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SKLEPE RASTI LIETU
VOS IR LENKIJOS KARA

LIŲ GRABAI.
Jogailos lavonas esąs palai
dotas su brangia karūna ant 

galvos.
Šiomis dienomis netikėtai 

po Vilniaus katedros alto
rium, didelėj gilumoj, buvo 
rasti karaliaus Aleksandro 
Jogailos ir Zigmunto Augu
sto grabai, o taip pat pirmos 
karaliaus Zigmunto Augus
to žmonos Alzbietos ir ant
ros žmonos Barboros Rad
vilaitės grabai. Visi jie esą 
padalyti iš metalo. Ant ka
raliaus Aleksandro Jogailos 
galvos rasta brangi karūna 
XV amžiaus pradžios darbo. 
Lenkų istorikai turėjo žinių, 
kad šie grabai yra Vilniuj, 
bet lig šiol buvo manoma, 
kad jie yra kurios nors kitos 
senos bažnyčios rusyse.

Skiepas, kur tie grabai su
dėti, turi koplyčios pavidalą.

Lenkų laikraščiai prane
ša, kad karalienės Elzbietos 
ir Jogailos grabai esą jau 
labai aptrūniję.

Daug geriau išsilaikęs 
Barboros grabas, ant kurio 
dar matomi Lietuvos ir Len
kijos herbai, o laip pat Rad
vilų herbas.

Rasta koplyčia su šitais 
grabais nebuvo atmurijama 
nuo XVII amžiaus ir jos 
vietos niekas nežinojo.

Aleksandro grabe rasta 
taip pat karūna pereinamo 
stiliaus tarp gotikos ir re
nesanso. Elzbietos grabe ra
sti keli auksiniai daiktai, si
dabrinė lentele su karalie
nės vardu ir titulu.

Karaliaus Aleksandro 
grabas padėtas vidury ii 
galvos atkreiptos j altorių 
Dešinėje jo stovi Barboros, o 
kairėj—Elzbietos grabai. A- 
leksandro karūna pamėlyna
vo, o griaučiai yra pažalia
vę. ________

Ispanijos Preziden
tas Buvo Rezignavęs.

Ispanijos prezidentas Za
mora pereitą sąvaitę pa
davė Steigiamam Seimui sa
vo rezignaciją. Jo partijoj 
lyderiai ėmė klausinėt, ka
me priežastis. Jis atsakė 
kad socialistai ir radikalai 
juo nepasitiki, be to, vienas 
konstitucijos komisijos na
rys pasakęs, kad jis, Zamo
ra, neturįs net ir savo parti
jos pasitikėjimo. Partijos ly
deriai jį tečiaus perkalbėjo 

€> ir jisai savo rezignaciją at
siėmė, bet vistiek pažymėjo, 
kad seimas turįs but pasiren
gęs pastatyt jo vieton kitą 
žmogų, nes ilgai jis vistiek 
nebusiąs prezidentu.
SURINKO $246,373,000 
TAKSŲ UŽ GAZOLINĄ.

Beveik visose Amerikos 
valstijose yra uždėtas kelių 
centų mokesnis ant galiono 
gazolino. Kas važiuoja auto- 
mobilium, tas tą mokesnį ir 
moka. Washingtono prane
šimu, per 6 mėnesius šįmet 
buvo surinkta iš tokio moke
snio $246,373,000. Pinigai 
busią vartojami keliams tai
syt. Ir daug jų pavogs poli
tikieriai.

Šarkis Sumušė Italų 
Milžiną Carnerą.

Judviejų kumštynių Brook- 
lyne žiurėjo 35,000 žmonių.

Šį panedėlį Brooklyne bu
vo lietuvio Šarkio su italų 
milžinu Camera kumščių 
kova. Šito faito pasižiūrėti 
susirinko 35,000 žmonių. 
Tikėtai po $2, $3 ir $5 buvo 
išpirkti greitai, nežiūrint, 
kad ir blogi laikai, bet bran
gesni ėjo po valiai.

Muštynėms prasidėjus, 
tuojaus buvo matyt, kad 
Šarkis laimės, nes jis labai 
smarkiai savo oponentą kir
to. Camera yra baisiai stip
rus italas; jis yra didelis, 
storas, turi labai ilgas ran
kas ir baisius muskulus. Ne
veltui jį vadina “Italijos 
kalnu.” Bet lietuvis itališką 
kalną parbloškė ketvirtame 
susirėmime. Tik kumštynių 
teisėjai nenorėjo šitos per
galės Šarkiui pripažinti ir 
leido italui atsigauti. Tas 
Šarkį baisiai supykdė ir jis 
garsiai prieš tokį vienpusiš
kumą užprotestavo. Protes
tas nieko negelbėjo, todėl 
Šarkis pasiryžo pats italą 
nubausti. Ir nuo to laiko jis 
įį puolė kaip viesulas. Italas 
kelis kartus suklupo ir į ga
lą buvo jau taip sudaužy
tas, kad nežinojo nei kur 
jis randasi, nei kas su juo 
darosi. Penkioliktame susi
rėmime Šarkis buvo pa
skelbtas laimėtoju.

