI KALB^ORIAI
Klauskite Kataloto; iš Kurio? 

Pasiriaiuite V«*f>kių 
RDII

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., tf.SJL

Šalčiai, kurie išsivysto
I pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją 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 dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po Hlogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo- j 
tas, kuris yra priimnas vartotu I 
Creomulsion yra naujas mediką- . 
liškas išradimas ir jis veikia pad- I 
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko i 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 

"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

Pajieškau protingą, teisingu drau
gę ant visados. Esu pasiturintis, ge
ras žmogus. Atsišaukit. Geo. Kaimie
tis, Gen. Dėl., Detroit, Mich

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 33 metų am
žiaus, aš esu 35 ntetų. Kuri mylėtų 
linksmą gyvenimą malonėkit atsi
šaukti. Informacijas apie save su
teiksiu kiekvienai, kuri su pirmu laiš
ku prisius savo paveikslą. Musų mies
te ir apielinkėje lietuvių nėra tai 
prisieina pažinties jieškoti per laik
raštį. (49)

JOHN H. BANCON
809 — 14th st., N W 

Washington, D. C.

Pajieškau gyvenimui drabteėsŲ mer
ginos ar našlės nejaunesnės 35 metų, 
nesenesnės 50 meni, pageidaujama, 
kad turėtų savo ūkį ir butų laisvų 
pažiūrų ir nevartotų svaiginančių gė
rimų; aš esu našlys. laisvas, blaivus 
ir turiu pradžiai gyvenimo pinigų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti savo 
paveiksią. J rimtus laiškus atsakysiu 

JOHN SEHMIAT (49)
P. O. Bok 243, Staunton, III.

Pajieškau apsivedimui draugės 
merginos ar našlės be vaikų; aš esu 
vaikinas, 38 metų, doras ir blaivas, 
nerūkau. Malonu butų susirasti blai
vą merginą, ar našlę Vaikinų ir gy
vanašliu meldžiu nerašyt, bereikalin
gai darbo pasidarysit. (51)

C. K W.
3443 So. Auburn avė., Chicago, III.
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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, Ma**.
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Pasiturintis vaikinas, ūkininkas, 
vidutinio amžiaus, pajieško gyveni
mui draugės merginos arba našlės be 
vaikų Tur but teisinga, linksma, ma
loni. Be skirtumo kur gyvena, malo
nės atsišaukt. atsakymą duosiu kiek
vienai. J. P—Kl (52
P. O. Box 97, Alderpoint, Calif.

AMERIKOS PILIETYBĖ
Yra reikalinga kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei be išim

ties, .iieškant darbo ir pasiliekant prie senojo darbo, bet nei 
vienas negali Amerikos pilietybę įsigyti be padavimo Ameri
kos valdžiai tikro savo atkeliavimo laiko ir laivo (šipo) var
do. be ko nei Amerikon sugrįžti negalima.

Aš surandu—su i ieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką 
ir laivo (šipo) vardą, būtinai reikalingą prie gavimo PIRMŲ
JŲ ir ANTRŲJŲ—ir PERMITŲ—pilietybės popierų, kurie 
atkeliavo—atplaukė Amerikon
Antverpcn—New York 1906—1915 
Bremen—Nen York 19C0 iki 1915 
Bremen—Baltimore 1900 iki 191." 
Bremen—Philadelphia 1910—1915 
Bremen—Boston 1913 iki 19+5 
Glasgow—New York 1913 iki 1915 
Hamburg—New York 1900—1915 i

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą.
P. M1KOLAINIS

188—-190 Sands St., Brooklyn. New York.

i

te

te

I

šiomis linijomis ir metais:
Hamburg—Phila. 1910 iki 1915
Hamburg—Baltimore 1913—1915
Hamburg—Boston 1913 iki 1915 
Lihavon—New York 1907—1915 
Liverpool—New York 1913—1915 
Liverpool—Phila. 1907 iki 1915 
Kotterdam—New York I906--1915

♦
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Humoristika Raudonos Kibirkštys
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KNYGYNE.

VISGI NEBLOGAS 
PATARIMAS.

Skaitydama laikrašti pati ra
do šitokį skelbimą: “Už $5 mes 
pasakysime jums kaip išgydyt 
žmogų nuo knarkimo.” Ji tuo- 

: jaus įdėjo į laišką penkinę ir nu
siuntė. Už savaitės gavo tokį 
patarimą: “Pasakyk savo vyrui, 
kad jis miegotų užsičiaupęs, tuo
met jis neknarks.”

RADIO SETAS NEGERAS.
Vėdaras: “Kažin kodėl aš ne

galiu gauti ant savo radio tokiu 
t programų, kaip mane kaimynai, 
į Vakar vakare iš jų radio girdė- 
įjosi tokios smarkios peštynės, 
kad galima buvo girdėt net ir 

lakstant po namą. Aš 
visai negalė-

BEVEIK KRIMINALIšKAS 
ĮŽEIDIMAS.

“Ar girdėjai, kad Lietuvos 
operos artistė p-lė Bukanose ap- puodus
skundė reporterį Smailasnukį tokios programos 
teisman ir reikalauja $25.000 
atlyginimo ?”

“Už ką?”
“Ogi užtai, kam jis įdėjo 

kraštin jos fotografiją, kuri 
vo padaryta jos pasportui. 
ten išrodo kaip gyva.”

lai- 
bu-
Ji

jau gauti.”
Skilandis: “Tai nebuvo radio 

programa. Tai buvo tikros šei
myniškos peštynės. Mat, tavo 
kaimvmai tik vakar sugrįžo iš 
vakacijų. Jie buvo išvažiavę ant 
farmos pasilsėt.”.

PAMOKSLO GALYBĖ.
Vienas farmervs pasiskundė 

savo kaimynui. kad važiuojant 
jam nedėlioję bažnyčion, jo ark
lys visada spardosi. Kaimynas 
patarė jam pastatyti arklį arti 
bažnyčios, taip kad jis galėtų iš
girsti kunigo pamokslą.

Sekamą nedėldienį farmervs 
nuvažiavo miestukan ir pririšo 
ties atdaru bažnyčios langu, kad 
jam aiškiai butų girdėt kunigo 
žodžiai. Kunigas kalbėjo labai 
ilgai. Kada pamokslui pasibai
gus farmervs išėjo prie arklio, 
jo arklys miegojo. Parvažiavęs 
namo jis pasakė apie tai savo 
kaimynui.

—Matai, kokią galybę turi pa
mokslas! — tarė kaimynas.

JIS ŽINO.
—Ar tu, Petrai, žinai nuo ko 

mirė Jonas?
—žinoma, kad žinau.
—Tai nuo ko?
—Nuo mirties.

KAME MISŲ GARBĖ.
žmogaus garbė ne tame, kad 

jis pasigėręs nesudrimba i pur
vyną. bet tame, kad sudribęs 
kcžną syki vėl ant kojų atsisto
ja.

Bolševikų tvirtovę žvirbli* visas turtas butų perduotas 
sugriovė. į SLA. centro rankas bėgyje

Bolševikfašistas L. Pru- dienų. Ar man tikėsit, ar 
seika-Vabalas, pirmiau daug ne, teciaus faktas yra tas, 
sykių pasidictziuco.amas gir
davosi, esą “Worcesterio S. 
L. A. 57 kuopa, tai yra mus 
viena tvirčiausia, milžiniška 
tvirtovė visam Susivieniji
me. Tai yra mus priešams 
nepaimama drutvietė. Mus 
draugai komunistai valdo 
ir kontroliuoja ją. '

Dabar tas pats bolševikfa
šistas nosį nuleidęs, raudo
nas ašaras liedamas nedrą
siai prisipažįsta: "Tą mus 
milžinišką tvirtovę žvirblis 
sulesė. Pirmiaus. mes bolše
vikai visai atydos nekreipė
me į tą žvirbli, kad jį reikė
tų bombarduot iš mus milži
niškų kanuolių. Dabar žiū
rėkit ką jis padarė, gaila.” 
(Jis žvirbliu vadina “Ame
rikos Lietuvį.”)

Ne žvirblis sulesė, ale pa
tys lietuviai darbininkai S. 
L. A. 57 kuopos nariai pa
matė jūsų šmugelystes ir iš
naudojimą. L. Pruseikos 
draugams jie ėmė ir įspyrė i 
užpakalį lietuviška klumpe, fašistams į talką ir džiaugs- 
Mat šmugelystė ir darbinin- rningai suriko: “S. E. Vitai- 
kų išnaudojimas visada pri- tis, S. Gegužis, K. Gugis ne
lipa liepto galą ir gauna tin
kamą atlyginimą.

kad tie raudoni karšti revo
liucionieriai ne tik atvėso, 
ale visiškai "sušalo” savo sė
dynėse, nes per kokią 10 mi
nučių nei vienas tų “raudo
nųjų gaidukų” nepajėgė iš
tart nei žodžio. Pagalios, at
sipeikėjęs vienas siaršas ko
misaras atsistojo ir suriko 
kai gaidys: "Tuojaus gau
sim naują čarterį iš darbi
ninkų susivienijimo (kurio 
dar nėra pasauly) ir vėl bu
sim valdininkais.”