PATARIA SUSTABDYT 
FABRIKANTAMS VAL

DŽIOS MOKESTĮ.
New Yorko kongresmanas 

Laguardia reikalauja, kad 
valdžia sustabdytų mokes
tį visiems fabrikantams, ku
riems ji yra davus kokių 
nors užsakymų ir kurie da
bar nukapojo darbinnkams 
algas. Jisai sako, kad šitie 
šimtaprocentiniai “patrio
tai” ją apgavo. Jie pastatė 
tiems užsakymams tokia 
kainą, kad galėtų pasidaryti, 
sau tam tikro pelno ir apmo
kėti darbininkams aukščiau 
buvusią algą. Dabar gi jie 
visiems darbininkams algas 
nukapojo. Reiškia, jie ap
gaudinėja vladžią; jie pasi
ima daug didesnį pelną, ne
gu kontraktuose yra pažy
mėta.

BAISUS EMIGRANTŲ 
VARGAS AUSTRALI- 

LIJOJE.
Šimtas tūkstančių išvyku

sių Australijon emigrantų 
dabar kreipėsi į Anglijos 
vyriausybę prašydami, kad 
juos grąžintų atgal. Jie sa
kosi buvę pavilioti Australi
jon neteisinga propaganda. 
Visą savo turtą išleidė, jie 
atsidūrę į tokį baisų var
gą, kad daugelis jviau nusi
žudė.

EDISONO 1ENOS JAU 
SUSKAITYTOS.

Daktarai sako, kad garsu
sis išradėjas Edisonas ilgai 
jau negyvensiąs. Jis turi jau 
84 metus amžiaus ir gali nu
mirti bile dieną. Jis po valiai 
leidžiasi į komą.

Sovietai Daugiausia LIETUVOS PINI- 
Perka Iš Vokietijos. GUOČIAI APSIŠU-

Gi iš Rusijos daugiausia 
prekių išperka Anglija.
Sovietų vyriausybė paskel

bė raportą apie savo tarp
tautinį biznį su buržuazinė
mis valstybėmis. Raportas 
parodo, kad seniaus Rusija 
daugaiusia mašinų pirkdavo 
iš Amerikos, bet paskuti
niais laikais ji daugiau sa
vo biznio atiduoda jau vo
kiečiams. Pavyzdžiui, per šį 
pusmetį iš Amerikos rusai 
nupirko prekių už 142,652,- 
000 rublių, o iš Vokietijos 
už 162,718,000 rublių. Gi 
pernai tuo pačiu laiku iš 
Vokietijos buvo nupirkta už 
105,503,000 rublių, o iš A- 
merikos už 167,056,000 rub
lių.

Bet iš Rusijos daugaiusia 
prekių išperką anglai. Per 
pirmą šių metų pusmetį an
glai nupirko iš Rusijos viso
kių daiktų už 92,276,000 
rublių, tuo taipu kaip vo
kiečiai nupirko už 73,420,- 
000, o Amerika vos tik už 
10,214,000 rublių.

Pasaulinis krizis skaudžiai 
palietė ir Sovietų prekybą. 
Nors prekių šįmet rusai išve
žė užsienin daugiau, negu 
pernai, bet dėl kainų nukriti
mo jų piniginė vertė buvo 
mąžesnė*. *

Per 6 pirmutinius mėne
sius pernai iš Rusijos buvo 
išvežta visokių tavorų 7,- 
4487,000 tonų už 464,311,- 
000 rublių, o šįmet per pir
mutinį pusmetį eksportuota 
8,241,000 tonų, bet gauta tik 
366,256,000 rublių.

Prekyba su buržuazinė
mis valstybėmis šįmet davė 
Sovietams pei* pusę metų 
151,020,000 rublių nuosto
lių, nes Rusija daugiau pirko 
iš užsienio, negu užsienis iš 
jos.

Sovietų rublio vertė skai
toma 5l1Zi Amerikos centų. 

Tadinas, kursas toks pat 
kaip buvo caro rublio prieš 
karą.

Gaidys Deda Kiau
šinius.

Telegramos praneša ne
paprastą žinią. Avellino a- 
pielinkėj, Italijoj, ūkininkas 
pastebėjo, kad vienas jo 
jaunųjų gaidžių padėjo 
kiaušinį. Netikėdamas savo 
akims, jis tą gaidį atskyrė 
nuo vištų ir uždarė jį vieną. 
Ant rytojaus rado prie jo 
antrą kiaušinį. Žinia pas
klydo po visą apielinkę. At
vyko keli susidomėję veteri- 
noriai. Pažiurėjo tą gaidį— 
gaidys kaip gaidys. Jie pra
dėjo jį tėmyt. Ir jiems be
žiūrint jis padėjo da vieną 
kiaušinį. Dabar jis deda jau 
kas diena.

JAPONAI MĖTO BOM
BAS į KINIEČIŲ MIESTĄ.

Pereitą sąvaitę 12 japonų 
karo orlaivių atlėkė į kinie
čių miestą činčau, kuris 
randasi už 150 mylių Į pie
tus nuo Mukdeno, ir pradėjo 
mėtyt tenai bombas. Bom
bos buvo taikomos daugiau
sia į universiteto triobas, 
kur laikinai yra apsigyvenu
si Mandžurijos valdžia. Bu
vo sugriauti keli universite
to triobėsiai ir užmušta apie 
20 žmonių.