Fašistai ir komunistai dirba 
iš vien prieš SLA. veikėjus.

A. Smetonos diktatūros 
garbintojai iš “Dirvos” ir 
“Vienybės” pašiurio, pradė
jo kranksėti kaip juodvar
niai prieš “Tėvynės” redak
torių S. E. Vitaitį ir prieš ki
tus SLA. veikėjus.

J. Stalino diktatūros klap
čiukai iš “Laisvės” ir “Vil
nies” raudondvario atėjo

DAUG AIŠKINTI NEREIKIA.
“Ar tai nekeista? Tu gyveni 

tokioj neprieinamoj girioj, o 
žmonės visgi išmvnė taką prie 
tavo durų...”

“Tas
Matai.
svietas visada yra 
šiais laikais 
kad. kaip čia pasakius...”

“Na. daug aiškinti šiais lai
kais nereikia. Duok man vieną 
galioną.”

tiesa, tas tiesa, broli... 
dalykai yra tokie, kad 

keistas, o 
dalykai yra tokie.

UŽTENKA VIENO KARTO.
Automobilistas pervažiavo pi

lietį ir atsiprašo:
“Labai gaila, labai gaila, kad 

taip atsitiko, štai tamstai 10 do
lerių. Kitą sykį aš duosiu tams
tai daugiau.”

“Bet aš nenoriu, kad tu mane 
kitą sykį pervažiuotum!” pro
testuoja užgautas žmogus.

KODĖL JIE NEVALGĖ 
KIAUŠINIENĖS?

Vyras: “Ar girdėjai, kad Ma
rijona jau pametė numylėtą sa
vo magiką? Sako, jis neturėjo 
už ką valgyt nusipirkt.”

Pati: “Aš tam netikiu. Juk tu 
pats teatre matei, kaip jis gali 
iš kepurės zuikius traukti, o iš 
oro kiaušinius gaudyt.”

GAUSI PUBLIKA.
“Sandaros" korespondentas 

rašo jai apie buvusi South Bos
tone p. Butėno koncertą ir sako: 
“Koncertas pavyko visais bu
dais, nes ir žmonių buvo jame 
14.”

Kai gaidys užgiedojo, tai 
bolševikai mūrų neteko.
Bolševikfašistas, L. Pru- 

seika, pasididžiuodamas sa
vo organe rašė: “Detroito 
SLA. 21 ir 200 kuopos stovi 
su mumis nepajudinamos 
kai murai. Tvirtos kai uola. 
Joki S. Gegužių ir S. E. Vi- 
taičių gązdinimai tų kuopų 
nepajėgs suardyt, nei užka
riaut. Tos kuopos yra mus, 
komunistų. Tų kuopų valdy
bose yra mus žmonės, drau
gai komunistai.”

Na, o dabar ar žinot kas 
atsitiko su tom dviem kuo
pom? Ogi rugsėjo 13 ir 14 
dienomis ėmė ir išsprūdo iš 
komunistų-buržujų rankų. 

' Lietuviai darbininkai pasa
ukė: “Mes palaikysim SLA. 
Į taip kaip reikalauja mus pa- 
; čių pagaminta konstituci- 
; ja.” Ir iš savo tarpo išrinko 
‘ naujas kuopų valdybas, ku
rie yra tikri proletarai, For- 

teis- d o vergai, o ne biznieriai-. 
komunistai. Dabar Maskvos) 
agentai likę be armijos sa-! 
ko: “Gaidys mus murus su
draskė.” Komunistai “Ai
dą” vadina gaidžiu. Mat, 
“Aidas” pasakė: “Darbinin
kai, SLA. nariai, turi ten bū
ti, kur yra milijonas dole- 

KAM ČIA GIRTIS! rių.” Teisybė komunistams 
Pati: “Tu gali sakyt apie ma- labai pavojinga: jie jos ne- 

ne ką nori, bet visgi turi pripa- kenčia.
žinti. kad aš gerai išrodau.” 

Vyras: “Numalevotas ir tvar- ’ 
tas gerai išrodo.”

—

Pilietis. — Man rodos, kad tu' 
esi tas pats, kuriam aš vakar 
daviau penkis centus. »

Bomas. — žinoma, kad tas 
pats! Nejaugi nikelis gali pada
ryti iš manęs kitą bomą?

Už KĄ TOKIA BAUSMĖ?
Mama.— Vincuk, eik šen, pa

bučiuok bobutę.
Vincukas.— Uuuu, mama, aš 

nieko nepadariau!...

GROŽYBĖS PASLAPTIS.
“Aš norėčiau žinot, kur Marė 

gavo tokį gražų veidą.”
“Iš savo tėvo.”
“Jei taip, tai jos tėvas

būt gražus vyras.”
“Visai ne; bet jis parduoda 

dažus veidams tepti.”

turi

GABUS STUDENTAS.
Profesorius:— Tamsta išvar

dink man skysčius, kurie neuž- 
šala.

Studentas:— Karštas vanduo, 
ponas profesoriau.

DIVORSO BYLOJ.
Advokatas: “Aš prašau 

mo padaryti pertrauką.”
Teismas: “Kokiais pagrin

dais?”
Advokatas: “Mano klientė no

ri užsidėti kitą šlėbę. Ji da ne
parodė nei pusės savo gardero- 
bos.”

ilgai valdys SLA. milijoną 
dolerių. Eiliniai nariai, jų 
draugai, nerimsta ir nori iš
mest lauk iš valdybos ir pa
statyt gerus valdininkus. Pa
na Jurgeliutė neteks darbo, 
ta darbą reiks duot vedu
siam žmogui su šeimyna, o 
ne pavienei mergai.” štai ką 
aš judviem juodi ir raudoni 
fašistukai pasakysiu. Ne jus 
esate tais darbdaviais, duot 
SLA. viršininkams darbus 
ar juos prašalint. Tais darb
daviais esame mes patys 
darbininkai, SLA. nariai; 
ir jei “Dirvos” ir “Vienybės” 
ponaičiai-fašistukai bandys 
ką nors blogo daryti, tai S. 
L. A. nariai jus taip pasitiks, 
kaip praeitą syki pasitiko 
Chicagoj “Laisvės” ir “Vil
nies” raudonuosius fašistu
kus. Mes esam pasirengę jū
sų intrigas sutikti bile minu
tę. SLA. nariams nei Mask
vos, nei Romos agentai ne
turi teisės diktuoti, kaip su
sivienijimas turi būt valdo
mas ir kas jo valdyboje turi 
būt.

Vėpla: “Kaip, ar šitas brudas 
yra policijos šuo?”

Kerėpla: “Taip, jis neišrodo 
policijos, bet jis yra. Matai, jis 
priklauso slaptai policijai.

imti suriko: “Mes patys tą 
skundą ištraukėm kaipo be
vertį, ir dabar nešim į Netv 
Yorko ir Pennsylvanijos val
stijas ir reikalausim narių 
sumokėtų pinigų. Vadinasi 
geležis nei nepradėjo tirpt, o 
jau komunistai pasidavė 
Gegužiui. Prasti iš jųjų re
voliucionieriai.

Komunistai organizuoja 
tautiškai-tarptautišką 

sojuzą.
Visiems gerai žinomas tas 

faktas, kad komunistai per 
10 metų rengėsi SLA. užka
riauti arba sugriauti. O kai 
šįmet jie visur prakišo ir S. 
L. A. pagriebt į savo rankas 
nepavyko, tai dabar jie S. L. 
A. nariams meluodami sa
ko : “Mes ’suorganizuosim 
raudoną darbininkišką susi
vienijimą, o vėliau jį sujung
sime su Aukščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoj. 
Tik dabar sugriaukit savajį, 
buržujinį SLA., o tada ir 
APLA. suženysim su Tarp
tautiniu Darbininkų Susi
vienijimu.”

Nebereikalo komunistų 
“Daily Worker” birželio 25 
dieną rašė: “Mes komunis
tai organizuojam naują tarp- 
tautišką susivienijimą. Tai 
bus viena geriausia išdi
džiausia darbininkų savitar
pinio susišelpimo draugija. 
Mes į tą organizaciją pri
imame Įvairių tautų pašaipū
nes draugijas ir pavienes 
ypatas, bile tik ne žydai. 
(Kodėl komunistai žydus ig
noruoja? Žydai irgi žmo
nės) Mes savo organizaci
joj jau turim virš 7,000 na- 
nų.

Tegul komunistai organi
zuoja nors ir dešimtį tokių 
“darbininkiškų” sojuzų, bet 
mes lietuviai neprivalom 
atiduoti savo keturiasdešim
ties metų sunkaus darbo vai
sius, ir laukti iš komunistų 
“darbininkiško” susivieniji
mo malonės, kuris da randa
si tik ant popieros.

H. X. Workeri».

TUOJ PAREIS.
Pas Lietuvos ūkininką užeina 

policininkas žemės mokesčių 
jieškoti. Randa tik 10 metų vai
ką.

—Kur jūsų tėvas? — klausia 
policininkas.

—Išėjo.
—Ar greit pareis?
—Sakė pareis, kaip tamsta iš

eisi.

—Ar žinai, kas eina gult 
nusiavęs kojų?

—Ne. O kas taip daro?
—Mano kuinas.

ne-
i

Cibukas. — Aš tik syki savo 
gyvenime gavau lupt, ir tai už 
pasakymą teisybės.

Cibukienė. — Ir nuo to sykio 
tu visiškai persimainei.

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita paįelba naudo jaut 

PepsmicSeltzcr 
Rašyk Pepsinic SeitzerCo.

tfcrcester, Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

Suspenduotų SLA. kuopų 
komunistai “sušalo.”
Kai SLA. organe “Tė

vynėj” pasirodė Pildomo
sios Tarybos nutarimas, kad 
už nemokėjimą mėnesiniu 
duoklių kuopos ir atskiri na
riai bus suspenduoti, tai 
komfašistų organas “Vil
nis” savo sekėjus raminda-' 
ma sakė: “Gegužis išsiunti
nėjo kuopoms ir pavieniams 
nariams pranešimus, kad 
nesiunčiantieji pinigu skai
tosi suspenduotais. Kas lie
čia kuopas, tai joms skirtu
mo nedaro kiek sykių Gegu
žis suspenduos! Joms nei 
šilčiau, nei šalčiau nuo to.”

Nepersenai man teko būt 
vienos tokios kuopos susi
rinkime, kuriame tie karšti 
revoliucionieriai išgirdo 
skaitant laišką iš SLA. Pil
domosios Tarybos. Jame 
buvo pažymėta, kad jųjų 
kuopa yra suspenduota už
nemokėjimą centrui mene-) 
sinių duoklių; irtuom pat5 
sykiu, SLA. Pildomoji Tary- ■ 

i ba suspenduotos kuopos vai-; 
jdybai įsako, kad čarteris ir

Geležis j vašką nesutirpo 
ir komunistai pasidavė.
Kuomet komunistai SLA. 

Pildomąją Tarybą apskun
dė Chicagos buržuaziniam 
teisme, prašydami kad juos 
patupdytų Į SLA. centrą, tai Į 
“Vilnis” rašė: “Greičiau ge-j 
ležis pavirs Į vašką, negu 

i mes pasiduosime Gegužiui.” > 
Kiek vėliau, kai Chicagos, 
teismas išmesdamas komu-! 
nistų skundą pasakė: “Jus 
nepamatuotai norite to, ką 
teisingumas jums niekados 
neduos; ir už tai užsimokė- 
kit teismo išlaidas.” Tada 
komunistai desperacijos ap-

i

Strėndieglis?—sis jums 
pagelbės

Aštrys "reumatiškys” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali pasu- 
įudind be skausmo. Koks neti
kėtas laimikas yra Sloan’s Lini- 

' ment!

I

Sloan's sveikas karštis kaitina 
kūną kaip saulės šviesa. Tuoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai ji vartoja dcl reumatišku 
skaudėjimų. Gauk šviežų bonką 
šiądien—35 centai.

SLOAN'S Liniment
7 Litbnanian

povicius, ir SusižiedaTimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c. 
“O. S. S.” arba ftHubinė Iškilmė. -

Vieno akto farsas, labai juokingai 
ir gerai perstatymui Kaina .... 15c 
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno Teikimo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai 
Kunige- Meilė, Vieno vaiksmo Komedi

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina..............................  25c
Nihilistai Tragedija trijuose aktuose.

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

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimu užima apie 2 valandų......... 25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23..............................10c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsti 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akta, parašyta garsaus anglų rašV 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ...............................  25-
Džian Bambos Spynai — Ir kito 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri 
koj munšaino. Šioje knygoje tejpa ne" 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
įkalbėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama- 

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojiniams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m ,.................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Prag* 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Eib 
lijos prietarų naikintojas 72 
puslapiu ........................................ 28
Ar Buto Visuotinu Tvanu? — Kan 

No jas pale jo surinkti į kelias aie 
nas v’sų veislių gy vunus, kurie gy »e 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį. 
Kaip jis galėjo tuoa gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės 
tiek vandens, kad visą žemę apsem 
tų ? E ur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano Įuodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtą 
kitų klausimų, i kuriuos negali atsa 
kyli jokia kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyge 
be gaio įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Mokslu i’
mokslas nuo pradžios iki galo 
Kaina ,•••••••••••••••••*••••• 28*
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi......................•*• 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų i 
tokią kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towr. ;end Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdiiand de Samogitia. ............. 25c.
Kodėl Aš Netikiu i Dievą? — Arba

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

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo 
tikins nuo prieš sutvėrimo pašaukt 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šia 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina............................... fl-®*
Kaip Senores Žmonės Peraistatydav.

Sau Žemę. — Labai įdomus senove 
filosofu daleidimai apie žemės išvaiz 
dą. Pagal daugelį autorių paraš< 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš 
virkščias Mokslas arba Kaip Atair, 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa 
40 pusL .................  i®1
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kai; 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuve' 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą va! 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui reve 
liueija paėmė viršų, kaip Lietuva 1: 
kos paliuosuota iš po caro valdžios v 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotai žemlapif 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
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, taikos sutartis it 
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 lauko ir iš vidaus. Kaina fl.0<
Drūtais audeklo apdarais...........I1.5>'

Lienri j šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dairose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lie .uviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. laibai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna............................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekanč ų dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventes; (3) Lietuviai lieka vel
niai!; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arto

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

Lengvai Bodas Išmokti AngfiškaL
Rankini reikalingiausių žodžių ir 

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

Žemė ir žmogų*. Labai įdomi ir pamo
kinanti, knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
M: is., 1912 m., pusi. 63................ 25e.
Paparčio žiedas ir keturios kitai 

j.pysakoe: (1) Neužsitikintis Vyra*; 
(2i Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rei: ta' Jose nurodoma kaip žmonis 
paikai tiki j visokius prietaras, 
burtus ir tt. .•.••«••••••••••*. 15c.I
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose.................................... $2.50
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 

j ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
! visokių patarimų apie sveikatą, budus 
i gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų- 
arn-itninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems/Išįv«ir 
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, Iii. 1911 m , puslapių 392. 
Apdaryta •.. ................................ .. . $3 00
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 

daugelio svetimų sapnininkų ir su
taisytas pagal tikrą persiškai-egiptiš- 
ką sapnininką, su aprašymu planetų 

ii atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo
darbininkiškos, visokius sapnus, kokie tik žmogui pri- 

---- ------ Chicago, III. 
1895 m., kaina................................. $1.00
Dvi ko Reikia Žmogui Gert ir Valgyti 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koki 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikli 
cukraus, druskos ir kitų panašių da 
!; :<ų ? Kode! jam reikia riebalų ? ši- 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mw. 
n-. ,,a 15c

i

Lytiškos Liros ir Kaip nuo jų apsisap- 
roti 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. Eoston, Mass . 
1>J9 m., pusi. ©3 ............................. 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa- 
gai daktarų Holitzerį sutaisė Ba- 
racošius. Pusi. 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.
Sccializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, 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- 
misko klausimo, kurių turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kjti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m, 
pūiiapių 28....................................... 10c.

! Byla Detroito Katalikų su Socialis- 
j tais. — Pirmų kartų katalikai už- 
' puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.- 
Antrų kartų 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 pusL......................... 25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pttto 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ū 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerint* 
laida .............................  M*
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj taip*

14 geriausių Jovaro dainų. Jot tm- 
Ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuos* 
PusL 32................................................ 15e-
sieloe Baisai. - Puin unyga, «*«» 

bė labai gražių eilių ir damų. Daną 
gražių, spalvuotų paveikslų Popieti 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smel storius. 221 pust Popieros 
apdarais ....................................... fĮ»
Audimo apdarais ,..................... *L**
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp*

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilitm- 
truota. 95 pusi. .................................28*

Da vatkų Gadrinkm. — Tr kitos linki
mos dainos: Apart juokingų Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo 
kingų. dainų, eilių, parodijų,. P tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerint* 
laida. 48 pusi........................................!'*■
Ben-Har. — Istoriška apysaka B 

Kristaus laikų. Parašė I*’’
V/allace. 472 pusi. ,••••••••••• *2.04 

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Ma
tūra XIV metašimtyje. Istoriškai 

romansas M. Bernatowicz’o. 
468 pusi...............    |1JI

KELEIVIS*

253 Broadway,
So. Boston, M«m.
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IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
NI ĮKAS NEBAUDŽIA 

APGAVIKŲ.
Ta itgailiai, Papilės vai. __________ _

Nors visiems šunims yra to banke, kurį valdo katali- 
duoti medaliai ir visus įsa- ku ūkininku sąjunga, susek- 
kyta laikyt dieną-naktį pri- ta dideli pinigų išeikvoji- 
rištuf, bet vistiek spalių mė- mai. Visi banko valdybos 
nesy pasirodė vienas pasiu- nariai: St. Buimickas, V. i 
tęs ši o ir apkramtė keletą Marcinkus ir St. Bunga su
kikų šunų, vieną karvę ir - '
vieną piemenį Aleksą Riš-, 
kų. Dar buvo užpuolęs ir. 
vieną moterį, kurią pasiritęs i 
žemėn kramtė kojas, bet tos! 
kojos storai buvusios apau- Į 
tos, tai dantys nepasiekė 
kūno.