TINO.
. f.

TIE LAIKĖ SAVO PINI
GUS ANGLIJOS BANKE.
Finansinis krachas Anglijoj 
dabar pridarė jiems didelių 

- nuostolių.
Pasirodo, kad finansinis 

Anglijos krachas skaudžiai 
palietė ir Lietuvos piniguo
čius. . Mat, Kauno patriotai 
buvo tos. nuomonės, kad An
glija yra drūčiausia kapita
lizmo tvirtovė ii’ kad dėl to 
ji yra saugiausia vieta pini
gus laikyt. Tąigi jie ienai ir 
dėjo atliekamus savo kapita
lus. Jie vežė iš ' Lietuvos li
tus, keitė juos į Anglijos 
svarus ir dėjo juos į Anglijos 
valstybės banką.

Dabar gi Anglija panaiki
no savo pinigų aukso pa
grindą ir jos svaras smarkiai 
krito žemyn. Kartu su svaro 
kritimu nukrito ir, Lietuvos 
piniguočių kapitalų vertė.

Ypač skaudžiai apsišuti- 
no buvusieji Lietuvos degtu
kų fabrikantai, kurie nese
nai pardavė savo fabrikus 
švedų degtukų trustui ir vi
sus gautus pinigus išvežė 
Anglijon. Dabar jie kramto 
sau pirštus.

_______________Į______________

Anglijos Rinkimai 
Bus 27 Spalių.

MacDonaldas “runys” Dar
bo Partijos sąrašu.

Anglijos parlamentas pe
reitą sąvaitę buvo paleistas 
ir 27 spalių dieną-bus nauji 
rinkimai. Darbo Partija 
pasitiko šitą žinią dideliu 
džiaugsmu ir entuziastiškai 
ruošiasi rinkimams. MacDo
naldas stato savo kandidatū
rą kaipo Darbo Partijos na
rys ir tikisi but išrinktas, 
nors šita partija išbraukė jį 
iš savo tarpo ir jo vieton ža
da statyti kitą kandidatą. 
Taigi išrodo, kad jo ■ šanšai 
prasti. Jis norėtų but išrink
tas darbiečių balsais ir pa
laikyti dabartinę “naciona- 
lę” valdžią, kuri susideda iš 
buržuazinių partijų ir po
ros ar trijų buvusių darbie
čių, bet dabar jau iš Darbo 
Partijos prašalintų. Angli
jos darbininkai šitai valdžiai 
priešingi, todėl vargiai jie 
MacDonaldą šituose rinki
muose rems.

Liberalai ir konservato
riai taipgi nelabai stiprus į 
šituos rinkimus eina, nes ir 
jų tarpe yra daug nesutiki
mų. Šitaip dalykams sto
vint, gali but, kad rinkimus 
laimės Darbo Partija su 
Hendersonu priešaky.

|kų suolų. j

pasidarė 
nemaža

South Dakotos valstijoje 
pereitą sąvaitę pasirodė jau 
tikra žiema. Oras 
šaltas ir prisnigo 
sniego.

WALL STREETO POPIE
RIAI NUKRITO $12,259,- 

988,000.
Per rugsėjo mėnesį Wall 

Streeto biržoj rekorduotų 
Šerų vertė nukrito daugiau 
kaip 12 bilionų dolerių. Rug
sėjo 1 dieną jų rinkos vertė 
buvo $44,587,026,109, gi 1 
spalių jau tiktai $32,329,- 
037,440. Šitokios aštrios re
akcijos Wall Streeto istori
joj d a nebuvo buvę.

Londone Bedarbiai 
Mušasi Su Policija.
Ties Anglijos muziejum, 

pačiam Londono vidury, pe
reitą sąvaitę įvyko smarkus 
bedarbių mušis su raita po
licija. Bedarbiai vartojo 
kuolus ir akmenis. Policija 
gi puolė juos arkliais ir mu
šė batonais. Negalėdami 
prieš arklių kojas ir polici
jos lazdas atsilaikyti, bedar
biai pradėjo klykdami ir 
keikdami bėgti nuo muzie
jaus aikštės. Paskui jie susi
rinko į Hyde Parką, kur mie
stas parūpino jiems valgyt. 
Pavalgę bedarbiai išsiskirstę 
į namus.

Muštynes prie muziejaus 
išprovokavo pati policija. 
Darbininkai susirinkę tenai 
užsilaikė gana ramiai, tik 
dainavo “Raudoną Vėlia
vą” ir kitas revoliucines dai
nas. Policijai tas nepatiko ir 
ji liepė miniai skirstytis, 
pradėjo žmones stumdyt. 
Tada demonstrantai ėmė 
svaidyt į policiją akmenais 
ir kitokiais dalykais; po to 
policija pasitraukė atgal ir 
zovada galopuodama pasi
leido arkliais ant žmonių.