Nors šuo visiems eibių1 
pridarė, bet niekas nepasi
rūpino jį vytis ir užmušti.

Sukandžiotąjį piemenį 
Riškų tėvas nuvežė į Skais
girio valsčių pas kaž kokį 
“gydytoją“ Vaitkų, kuris 
ligon ui įdavė 23 galkas vai
stų ir įsakė suvalgyti į dieną 
po 2. Riškus buvo ir pas ki- 

gj dy^oją Brondtą, Žaga
rės vilsčiuj, kuris apsiėmė 
išgydyti “Dievo žodžiais.” 
Grįžis į namus vaikas pra
dėjo valgydamas vaistus sa
kyt, kad esanti gryna duo
na. lažiurėjus “vaistus” iš- 
tikro pasirodė esanti duona, 
kuries rutuliukuose rasta 
dar suglamžyti popierėliai 
su kekiais tai žodžiais. Tai 
mat r čia kokių tai burtų 
esama. Žmogelis susirūpino 
ir no i vežti yaiką Kaunan, 
bet yra beturtis ir neturi pi
nigų už gelžkelį užsimokėti, 
o čia pavojus. Iš valsčiaus

areštuoti ir padėti i kalėji
mą. Areštuotas taip pat ir 
banko bugalteris St. Grince- 
vičius. Išimti parankon rei
kalaujama 75,000 litų užsta- 

j to. Tardymas jau eina ir, kai 
visi bus išklausinėti, byla 

į bus perduota teismui.

NORĖJO KIAUŠINIŲ 
IŠSIKEPTI.

, Naivių kaime (Kupiškio 
valse.) sudegė Kosto Gaidu
čio klojimas, tvartai, dvi 
kiaulės, iškulti grudai ir ap
degė pašaras. Nuostolių pa
daryta gan daug, nes trobe
siai buvo neblogi

Gaisras kilęs, kaip nuken
tėjusio vaikas prisipažįsta, 
kad jie su kitu 7 metų vaiku 
norėję kiaušinių išsikepti ir 
pašalėje susikūrė ugnį.

IR VĖL ŪKININKŲ SĄ
JUNGA PAKLIUVO.

Joniškio smulkaus kredi-j

Karo metu šitas laivas vaikė vokiečiu submarinus, o dabar jis gaudo žuvis. Viena New Yorko 
firma nupirko ji iš valdžios ir padarė naujausią žvejybos mašiną. Tam tikri siurbliai traukia 
iš jūrių vandeni ir verčia ji Į tam tikras užtvaras iš vielų tinklų. Vanduo per vielas nubėga 
atgal Į jūres, o įtrauktos žuvys pasilieka, šis paveikslėlis parodo tą mašiną pilnam darbe.
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KLAIPĖDOS KRAŠTE.
Vienas “Luizės” gimna

zijos mokytojas, svetimša
lis, per rinkimus buvo pra
dėjęs varyti agitaciją prieš 
valstybę. Valdžios atstovai 
nutarė tam vokiečiui atimti 
apsigyvenimo teisę.

Žmogus apsigalvojo, kad 
neturės tėvynėj darbo, stvė-

I
i

Ii 
I 
I

valdvbos gavo beturčio liu- U*1 savo darbus apgąiliauti. 
dyma, bet pinigų nei cento. 
Šiaip, taip pardavęs pasku
tinę avį ir pasiskolinęs dar 
susitaisė 90 litų ir vaiką nu
vežė Kaunan. Labai blogai,! 
kad tokiuose atsitikimuose j 
žmor ės neturi pagalbos. Ge-: 
rai, kad žmogus sugebėjo* 
susig žaibyti kelioliką litų, Į 
bet jeigu nebūtų susigrai
bęs, rai mirk vietoje besigy 
dydamas pas visokius burti 
ninkus.

KAIP VIRINTOS UPĖJ 
ŽUVO AUTOBUSAS 

SU ŽMONĖMIS.
Lapkričio 13 dieną iš Kau

no išvažiavo į Malėtus auto
busas su žmonėmis. Vakare 
autobusas pervažiavo per 
Ukmergę ir pasiekė Kurk
lius. Tenai yra mažas Virin
tos upelis, kurį vasarą gali
ma peršokti. Bet dabar dėl 
nuolatinio lietaus Virinta 
labai užtvino ir vanduo pla-i 
čiai išsiliejo iš vagos.

Didžiausias nelaimės kal
tininkas, tur būt, laikinasis 
tiltas per Virintos upelį. 
Mat, per Virintą tiltMs taiso
mas, o pervažiuoti padary
tas mažas tiltelis šalia. r"

Parašė “Lietuvos Keleiviui” < 
laišką, kad dėl savo žodžių ; 
smarkiai gailisis h* žada pa
sitaisyti. Valdžia paliko jį . 
mokytoju Klaipėdoj.

Vienas Vytauto Didžiojo 
gimnazijos abiturientas ga
vo iš teisingumo ministerijos 
stipendiją teisei studijuoti 
—mat Klaipėdai trūksta tei

lsėjų. Kai nubjo į vokiečių 
konsulatą vyžos į Berlyną 
išvažiuoti, tai buvo parody
tos jam durys ir laukan iš-

• prašytas. Baigiami ruošti 
dokumentai tapo sunaikin
ti : konsulatas visą laiką ma
nęs, kad čia iš vokiečių gim-

! nazijos mokinys, nes šis sti-
• pendininkas gerai vokiškai 
. kalbėjo.

Yra ir daugiau , panašių 
v, „__ dalykų, kurie rodo politika-
Šicmis dienomis nutarta i vinią. Sakysime, Klaipėdoj 

pristatvti dar po naują flv-vokiečiai stengiasi atitrauk- 
................... — -- ’ .Įti studentus is Kauno teolo

gijos Evangelikų fakulteto, 
kad šie nesulietuvėtų, ir tei
kia daug lengvatų tiems, ku
rie vyksta teologijos studi
juoti į Vokietiją. Tuos glo
boja superintendentas Gre- 
goras. Yra mokinių ir iš tos 
>ačios Vytauto gimnazijos, 
eurie per šio žmogaus ran
tas yra išsiųsti Vokietijon 
kunigais mokytis.

Volkspartijos vadas Krau
sas, kuris per paskutinius 
seimelio rinkimus pasižy
mėjo kaipo kraštutinis na
cionalistas, jau nuo seniau 
rengėsi į Vokietiją išvažiuo
ti. Reikėjo tik namus ir kitą 
turtą parduoti. Šiomis die
nomis jo namus nupirkęs 
vokiečių konsulatas uz aukš
tus pinigus, įgaliodamas 
Krausą čia gyventi iki gyvos 
galvos. Jis dabar laukia 
pensijos.

NAUJI KALĖJIMAI.
Žiauri valdymo sistema ir 

nuol? tinės provokacijos pa
darė Lietuvą vienu dideliu 
kalėjimu.

Fašistinės valdžios visos 
kūrybinės jėgos ir mintys 
nukreiptos naujų kalėjimui 
projektavimu ir statymu.

geli Šiaulių ir Panevėžio ka
lėjimams, gi Mariampolėje 
jau anksčiau nutarta statyti 
antrą dideli kalėjimą.

Kaune bus statomas nau
jas kalėjimas 9-tame forte ir 
kainuos 7 milionus litų. Sta
tyba truks 3—4 metus.

Lietuvoje kasmet pastato 
naujus kalėjimus, kuomet 
Anglija ir Švedija uždaro 
juos kalinių stokos dėlei.

APLEISTAS KNYGNEŠYS
Vi kiautinis (Alytaus ap

skričio). Vilkiautinių kaime 
yra knygnešys Petras Šim- 
konis, "kuris kaip caro buvo 
uždrausta lietuvių spauda, 
daug pergabendavo iš Prū
sų lietuviškų knygelių. Jas 
išpla mindavo po Suvalkiją, 
Viln ų ir Gardino guberni
ją. š ais metais jis yra men
kos fveikatos, visų pamirš
tas, i pleištas ir labai vargin
gai t aigia savo amžių.

FAUJA PRAMONĖ 
LIETUVOJ.

Gyvulių pašarui labai tin
ka baltiniai pašarai, arba 
kraujamilčiai, kurie gami
nami iš plaunamų gyvulių 
kraujo. Ligi šiolei juos įvež- 
davo iš užsienio ir už 1 cent
nerį mokėdavo po 60 litų. 
Dabar kraujamilčių pradėjo 
gaminti “Lietuvos Ekspor
tas” Klaipėdoj ir 1 centneri 
parduoda už 50 litų.

GAUDO DEGTINDARIUS.
Užpalių policija Anta

lieptės vai., Bikunų kaime 
pas vieną žmogų rado 9 bon- 
kas tik išvarytos degtinės ir 
girtų žmonių. Tame pačia
me kaime - pas Vanaginską 
kamaroj ant bulvių surado 
bravorą tik nuo ugnies nu
imtą, vieną bonką degtinės 
ir girtų žmonių.

Jau šį mėnesį Užpalių po
licija nebepirmą bravorą su
randa.

PATI SUSIDĖJUS SU 
PUSBERNIU NORĖJO
UŽMUŠTI SAVO VYRĄ, j QarsUs Lietuvos plėšikų 

Dusetos. Veversių kaime atamanas ir žmogžudys Joc- 
nakties laiku einant į darži-" 
nę gulti buvo užpultas ūki
ninkas Balys Apuokas ir 
sunkiai į galvą sužeistas. Tą 
pačią naktį sužeistąjį nuve
žė Rokiškio ligoninėn. Ilgai 
gulėjo be sąmonės ir jam iš-

i imta viena akis.
Sekant šį įvykį, policija' 

Į suėmė šio ūkininko 17 metų 
Į pusbernį Balį Kavaliauską,’ 
kuris kaltinamas, kad sužei- 

į dė Apuoką jo žmonos pri- 
; kalbėtas. Nes pusbernis su 
i Apuoko žmona turėjęs mei- 

__  _/ - Te- i lės santykių. Dėl to jiesulai- 
čiau Virintos ištvinęs van-| Mi ir pasodinti Zarasų ka- 
duo tiltelį apsėmė. Be to, įėjime, 
buvo tamsi naktis.

Autobusas, nusileidęs nuo 
stataus kalno, turėjo staiga 
pasukti iš plento j laikinąjį 
tiltą. Užsisukimas staigus. 
Be to, kairias po lietaus sli
dus.

Privažiavęs prie laikinojo 
tilto šoferis paleido autobu
są, neva per laikinąjį tiltą. 
Bet autobusas pataikė pro 
šalį.

Autobusas iš karto panė
rė į vandenį. Virintos upelio 
butą 4—5 metru gilumo. 
Keleiviai pasijuto upės dug
ne. Vanduo momentaliai įsi- (kunigų 2). Žiurėjo 4 baž- 
veržė i autobusą, o su juo nyčias ir Vytauto paminklą 
kartu ir baisi mirtis. pas šv. Mikalojų. Butų il-

Sukaupę visas jėgas, šo- giau išbuvęs, jei nebūt turė- 
ko iš pilno vandens autobu- jęs kalbėt Karaliaučiuje, 
so ant stogo vienas karinin- Prieš išvažiuodamas Vydu- 
kas ir autobuso kondukto- nas aplankė Rasas: Basana- 
rius. Juodviem pavyko iš- vičiaus, Čiurlionio, Višinskio 
plaukti iš užtvinusios upės. i ir Silvestravičiaus kapus.

Iš viso autobuse važiavo; 
7 žmonės, o išsigelbėti pa-, 
vyko tik dviem. Vadinasi, su 
autobusu nuskendo 5 žmo- : 
nes.

Virintoj nuskendęs auto
busas dar tebėra vandeny.

Prigėrusius keleivius Vi
rintos vanduo išplėšė iš au
tobuso ir nunešė pasroviui. !

Bagažas ant viršaus auto- į 
buso nors buvo pririštas, bet ' 
vanduo išplėšė ir nunešė pa- į 
srovini.

Nelaimės metu didžiau-’, 
šio vikrumo parodė konduk
torius, kuris žaibo greitumu 
davė kumštimis į langą, ir 
stiklams išbirus, šoko aukš
tyn. Konduktorius griebės 
už autobuso kraštų ir užlipo 

1 ant viršaus.
i O karininkas tuo tarpu ir- 
i gi puolė lauk, bet pro kitą 

langą ir leidosi plaukti.
Konduktorius stovėdamas 

ant autobuso stogo girdėjo 
pliauškant skęstančius žmo
nes. Po dviejų-trijų minu
čių viskas nutilo ir tik upė 
šniokštė.

NORĖJO PABĖGTI PLĖ
ŠIKŲ VADAS.

KUNIGAS RODO IŠ SA
KYKLOS, KAIP REIKIA 

PLĖŠYT LAIKRAŠČIUS.
Šiauliuose, šv. Petro baž- 

i nyčioj, kunigas, įlipęs į sa
kyklą pamokslo sakyti, išsi
traukė Šiauliuose leidžiamą 
savaitrašti “Šiaurės Lietu
vą” ir pasakė: anksčiau mes 
patys jums, mieli parapijo- 
nys, patardavome tą laikraš
tuką užsisakyti, manydami, 
kad jis geras, bet jis pradė
jo ant musų pačių rašyti ir 
kunigus, ir bažnyčią niekin
ti... Jeigu kas esate šitą lai
krašti užsisakę, tai kai paš- 
talionas jį jums atneš — nie
ko nelaukdami tuoj imkite 
ir Suplėšykite Į šmotelius, ot 
šitaip... Ir kunigas visai baž
nyčiai rodydamas sakykloje 
suplėšė i mažus gabalėlius 
tą laikraštį.

—Ir sumindžiokite,—to
liau tęsė kunigas.

Tiesa, tas laikraštukas 
daug skaitytojų neturi, bet 
po tokio pamokslo, tur būt, 
daug kas pirko jį paskaityti.

kus su savo draugu Lengve- 
liu mėgino iš Kretingos ka
lėjimo pabėgti. Juodu gavo 
iš laisvės piuklelių, peilių ir 
kitų reikalingų išpiauti gro
tas įrankių. Tą viską kame
roj buvo susislėpę po grindi
mis, bet kalėjimo administ
racija laiku apsižiūrėjo.
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VYDŪNAS VILNIUJE.
Į lietuvių mokslo draugi

jos vsuotiną susirinkimą 3 
(dienoms atvyko rašytojas 
Į Vydūnas, čia pasakė 4 pra
kalbas: dvi Mokslo Draugi
jos susirinkime, vieną Vy- 
į tauto D. gimnazijoj moki
niams, ir vieną Studentų dr- 
joj. Be to, atsakė į 25 pa
klausimus (30 klausimų iš
sivežė neatsakytų dėl laiko 

■ trukumo). Kalbėjo viešai— 
i 8 valandas. Klausytojų per 
1 visus kartus turėjo apie 400

pas šv. Mikalojų. Butų ii-

PUOLĖ PO AUTOBUSU.
Joniškis. Spalių 20 d. ei

nant autobusui iš Šiaulių į 
Žagarę, staiga nuo trotuaro 
šoko po autobusu Feliksas 
A. Šoferiui pasisekė staiga 
sulaikyti autobusą ir tuo iš
vengta skandalo.

Fartokf t Severai CoM Tablcts

EVERA

Vaiko 
Kosulys!

Turi bnti sustabdytas 
pirm pasidarys pavojin
gas. Sustabdykit standi
nantį ketinimą su Se
verą’s Couprb Balsam, 
vaikų ir suaugusių niū
kiamą per 49 motus. 
Malonus saugus, veik- 
mlfgas. Jnjpą aptiūkinin
kas jį turi. 25c ir 5Oc 7

šio laikraščio 
kuris turi Reumatinį 
skaudėjimus. Lumbago 

-vii man. paduodant sa- 
■esą. kad aš kickienam 

raiščiau pasiimti ban
dymui 5 ieno Dolerio 
Bonka mano Reu
matinių Gyduolių. Aš 
noriu "savo kaštais 
įtikinti kiekvieną 
kenčianti ką Kuhn’s 
Kh.-umatie Fovrr Re- 

A medy atliks. Aš esu 
i&\ tame tikras ir no

riu. kad kiekvienas 
kenčiantis nuo Re
umatizmo žinotų ir 
butų tikras tame, 

.pirm nesro duos man nors skatiką pelno. 
Nebandykite išvilioti Reumatizmą per 
kojas ar odą su piastenais ir painiais 
n otaliniais įtaisais. Nebandykite iškrap
štyti jį su linimentais. cl»*k t ra. ar magne
tizmu. Nebandykite išsikalbėti su įsikal
bėjimo mokslais. Jns turite ji išvaryti 
lauk. Jis yra sistemoje ir iš ten jos tu
ri te jj varyti.

Kaip tik tą. aš manau. Kuhn’s Gyduo
lės ir atliks ir štai kodėl jos turėtų pa
šalinai Reumatinį Karštį. Raumenų skau- 
č> jimus. Neuralgiją ar Podagrą. Renma- 
tizmas turi išnykti, jus norite' pa-
riliuosuoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Mano gyduolės turėti; pašalinti aštrius, 
diegiančius skansnvn--. kurinis raumenų 
skaudvjirius ir karštus, drebančius suti
nusius sąnarius.