Negirdėtos Piktada
rybės Suomių Kapi

nėse.
Helsinforse ir kituose 

Suomijos miestuose nežino
mi piktadariai pradėjo nak
timis kasti iš kapinių palai
dotus lavonus ir šlykščiai 
juos darkyti. Kadangi šito
kių reiškinių yra pastebėta ir 
už Suomijos ribų, tai Suo
mijos vyriausybė kreipėsi į 
garsiąją anglų žvalgybos 
organizaciją, žinomą kaipo 
Scotland Stockyard, kad ji 
padėtų Suomių žvalgybai iš
rišti klausimą, kas ir kokiais 
tikslais tuos lavonus darko. 
Kai kurie mano, kad tai yra 
darbas slaptos organizaci
jos, kuri užsiima “juodąją 
magija”.

PRASIDEDA RUDENS 
ŠALČIAI, INEŠKIT ŽO

LYNUS.
Amerikoj jau prasideda 

šalčiai. Todėl naminės gė
lės ir visokie žolynai, kurie 
vasarai buvo išnešti laukan, 
dabar jau laikas vėl įnešti 
vidun. Per žiemą daug van
dens jiems nereikia, nes per 
vasarą augę, jie dabar turi 
pasilsėt. Palaistai reikia tik 
tiek, kad žemė visiškai neiš- 
džiutų. Kitą pavasari iškelsit 
juos laukan, ir tada jie vėl 
pradės bujot.

FAŠISTŲ SMURTAS. 
SUOMIJOJJ.

Heinejoki miesto lapujie- 
čiai (tail) vatlinasi finų fa
šistai) buvo pagrobę kurpių 
Mottą, kuris, kapi spėja, bu
vęs išsiųstas i Sovietų Rusi
ją. Tačiau dabar susekta, 
kad Mottą lappujiečiai už
mušė. Jo lavonas atrastas. 
Užmušime, tarp kitų, daly
vavo lappujiečių vado Kos- 
solos sūnūs ir vyresnysis 
konsteblis Mikula.

CHICAGOJ IŠPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Pereitos subatos rytą Chi- 
cagoje trys banditai užpuolė 
Halsted Exchange National 
Banką ir pagrobę $16,000 
pinigų pabėgo.

24,000 AUDĖJŲ METE DAR-
BĄ LAWRENCO FABRIKUOSE
DVI UNIJOS KOVOJA UŽ 

VADOVYBĘ.
Protestuodami dėl nuka- 

pojimo jiems 10 nuošimčių 
algų, Lawrence‘o audėjai 
pereitą sąvaitę apskelbė ge
neralinį streiką. Iš viso metė 
darbą 24,000 darbininkų, ir 
užsidarė visi didieji audimo 
fabrikai.

Streikui prasidėjus, tuo
jaus dvi unijos pradėjo or
ganizuoti darbininkus. Ko
munistinė National Textile 
Workers unija šaukia strei- 
kierius po savo vėliava, o 
senoji United Textile Wor
kers, kuri priklauso prie A- 
merikos Darbo Federacijos, 
kviečia prie savęs.

Bet pastarajai lengviau 
veikti, nes ji gali savo mi
tingus laikyti miesto sode, 
o komunistams policija vi
sur trukdo. Vieną dieną ko
munistai norėjo United Tex
tile unijai užbėgti už akių ir 
užimti jos mitingo vietą mie
sto sode. Bet policija tuojau 
areštavo jų kalbėtojus ir 8 
kitus, ir jų mitingą išvaikė.

Suimti komunistų vadai 
Murdoch ir Berkmaniutė lai
komi be kaucijos ir valdžia 
nori juos deportuoti, kaipo 
nepageidaujamus svetimša
lius.

Valstijos arbitracijos ta
ryba pasisiūlė Lawrence’o 
steikieriams patarpininkauti 
jų ginče su darbdaviais ir, 
jei bus galima, sutaikyk Tuo 
tikslu šį antradienį paskirtas 
mitingas State House, Bos

Įniršę Farmeriai Iš
laužė Kalėjimą.

lowos valstijoj nesenai 
išėjo įstatymas, kad val
džios veterinoriai turi patik
rinti farmerių karves ir ser
gančias džiova naikinti. Ka
dangi farmeriams tas daro 
didelių nuostolių, tai jie val
džios veterinoriams prieši
nasi. Už tokį priešinimąsi 
pereitą sąvaitę buvo areštuo
tas Roland Hurt, 20 metų 
amžiaus farmerio sūnūs. 
Tuojaus susirinko 500 far
merių, numaršavo į New 
Londono miestelį, išlaužė 
kalėjimą ir paliuosavo suim
tąjį vaikiną.

ELEKTROS PAPURTY- 
MAS SUGRĄŽINO NEBI- 

LIUI KALBĄ.
Frederictcno miestely, 

Kanadoje, gyvena William
King, kuris būdamas karo 
lauke neteko kalbos ir iki 
šiol buvo nebilys. Bet perei
tą sąvaitę jisai taisė automo
bili ir per neatsargumą pa
liete elektros vielas. Elek
tros papurtintas jisai sušuko 
ir tuojau pradėjo kalbėt.

KARO DEPARTAMEN
TAS TEIKS PAGELBĄ 

BEDARBIAMS.
Karo Departamentas iš

siuntinėjo iš Washingtono 
visiems korpusų komendan
tams, kad jie susižinotų savo 
teritorijose su bedarbių šel
pimo organizacijoms ir pa
dėtų joms šią žiemą kovoti 
su skurdu. Karo Departa
mentas žada paskolinti toms 
organizacijoms 3,000,000 

10 nuošimčių savo darbiniu-1 kaldrų, 225,000 lovų ir dide
liams algų. Ponui Melionui lę daugybę vežamų virtuvių 
da negana milionų, kuriuo- Daroma tai dėl to, kad per 
se jis voliojasi; jis nori da šalčius bedarbiams nereikė- 
daugiau darbininkus išnarintų miegot parkuose ant pli- 
doti.