AŠ NORIU ĮRODYTI 
tai jums, jeigu jus duosite man progos 
tai padaryti. Aš galiu <lauR- įrodyti j vie
ną savaite. jus parašykit*- ir pa-
pragysite mano Kompanija prisiųsti juras 
vieno dolerio bonką sulisr sekamo pa- 
riulymo. Aš nepaisau kaip ikrai jus ken
tėjote nuo reuma; i r.i ų nefrnbavi uų. Aš 
nepmsaa kokias kitas 'gyduoles jųš var
tojote. Jeigu jus nevartojote mano, jus 
n'žiriote ką manosios atliks. Skaitykite 
musą pasiūlymą, rašykite mums dėl Vie
no Dolerio Bandomosios Bonkos.

$1.00 BONKA Už 25c
Mes norime, kad jus išbapdyt’tinėt 

Knhn’s R'euninfie Fevcr Rcm- y ir na- 
tys sužinotumėt. kaip tuksiančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas grali būti pa
šalintas. ir mes nenorime pelno iš ban
dymo. Viskas ką mes prašome tai 
ringo išbandymo. Jeiaru jus rnriT<* nn- 
erolbą r.-uo jūsų negaliavimų užsisakyki
te d&uįrau rvdymos' ir tuo duo
kite nrnnrs pelno. Jvlfrn nepagelbės, fno 
ir užsibaurs. Me?’ n**<nnčiamo mažos 
so’npHbv noprrsko didttmo ir
y turinčios praktiškos vertas. T>et regu- 
li.ario didumo lx»nką. pardavinėjamą ap- 
tiekoso po vieną doleri, ši bonka yra sun
ki ir mes turime mokėti Dėdei Šamui už 
jo^ atnešimą pas jūsų duris. Jip* turite 
priNfusfi 2."» centas apmokėjimui
persta n ffmo. dež^it”S ir snpakavimo ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tnojr.r.s pasiuva įpms dyk* i. viską ap
mokant. N*eko nereikės mokėti priimant 
ar vepaus

rrt - DFPT. '"n. w. 
, Chicago, III.

Aš prašau kiekvieną 
skaitytoją. 

Karštį, Raumenį} 
ar Podagrą, para

j j 1855 Mihvaukee A vėrinė,

ANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikičionybės, Kristų, krikičionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Arijos tautų istoriją (hunu, penų, kinų), apie atei- 
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikžčisfiMką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo Padą Ctofis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” g

Knygoje yra daug paveikslų, žemlaptų, pietinių. lileido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 801.

Kaina .... 12.25

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, 8OUTB BOSTON. MASS.

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos 

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone nugali net sunkiausius priepuo
lius konstipacijos ir išvalo kūną nuo 
susirinkusių nuodų, kaltų už daugelį 
ligų ir negalių, tarp kurių yra men
kėjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimas, gaivos skaudėjimas, kvai
tuliai, inkstų ar pusiės įdegimas, su
silpnėjimas nervų ir muskulų siste
mų, abelnas nusilpnėjimas, taipgi 
prastas miegas, jautimasis pavargu
siu ir sudribusiu ir netekimas svaru- 
.no ir spėkit.

Nuga-Tone suteikė geresnę sveika
tą tūkstančiams žmonių, kurie atga
vo stiprumą, energiją, jėgą paėmę jį 
tik per trumpą laiką. Nuga-Tone 
taipgi suteikia poitsir.gą, atgaivinan
tį miegą ir smagumą ir links mamą, 
kurie yra bendri gerai sveikatai. Jus 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturėtų jų stake. papra
šykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džia bėrio.

AMERIKOS
LINIJA

U

iUmiVA^WOU»

Patogus ir greitas susisiekimas 
DIDELIAIS. NAUJAIS IK MODER

NIŠKAIS MOTORLAIVIAIS
New York—Klaipėda 

(Per Gotheuburgą) 
PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ!

BAUDŽIA ŠUNDAK
TARIUS.

Per šių metų pirmąjį pus
metį už nelegalią medicinos 
praktiką nubausti 19 žmo
nių piniginėmis pabaudo
mis ir kalėjimu. Nubaustųjų 
tarpe yra net du kunigai, 
vienas žemaičiuose, kitas 
Dzūkuose. Taip pat nubaus
ti ir keli felčeriai. Pažymė
tina, kad yra baudžiami 
žmonės ir už homeopatinį 
gydymą, nes pagal medici-- 
[nos statutą homeopatiniu 
:budu gali gydyti tiktai gy
dytojai.

PABĖGO KALINYS.
1^ Mariampolės kalėjimo 

pabėgo kalinys Maksas Ver
neris, baustas 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.
IŠGYDĖ JO PATRŪKIMĄ

Aš buvau sunkiai patrukęs kelda
mas kuparą keli metai atgal. Dakta-! 
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy-1 
dyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbą. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, nei 

■ skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilnų informacijų kaip ga- 

Į Įima pilnai pasigydyt be operacijos, 
į jeigu jus paklausite manęs, Eugene 

M. Pullen, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., M*nasquan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimą ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

II
KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Išplaukia iš New Yorko 
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 6

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

Informacijos ir iliustruotas efrku- 
lioris su žemiapiu (Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tą, arba^
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Street, Boston, Mass.

S PieBos Aat Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviem Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą.
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUBBŪS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai- 
tė Išplaukiančiais Gerais 

žinomais Lloyd Kaju- 
tiniafe Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

Nirt Ii Gemas Ltoyd

65 Statė Street, BostM

įs

i.

Svarbios nygos
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 dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeitą. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.
4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kama $1J50.
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 menų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kama $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapiu 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00._____________________________________________________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 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 Anglų-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lalis. Puslapių J274. Kaina $13.W.

Jeigu pirksite šitų knygų nemažiau vertės $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Rei.-kia 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 rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. šitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurios senesnės, vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapių, šitų visų knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunate už $5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkini'.; dar turime apsčiai. Lauksime užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siųsti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
321® Ralstsd te. Chicago, m.
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Vietinės Žinios
I

GARRETT AREŠTUOTAS Majoras neprisileido 
bedarbių.

i Laikraščiai kas diena vis 
rašo apie majoro Curiey pla-

i nūs “bedarbiams padėti.” 
Majoras kas diena vis skiria 
“milionus dolerių” naujiems 
darbams. Bet niekas tų dar
bų nemato. Taigi šį panedė- 
1Į būrys bedarbių nuėjo tie
siog Į pono majoro ofisą' 
darbo prašyti. Maro jas nusi
gando. Laikraščiai sako, kad 
i jo ofisą tuojaus buvo pa
šaukta policija. Ir kada be
darbiai lipo trepais aukštyn, 
majoras Curiey nusileido 
elevatorium žemyn. Majoro 
ofise bedarbius pasitiko ma- ’ 
joro pavaduotojas. Jisai pa-1 
aiškino, kad majoras darąs' 
viską, ką tik galis bedarbių į 
padėčiai palengvinti, bet vi- \ 
siems darbo negalįs parų-Į 
pinti. Jis da pridūrė, kad! 
patvarkymas reikalauja, 
kad prie miesto darbų butų 
samdomi tiktai šios šalies 
piliečiai, taigi ateiviai nega
li gauti darbo iš miesto kad 
jo ir butų.

Jis pats atvažiavo ir pasida
vė. Policija negalėjo ji 

sugauti.
Rytiniai laikraščiai ši pa

nedėli paskelbė Bostonui di
delę sensaciją. Jie pranešė, 
kad pasidavė O. B. Garrett, 
kuris buvo skaitomas jau už
muštu ir jūrėse paskandin
tu, nes policija išjieškojusi 
jo po visą Ameriką ir niekur 
nei jo pėdsakų neužuodžiu- 
si. Prie jo vasarnamio ji lai
kiusi sargybą dieną ir naktį, 
bet viskas veltui.

Dabar gi Garrett atvažia
vo su savo advokatu tiesiog 
i kalėjimą ir pasidavė areš
tui. Jis sako, kad jis visą lai
ką ramiai sau gyvenęs savo 
vasarnamy ir visai nežino
jęs, kad policija jo jieškan- 
ti. Tik dabar apie tai išgir
dęs, taigi ir atvažiavęs pasi
duoti.

Policijos vyriausybė da
bai- netrivoja piktumu. Ji 
būtinai norėjo jį sugauti ir 
pati kalėjiman uždaryti. Da
bar gi ji netik negavo šito 
“unaro,” ale Garrettas da 
tyčiojasi iš jos, kad ji liurbė 
ir nematė jo savo panosėj. 
Negana to, už jo sugavimą 
buvo paskirta $5,000 dova
nų, kurias policija taip pat 
butų galėjusi sau pasiimti, 
jeigu ji butų Garrettą suga
vusi. Dabar gi ji ir tų dova
nų negauna.

Garrettas yra skaitomas 
pabėgusiu nuo teismo, to
dėl dabar jo nepaleidžia nei 
ant kaucijos. Jis buvo pasi
slėpęs apie 5 mėnesius. Jo 
jieškojimui detektivai pa
ėmė apie $25,000 visuome
nės pinigu.

Garrettas buvo policijos 
valdininkas ir jam buvo pa
vesta daryti kratas ir gau
dyt butlegerius. Bet jis pa
garsėjo pats kaip didžiausis 
butlegeris, šmugelninkas ir 
kyšininkas. Į porą metų jisai 
prisipirko automobilių, na
mų, farmų, vasarnamių ir 
prisidėjo pinigų i 22 banku. 
Iš ryto jis butlegeriui degti
nę atimdavo, o vakare atgal 
jam grąžindavo, bet butle
geris jau turėdavo jam už
mokėt užtai. Sakoma, kad 
graftu Garrettas dalijosi il
su kitais policijos valdinin
kais. Todėl kada pereita pa
vasari prasidėjo jo “dar
buotės” tyrinėjimas,'tai vie
nas policijos komisionierius 
taip susirūpino, kad nakti
mis negalėjo užmigti, nete
ko apetito ir galų gale suiru
siais neivais turėjo rezig
nuoti.

Laike to tardymo Garret
tas tuomet ir prapuolė ir iki 
šiol policija “negalėjo” 
surasti.

Anglių Irusias plėšia 
žmones.

Angliakasių algos numuš
tos ir pusė kasyklų stovi už
daryta, bet anglių kaina Bo
stone ir visoj. Naujoj Angli
joj nenumažinta. Dabar Bo
stono žmonės turi mokėti po 
$16.50 už tona kietų anglių. 
Tai yra legalizuotas razba- 
ius. Todėl Bostono miesto 
taryba davė majorui Curiey 
Įsakymą, kad jis kreiptųsi Į 
prezidentą Hooverį ir reika
lautų ištirti, kodėl anglių 
trustas neatpigina anglių, 
dabartiniu laiku, kuomet 
milionai žmonių nedirba ir 
negali tokių aukštų kainų už 
anglis mokėti. Visiems Mas- 
saehusetts valstijos kongres- 
manams Washingtone taip
gi nusiųsta reikalavimas, 
kad jie keltų tenai lermą 
dėl anglių kainų. Kaunsil- 
manas Dov. d sako, kad Chi
cagoje ta pati anglis parsi
duoda tik truputį daugiau 
kaip po $11 tonui, o Bosto
nas yra daug arčiau prie kie
tųjų anglių kasyklų, negu 
Chicaga.

jo

Doros dabotoja sugauta 
svetimu vyru.

Bostone buvo žinoma 
“doros dabotoja” Mrs. Vir- 
ginia VVarner. Ji dirbo vals
tijos policijai. Jos pareiga 
buvo žiūrėti, ar žmonės ne
gyvena kur be šliubo, ar ne
užsiima jie kokiomis nedo
rybėmis.

Bet štai 
vo sugauta 
Detektivai

SU

Bedarbis nusiskandino.
Ši panedėli Charles River 

upėj, ties Longfeilovv tiltu, 
nusiskandino bedarbis Wal- 
ter McCutcheon. šokant Į 
vandeni jo niekas nematė 
tik vėliaus ant tilto buvo ra
stas jo apsiaustas ir tada po
licija surado upėj jo lavoną 
Jo kišeniuose rasta laiškas, 
iš kuiio sužinota jo pavardė 
ir namų adresas. Namuose 
policija rado jo žmoną, ku
ri ir pažino, kad tai jos vy
ras. Jis ilgai buvęs be darbe 
ir niekur negalėjęs gaut už
siėmimo. Iš to nusiminime 
jis ir užbaigė savo gyveni
mą,.

syki ir ji pati bu- 
su svetinu vyru.
Įsiveržė i jos

Italijos fašistai areštavo 
Bostono korespondentą.
Bostono dienraštis “Eve- 

ning Trascript” gavo iš Ro
mos žinių, kad fašistai tenai 
areštavo jo korespondentą 
Renzo Rendi, kuris plačiai 
yra žinomas kaipo rašyto
jas ir filozofas. Jie kaltina jį

Dovana Preziden

Texas valstijos, kur auginama daug bovelnos, Thanks-

Į
I

Iš
giving šventei buvo nusiųstas ši tas kurkinas iš bovelnos (vatos) 
padarytas.

□ C.

Sudegė 4 medžiotojai.
Netoli nuo Otis miestelio, z a v s-a. Ame Vi I — » T » • • • v • '

banditai šio panedė- i Mass. valstijoj, užsidegė 
i atvažiavo prie nakties laiku kempė, kurioj

apartmentą nakties laiku ir varymu propagandos prieš
1 1 • , v TX £* _ *•___ ______rado tenai tūlą Patriką Cor- 

riganą. Abudu buvo areš
tuoti ir ši panedėli buvo ju
dviejų byla teisme. Detekti
vai, kurie juos suėmė, liudi
ja, kad jie atsilankė i tos po
nios butą pačiam vidurnak
ty ir kad ji ilgai nenorėjo jų 
Įsileisti. Kada jie pagalios 
inėjo vidun, butas buvo iš- 
dalies jau sutvarkytas, te
čiaus lova d a nespėta sutai
syti. Iš lauko detektivai sa
kosi matę, kaip žiburiams 
užgesus miegamam kamba
ry judėjo du šešėliai.

>

Laiškas nuo Miko Petrausko
Gerb. p. S. Michelsonai.
Buvau / veik visą vasarą 

ant “Petrauskų” ūkės, 140 
kilometrų nuo Kauno. Ūkė 
apie 60 hektarų ir labai der- - . ,
linga. Tai trijų brolių ir se- drapanų ir kitokių daiktų.

” ’ Magaryčioms buvo, išplėš-
j tos da kelios krautuvės.

Pavogė 100 automcbilių.
Pereitą subatvakarį Bos

tone buvo pavogta nuo gat
vių daugiau kaip 100 auto
mobilių. Be to, iš paliktų au
tomobilių pavogta daug 

i

Apiplėšė aptieka.

Revolveriais apsiginkla
vę tris 
lio vakarą atvažiavo prie . . .
žvdo Rozenbloomo aptie- nakvojo 14 medžiotojų. Ke- 
kos po numeriu 764 Blue tun suaegė mirtinai, o 6 
Hill avė., tuojaus Įgrūdo sa- Raudžiai apdege. Jie buvo 
vininką i užpakalini kamba- nuvažiavę tenai nedėlioję iš 
ri ir užrakino duris. Paskui v akaro ir šį panedėlį iš ryto 
išlupo S36 iš kasos, atėmė manė jau eiti ant stirnų. 
$10 iš klerko ir iškrėtė kiše- 
nius vienam kostumeriui, 
bet pas šį nieko nerado. Ta
da susėdo visi tris i automo
bilių, kurį buvo palikę lau
ke, ir greitai nuvažiavo Bos- 
tono linkui. j

—

i Tūlas A. Baptiste norėjo 
pasižiūrėti, ar yra jo auto- 
mobiliaus tankoje gazolino 
ir prikišo degtuką. Gazoli

nas sprogo, apdegino maši
ną ir pats Baptiste buvo nu
vežtas ligoninėn.

Smagi “parė.”
“Dėkų dieną” East Bosto

ne draugė A. Liutkuvienė 
šventė savo 50-tą gimtadie
ni. Ta proga ją atlankė bu- 
-elis draugų palinkėti dar il
gu metu.

Drg. Liutkuvienė nors pu
sšimti metų pravargus, 
vienok dar pilna energijos 
ir vikrumo. Ji 
nesvyriuojanti 
duosni aukuote 
giems tikslams, 
sena keleivietė ir š 
šo musų mylimam “Kelei
vy.”

Linkėtina drg. Liutkuvie- 
nei dar daug praleisti metų 
:r susilaukti gyvenime įkū
nytų tų idėjų, už kurias ji vi- 
=ą amži stojo, būtent socia
lizmo. Svečias.

žinoma kaip 
socialiste ii' 

ja labdarin- 
•Ji taip pat 

Į tą para-

Į

Šaltis suspregdė “dzim- 
dzių” vežimą.

Musų dzimdzių kompa
nijai, t. y. Vanagaičiui ir Ol
šauskui. atsitiko nelaimė. ŠĮ 
panedėli jie paliko lauke 
-avo automobilių Montello- 
įe ir nuo šalčio sprogo jo ra
diatorius.

I

3 policmanai kaltinami 
banditizmu.

Į 16-tą policijos nuovadą 
pereitą nedėldienį atėjo 3 
sumušti ir apdraskyti jau
nuoliai ir pareiškė, kad jie 
buvo trijų policmanų užpul
ti. sumušti ir apiplėšti. 
“Tvarkos sargai" atėmę iš 
jų $20 pinigų.

Sekantį rytą nuovados ka
pitonas sustatė visus savo 
policmanus civilėse drapa
nose Į eilę ir minėti vaikinai 
tuojaus vieną policmaną pa
žino. Policijos vyriausybė 
šito policmano tečiaus ne
areštavo, tik veda tardymą.fašizmą.