PITTSBURGH COAL CO.
NUKAPOJO ALGAS.
Pittsburgh Coal Co., ku

rią kotroliuoja finansų mi- 
nisteris Melionas, nukapojo 
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tone. United Textile unija 
sutiko tame mitinge daly
vauti, bet komunistai griež
tai valstijos tarybos pasiūly
mą atmetė ir pareikalavo, 
kad ji, arbitracijos taryba, 
nekištų savo nagų į streiką. 
Negana to, komunistai pri
žadėjo dar įtaisyti protesto 
demonstraciją prieš State 
House šį antradienį, kuo
met United Textile unijos 
atstovai turės tenai konfe
renciją su valstijos taryba.

Taigi nesutikimas tarp ši
tų dviejų unijų yra kuodi- 
džiausis. “Keleivio” redak
cijos atstovui teko kalbėtis 
su streikuojančiais audėjais. 
Pasitaikė žmonės bešališki 
ir jie nusiskundė, kad tos 
peštynės tarp unijų labai 
demoralizuoja streikuojan
čius darbininkus. Sako, vie
ni kitus kritikuoja, kolioja,ir 
nežinai žmogus kurių klau
syt, prie kurių dėtis. \»

Bet vis dėlto United Tex- \; 
tile unija turinti daugiau se
kėjų, nes prie komunistų 
žmonės bijosi dėtis. Patys 
komunistai sako, kad jie turi 
suorganizavę tiktai 2,000 
audėjų, kuomet iš viso strei
kuoja 24,000.

Atsirado da ir trečia uni
ja, American Textile Wor
kers, kuri sakosi surašiusi 
prie'savęs 3,000 streikierių.

Prie United Textile Wor
kers unijos prisirašė jau 
10,000 streikierių. Bet ne
žiūrint kas kur priguli, visi 
pasiiyžę sreikuoti, pakol ' 
nebus darbininkų laimėta.
Tas pagirtina.

BUS NAUJA VOL
DEMARO BYLA.
Žinios iš Lietuvos sako, 

kad šiomis dienomis prasi
dėsianti, o gal jau ir prasidė
jo, antra Voldemaro byla. 
Kelios sąvaitės atgal jisai 
buvo teisiamas dėl organiza
vimo savo “vilkų” prieš 
Smetoną. Tai buvo politinė 
byla. Dabar gi jisai traukia
mas atsakomybėn dėl pasi
savinimo Lietuvos iždo pini
gų Lietuvos valstybės kūri
mosi laikais. Vadinasi, jis 
čia kaltinamas apvogimu 
Lietuvos respublikos iždo. 
Tai jau kriminalinė byla. Ją 
svarstysiąs Vyriausis Tribu
nolas. Jo gynėjais šitoj byloj 
busią prof. Beliackinas ir 
prisiek, adv. Toliušis. Savo 
liudininkais Voldemaras 
kviečiąs Yčą, Galvanauską, 
D-rą Grinių ir daug kitų.
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J APŽVALGA 5'' -
AR GALI SOCIALDEMO
KRATAS ADVOKATAS 
GINTI TEISME POLITI

NĮ SAVO PRIEŠĄ?
Šitas klausimas kilo da- 

fbar Lietuvoj po voldemari
ninkų bylos, kurioje, kaip 
dabar paaiškėjo, dalyvavo li
kai kurie socialdemokratai 
advokatai.

‘‘Socialdemokrato” 38-ta- 
me numery drg, S. K. rašo:

“Neseniai pasibaigiusioj vol
demarininkų byloje Kaune kai. 

j.po kaltinamųjų gynėjai be kitų 
dalyvavo ir du musų partijos 
nariai.

‘‘Šiuo momentu mums pa. 
: galiau tenka prisiminti, kad 
voldemarininkų byla nėra pir
mutinė politinė byla, kurioje 
advokatai socialdemokratai gi
na politinius savo priešus. Bet 
voldemarininkų byla sudarė 
perdaug ryškų kontrastą tarp 
ginamųjų ir gynėjų ir dėlto 
verčia mus dabar pastatyti 
klausimą: kur gi pagaliau ri
ba? Ar advokatas iš viso, o ad
vokatas socialdemokratas ypa
tingai gali ir privalo dalyvauti 
kiekvienoj politinėj byloje ir 
ginti kiekvieną joje įmaišytą 
asmenį, nežiūrint nei savo vi
suomeninių įsitikinimų, nei to, 
kas yra jo klijentas ir kuo jis 
kaltinamas ?”