Be jo esanti areštuota vi
sa eilė kitų žymių rašytojų 
ir visuomenės veikėjų. Jųl 
tarpe esąs filozofijos profe-' 
sorius Giuseppi Rensi iš Ge- Į 
nujos universiteto ir buvu-j 
sis Italijos komercijos mini-: 
steris prof. Bartolo Belotti. ižiuojančius palydėti prie- 

-------------- i plaukoj susirinko daug Bos-
Revere miestelio gemble- tono italų, kurie Įtaisė gana 

riai kėsinosi nušauti polic- triukšmingą demonstraciją 
maną Church’ą. Jie šovė jį prieš fašistų valdžią Italijoj, 
iš karabino ineinant jam Į Sujudus laivui eiti, pasilikę 
savo namus, bet kulipka pra- ant kranto italai šaukė: “ša- 
švilpė pro šalį. lin Mussolini!”

“Šalin Mussolini!” šaukia 
Bostono italai.

Iš Bostono prieplaukos 
anądien išėjo Italijon gar
laivis “Providence.” Išva-

“MARGUTIS” IR 
DZIMDZI-DRIMDZI 

South Bostone.
7-tą DIENĄ GRUODŽIO
Pradžia 7:30 v. vakare

Lietuvių Svetainėje
Kamp. E ir Silver gatvių bus 
Juokai-Dainos vaidinimas.

Daug teisybės, o dar dau
giau melo išgirsite.
Įžanga:—50c. ir 75 centai, 

Vaikams 25c.
PENTINU IR TAISAU 

NAMUS.
UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Pcpieriuoju.Jei reikia ir Pcpieriuoju. 

jausite gera darbų. Klauskite kainų.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

sers vieta, Trakų apskrityje, 
netoli nuo Dusmėnų.

Esu Kaune. 'Pradėjau ra
šyt Muzikali Žodyną trimis 
kalbomis: italų, anglų ir lie
tuvių kalbomis. Rašiau 5 są- 
vaites, poryt baigsiu raide 
A. Parašyta 60 didelių pus
lapių. Dar bus 3 dienoms 
darbo — pradėsiu B.

Siunčiu visiems geriau
sius linkėjimus kaip papras
tai. Su šventėmis nesveiki
nu, tas kasmet kartojasi. 
Sveikinimas tiek vertas, 
kiek mirusiam ant kapo gė
lės. Lietuvos dentistai “pro
fesionalai” 100 metų atsili
kę nuo Amerikos dentistų. 
šiaip gydytojai geri, tik bai
lus. Chirurgų maža. Jūsų 
“Respublikai” ir visiems ge
riems prieteliams viso labo.

Mikas P.

Ąnt kampo Common- i 
wealth avė. ir Dartmouth st. 
susikūlė automobilius su ta-. 
xikebu. šeši žmonės buvo 
sužeisti.

Medforde rasta savo na
muose užtroškusi gazu 45 

į metų moteris, Harrieta 
. Berthel.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SLMMER ST., BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee C akės. Sykiu ir Ręsto* 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

įjuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.MMER STREET, 

LAURENCE, MASS.

79000

SENUS ČEVERYKUS
Pataisau ir padarau kaip naujus, 

ęerai, greitai, pigiai. Visiems žino
mas, (50)

A. ABAZORIUS
301 E St, So. Boston, Mass.

Prie Lietuvių Svetaines.

Telefonas Columbia 6655 
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS 
| tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas. Žema Kaina
Storage Pakavimas
11 RILL ST. 724 DUDLEY ST. 
Reikale kreipkitės prie musų, gausite 
gerą patarnavimą.

PARKWAY ACTO SERVICE
•nd F1LUNG STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1TI8
415 Old Colony Avol,

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boaton 6777.
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(SEYMOUR) 
CO.MMONMEALTH AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
Tel. Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—-8.

536

i
ir 7— -8. t
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Lengva Kuomet 
Moki

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolią. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptinga 
Ligų. Taip-pa: visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiur.čiam ir per paštą. At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
lietuvis DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki * vak.
NEDĖLIOM1S: 
iki 1 v. po pietų

Beredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

rtl Broadway, tarpo C ir D 8t,
SO. BOSTON, MASS.

i

Atsakančiai ir gerai pataisy- 
automobilią 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 tokį puikų ir dideli 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 
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
giai.

Prižiūrėtojas garadžiaus S. 
Jeneliunas visiems maloniai pa
tarnauja. (-)

Lietuvių Įstaiga 
BROADWAY GARAGE

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

ti

iNaujausi LietuviškiRekordai columbia
STASYS PAI RAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras. 

10” 75c. - - - -

16183F (Po
(Visi

16188F

16177F

16170F

Su Orkestras Akompan.
Močiutės Vartais 16171F (Svajonė Ir Meilė
Iš Vien (Sudiev Sesutės

16176F (Muzikantai Rėžkit Kazoką 
(Atsimeni Tą Dieną

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
FR. YOTKO, Leader

Pijoke! i s, Daina
Daina

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Incidentai Singing by A. šaukevičius 
16185F (Mergų Polka

(Laukiu Tavęs

16178F

16182F

16186F

16180F

i

• ' ' ' ' j 
{ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. •

• DR. J. MARCUS Į
' Rusijos-Lietuvos Daktaras t
• ir Chirurgas '
{ 261 Hanover St, Boston, Mass. J 
{Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. { 
! šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. |
- •

♦

j

{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė. 
I * Roxbury, Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

----- ■ ■ - ----------

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADKAY, SO. BOSTONE
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ar.t Broadway, netoli F 
gatvės. |

i

• LIETUVIŠKA | 
i BUČERNE |
• Užlaikome geriausią tavorą irt
{parduodame pigiausia kaina. Mė-{ 
įsos visuomet šviežios. i
{ Taipgi užlaikome šviežius die-J

Pagardinimui Chop Suey, var-{
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. I 
| Pagardinimui Chop Suey, var-{ 
Itokit Chiua Boy Soy Sauce, 15c. i 
{ už bonką.
• Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c i
{ Švieži sūriai nuo farmų. į
• Visokį tavorą pas mus galite gaut • 
{pigiai ir gerą.
' *
• 
t 
t
1

I 
I
f t

• 
l 
t 
t

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADHAY, SO. BOSTONU 
Telefonas: So. Boston 0551. » 

i

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliotais ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVM, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optometnstis

i

į

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Masu.

(Vyras
(Pasakykie Panaitėle,

' Našlio Polka
(Mano Polka
(Šiaučiaus Polka
(Jievutės Polka
Singing by A. šaukevičius Marijona Urbas

MORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Lietuvninkaitė, Leader

16165F (Dviejų žodžių, Polka 
(Lietuvos Kvietkos, Vaicas 

16172F (Einik Polka
(Lietuvos Kareivėlių, Polka 

Jonas Dirvelis ir jo Orkestrą

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

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

! Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE ’ 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

EXTRA
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 Dieles 
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.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR FROSI- 
NAME. -TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIl’OJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULI3 
1851 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Į

t

I
I t

i

Albina
( Panemunės Polka
(Karolina Polka

(šabas Gud—Polka
(Lakštutė Polka

("Vilkas—Pilkas”, Polka
("Liudvikas” Polka

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI
16163F (Butkiškių Polka

(Storų Bobų— Polka
Incid. Singing by Jurgis Aranskas

(Vištyčio Vaicas
( Kibartų Polka

(Gaspadinė Aną Dieną
(Zanavikas

(Prūsų Užpuolimas
(Vaikelio
(Močiutės
(Kariška

(Ar Tau Sesele
(Kelkis Bertieji

Pas mus galite gauti netik _ .
bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje , išdirbti.

pa. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.
Mes priimame Lietuvos Boaus nuo tę, kurie perka pas mus Radio 

ar Gramafoną. priimame Bonos kaipo dalį mokesties.

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

16162F

16187F

1C164F

16156F

Orchestra with Incidentai Singing

f
Į

Polka
Mazurka 
Daina

Singing by A. šaukevičius

Orchestra with Incidentai Singing

tuos rekordus, kurie yra garsinami,
v.„ ____ _r Kreipkitės pas

, o gausite visko. "Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. stam-

4

laidojimus; 
kuriuos paveda* 
mano prižiūrė ji < 
mui, visuomet* 
būna patenkint), 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. { 

Mano kaina* 
visiems ir visur J 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS {
J Lietuvis Graborina *
> 162 Rrnadvay, So. Boston, Mass.]
’ Residence: 313 W. 3-rd street. *
> Telefonas: So. Boston 0304-W. J

Į

I

sEHzsHsesESESESžscSEStoaesaias
Telefonas: So. Boston 1058. B

Bay ViewMotor| 
Peter Trečiokas ir cį

Jos Kapočunas &
GERIAUSI LIETUVIAI C

M ECH ANIE AL C
Taiso visokius automoMBna hC 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Entiaa 

Reikale kreipkitėa ir gausit 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisymo vieta:
1 HA.MI.IN ST, 

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON. MASS. i
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