Nors drg. S. K. griežtai 
savo nusistatymo šituo klau
simu nepasako, vis dėlto iš 
jo išvedžiojimų matyt, kad 
idėjinis socialdemokratas 
neturėtų ginti tokių žmo
nių, kaip voldemarininkai, 
nes—

“dalyviai voldemarininkų 
byloje buvo kaltinami tuo, kad 
jie norėję grįžti valdžion ir at
statydinti pas mus Voldemaro 
laikų rėžimą, tik dar žiauresnį, 
nes išalkusį valdžios. Ar musų 
partiniai draugai, imdamies 
dalyvauti byloje, jau šventai 
buvo įsitikinę kaltinamųjų ne
kaltumu? Abejoju. O tuomet, 
ar tie musų draugai neprisimi
nė, kuo Lietuvai ypač socialde
mokratams buvo vadinamasai 
Voldemaro rėžimas su plečkai. 
tininkų įstatymais, su karo 
lauko teismais, su jų mirties 
sprendimais, pagaliau su ypa
tingais metodais politinės by
las sudaryti? Ką iš viso atnešė 
Lietuvai Voldemaro viešpata
vimo laikai? Ir koks intimus 
bendravimas bylos eigoje gali 
susidaryti tarp sąmoningo ir 
nuoširdaus socialdemokrato iš 
vienos pusės ir tiek pat sąmo
ningo, atkaklaus apnuogintos 
diktatūros šalininko iš kitos? 
Iš kur musų draugams radosi 
noras, jei jau ne ginti smurto 
skelbėjus, tai iš viso turėti rei
kalą su tais, kurie kiekvieną 
progą panaudos paspirti ir mu
sų idealus, ir mus pačius?”

Paviršium žiūrint, rodos, 
dalykas čia aiškus. Vienas 
yra socialdemokratas, kitas 
—atkaklus jo idėjos priešas. 
Abiejų tikslas yra viens kitą 
sunaikinti, taigi ginti viens 
kitą jiedu negali.

Bet ne visuomet taip yra. 
Štai, valdžia pagauna nusi
kaltusį pilietį. Jis kaltina
mas žmogaus užmušimu. 
Valstybės gynėjas teisme 
reikalauja jam mirties baus
mės. Prasikaltėlis neturi iš 
ko pasisamdyti advokatą, ir 
gali but labai lengvai pa
smerktas. Tečiaus taip neda
roma. Pats teismas paskiria 
prasikaltėliui gynėją, kad 
galinga valsytbės mašineri
ja nesutriuškintų silpno pi
liečio. Išrodo keista. Valsty
bės pareiga yra prasikaltėlį 
nubausti, o tuo tarpu ji pa
deda jam gintis.

Jeigu šitaip daro pati val
stybė, tai kodėl negalėtų ši
taip daryti patys piliečiai? 
Kitaip pasakius, kodėl ne
galėtų advokatas ginti poli

tinį savo priešą, kuomet val
stybė nori jį sumindžiot?

Atsakyti galima, kad ap
gintas politinis priešas gali 
vėliau sunaikinti patį gynė
ją. \

Pasirodo, kad išrišti šitą 
klausimą nėra taip lengva, 
kaip paviršium žiūrint išro
do.

Ar socialdemokratas ad
vokatas gali savo politinį 
priešą .ginti, ar ne, tai prik
lausys nuo to, kaip mes į tą 
dalyką žiūrėsime. Jeigu 
nes žiūrėsime tiktai profe
sionalo teisininko akimis, 
:ai sakysime—TAIP! Bet 
ieieu žiūrėsime idėjinio so
cialdemokrato akimis, tai 
.urėsime pasakyt—NE.

Vadinasi, iš to, kas aukš
čiau pasakyta, išeina tokia 
švada: socialdemokratai 
advokatai, kurie gynė vol- 
lemarininkus, dirbo papras- 
ą savo profesijos darbą, 
jet moraliai nusidėjo social
demokratų idėjai.

BEGĖDIŠKAS REIKALA
VIMAS.

“Socialdemokratas” pa
duoda įdomią ištrauką iš 
Lietuvos jėzujitų leidžiamos 
‘žvaigždės” 4-to numerio, 
kur kalbama apie “Musų ku
nigus”. Tarp kitako tos tarn
uos “žvaigždės” autoriai 
sako:

“Asmuo begaliniai laimingas 
—tai kunigas...

“O sveikas dvasios Tėve, 
sveikas žmonių Mokytojau, 
malonių dalintojau, sveikas iš
tikimas Dievo Tarne... Liūdnas 
butų musų gyvenimas, jeigu 
neturėtume gerų kunigų... Pa
saulis paskęstų kraujuose ir a- 
šarose, pasinertų žmoneliai ne
laimių bedugnėje, jei kunigas 
su brevijoru rankose nekalbėtų 
viešas maldas...

“Kunige, mielas Dvasios Tė
ve... O kunigėl, koks tu laimin
gas, kokia didelė Tavo valdžia... 
Mylėdami .ir gerbdami Jėzaus 
pasiuntinius patiksime pačiam 
Jėzui... Susitikę kunigą, pakel
kime kepurę, nulenkime galvą 
ir mandagiai pasveikinkime sa
vo dvasios Tėvą, taip darykime 
visur ir visuomet, net pačiame 
Kaune. Ar vieni busime, ar 
prie kitų, ar didžiausioje drau
gijoje, ar pažįstamas kunigas, 
ar ne, visada pasveikinkime 
kunigą.”

Dabar paanalizuokime ši
tą jėzujitų pamokslą. Kuni
gas yra be galo laimingas.1 
Kuomet darbo žmogus turi 
visuomet rūpintis- apie kąs
nį duonos, rūpintis apie ne
užtikrintą senatvę, ir nuola
tos bijoti, kad po mirties rei
kės pragaro liespsnose ken
tėti, tai kunigo gyvenimas 
visko pilnas netik šitoj aša
rų pakalnėj, bet ir po mir
ties Dievas plačiai atidarys 
jam dangaus vartus.

Ištikrųjų, kunigas išrodo 
laimingiausis žmogus, pa
kol žmonės tamsus ir laiko 
jį Dievo tarnu. Jis gali net 
ir savo meilužę pasmaugti, 
kaip tai padarė pralotas Ol
šauskas, ir vistiek jis bus lai
svas, bent tokioj šaly, kaip 
Lietuva.

Nebegalėdamas laimės sa
vo galvoje sutalpinti, rodos, 
kunigas turėtų būti dėkin
gas žmonėms, kurie jam tą 
laimę teikia. Rodos, susiti
kęs parapijoną jis turėtų vi
sur prieš jį kepurę pakelti ir 
mandagiai jį pasveikinti.

Bet ne! Jėzujitai reika
lauja, kad parapijonys prieš 
jį galvas lenktų ir visada jį 
sveikintų.

Jeigu tai nėra begėdiškas 
reikalavimas, begėdiškas 
'garbės troškimas, tai pasa
kykit, kaip kitaip tai pava
idinti?

DAVĖ PRUSEIKAI $100 
NUO “UTĖLIŲ” GINTIS.

Tūlas L. K., pruseikinis 
komunistas, parašė bimbinių 
komunistų organui “Lais
vei” šitokį laišką:

“Skaitau ‘Laisvę’, bet tik tol, 
kol pasibaigs prenumerata. To
liau už tą purvinos mazgotės 
šmotą nė cento neduosiu. Skai
tai laikraštį—nelyginant pa
mazgas gertum. Rodos, kad 
kokia ruja šunų, subėgusi į 
krūvą staugia visokiais bal
sais ant vieno žmogaus, kuris 
vienas daugiau darbininkų la
bui nuveikė, negu visa Brookly- 
niškė ruja sykiu paėmus. Be
gėdžiai, besarmačiai, be sąžinės 
sutvėrimai, kurių širdyje ir gy
slose ne raudonas kraujas teka, 
o pūliai su uksusu susimaišė. 
Tokių išsigimėlių ir judošių 
kaip svietas stovi dar turbut 
nėra buvę. Tai dvasiškų pašle
mėkų gengė, be sąžinės, be lo
gikos, patys idiotais būdami 
svietą bando mokyti. Bimba— 
tas idiotas ir išsigimėlių gen\ 
ges karalius skeryčiojasi į vi
sas puses, rėkdamas iki ausų 
išsižiojęs, o jam turavoja visa 
ruja idiotukų aplinkui apsisto
jus. Atrodo, jog tą idiotą pa
pirko kapitalistai, idant jis 
griautų darbininkų judėjimą 
Amerikoj. Tai lietuviškas Aze- 
fas, tik dar su šlykštesne ir 
labiau išgverusia sąžine. Aš da
viau Pruseikai šimtą dolerių, 
kad jis galėtų apsiginti nuo tų 
utėlių, nuo tos rujos šunų, nuo 
tų idiotų, judošių ir provokato
rių, kurie sulindę į ‘Laisvę’ 
smardina švarią popierą ir ter
šia orą visoj Amerikoj.”

Taip komunistai kalba a- 
pie komunistus.

¥isodd
lon Duokit

Lucky Strike"

It’s toasted
Jus J Gerklei Apsauga—prieš knitejimu —prieš kosulį

Copr., 1931, 
The American 
Tobacco Co.

* * « * ąe $

Tas LUCKY skvetas! Neperšlampa-1 
mas Cellophane. Visuomet gerai —• 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk dėmėsi j naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dali 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk,
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į neperšlam- 
pamą Cellofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai, 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato, 
bulintas Humidor pakelis — taip lengvai atida
ryti. Ponios — šis LUCKY skvetas — apsauga 
jūsų pirštų nagams. Pagaminta iš geriausių tabakų - viso derliaus grie

tinės - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretai ap
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną SPRAGINI- 
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra-Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty
bės, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. “Jie išimti - todėl jų n nėra!” Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankūs jūsų

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį. Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — Lucky Strike šokių Orkestrus griežia kiekvieną 
Antradieni, Ketvirtadieni ir Šeštadienį, vakare per N. B. C. radio tinklą.

"Mano gerkle man visa svarba. Aš
traus deginimo tavajai taip pat- 
nera. Visada duokit man Lucky 
Strike. Ir pasiplak sau pečius del 
naujojo celofaninio įvyniojimo su 
skvetu, kuris taip lengvina pakelį 
atidaryti.

Dorothy Mackaill yra toji pat Pave
janti, žaidžianti asmeniškai realiam gy
venime kaip ir vaidyboje. Temykito 
Dorothy jos sekančiam First National 
Picture paveiksle “Safe in Hell” 
(Saugu Pragare). Nėra nuobodaus mo
mento by kuriam First National pa
veiksle, kuriam Mackaill yra žvaigžde.

“VIENYBĖ” .PYKSTA.
Brooklyno ‘“Vienybė” 

pyksta, kad “Keleivis” ir 
“Naujienos”, cituodami p. 
Rastenio laišką apie artisto 
Lon Chaney -tautybę, nepa
sakė, kad tas paaiškinimas 
tilpo “Vienybėj”.

Ji dar prikiša “Keleiviui” 
ir “Naujienoms”-kažin kokį 
“išsišokimą”. Girdi:

“ ’Naujienos’ ii' ‘Keleivis’ ku
rie pirma taip įsišoko, tuoj per
sispausdino p. Rastenio straip
snio ištraukas pažymėdami, 
kad jį parašė Rastenis ‘vie
nam’ | laikrašty.”

“Vienybė” čia pasakoja 
niekus. Faktas yra toks, 
kad ne “Naujienos” su “Ke
leiviu” išsišoko, bet ji pati 
apsišutino. Nugirdusi kažin 
kur nieku neparemtą paska
lą, buk Amerikos judžių ar
tistas Lon Chaney buvęs lie
tuvis, “Vienybė” pranešė tai 
savo skaitytojams kaipo di
delę naujieną ir didelį lietu
vių tautai džiaugsmą. Ji pa
sakė net ir kokiam Lietuvos 
kaime Chaney buvo gimęs. 
Bet adv. Rastenis gavo iš 
Washingtono tikra informa
cijų apie tą artistą, ir pasiro
dė, kad tas žmogus nieko 
bendra su lietuvybe neturė
jo. “Vienybė” p. Rastenio 
paaiškinimą išspausdino.pa
rodydama tuo budu, kad 
skelbdama Chaney “lietu
viu” ji išsišoko ir pastatė sa
ve ant pajuokos.

Ir dabar ji dar pyksta, kad 
mes kalbėdami tuo klausimu 
nepaminėjome jos vardo ir 
neparodėme, kaip žioplai ji 
buvo išsišokus.

JAU 11 METŲ, KAIP LEN
KAI PAGROBĖ VILNIŲ.

Šių metų 9 spalių dieną 
sukako jau 11 metų, kaip 
lenkai užgrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių ir didžiosios val
stybė tą jų žygi užgyrė.

Jau 11 metų kaip lietuviai 
prieš šitą smurtą protestuo
ja, bet tų protestų niekas ne
klauso.

Per 11 metų jau gana pa
aiškėjo, kad nei protestais, 
nei prašymais lietuviai Vil
niaus neatsiims.

Vilnius galėtų sugrįžti, 
Lietuvai tik tada, jei patys 
vilniečiai norėtų prie Lietu
vos grįžti. 0 kad jie to no
rėtų, tai Lietuvoj turėtų but 
sukurta kitokia tvarka. Te
nai turėtų but panaikinta 
cenzūra, panaikinta diktatū
ra, sušauktas seimas ir pilie
čiams duota tiek laisvės, 
kiek jie neturi po Lenkijos 
valdžia.

Trumpai apie viską.
New Yorke atsidarė nau

jas “Waldorf-Astoria” vieš
butis, kurio pastatymas kaš
tavo $40,000,000. Jis turi 
2,200 kambarių ir jo inkur- 
tuvėse dalyvavo 20,000 sve
čių.

Londono taxi vežikai, ku
rių yra 8,000, kreipėsi į po
licijos departamentą su pra
šymu, kad jiems leistų nešio
tis policijos švilpukus, nes 
juos labai dažnai užpuolą 
plėšikai.

Per pereitą sąvaitę auto
mobiliai užmušė 14 žmonių 
Mass, valstijoj. Per tą patį 
laiką teismuose buvo nuteis
ta 190 girtų automobilistu.

Mackaill pareiškia 
mas Apmokėtas?

Tamstoms gali būti 
įdomu žinoti, kad ne
mokėta p-lei Mac
kaill nė cento už virs- 
paminėtą jos pareiš
kimą. P-lė Mackaill 
per 6 metus rūko 
LUCKY STRIKE cig- 
aretus. Mes tikime, 
kad šis skelbimas bus 
tiek naudingas jai ir 
First National, jos voi

le a I ų leidėjams, 
kiek jos apie 
LUCKIES patvirti
nimas yra mums ir 
Jums.

ĮVAIRENYBĖS.
KADA ATSIRADO LAI- ; 

VŲ VARDAI?
Kaip nėra žmogaus be pa

vardės, taip negalima įsivai-; 
zduoti ir laivo be vardo, y-1 
pac dabar, kai taip platus e- į 
konominiai santykiai tarp 
tolimiausių pasaulio kraštų.

Laivų vardai atsirado gi
lioje senovėje. Yra žinoma, 
kad senovės graikai savo 
laivams duodavo simboliš
kus dievų vardus ir jų sta
tulomis tuos laivus papuoš
davo. Taip pat savo laivams 
vardus teikdavo ir geriau
sieji šiaurės jurininkai—vi
kingai. Tačiau tikras pirmą
sias žinias apie laivų vardus 
turime tik iš XI amž. Iš tų 
laikų yra užsilikę laivų var
dai: Olafo Frygvassono 
“Robak-Smok” ir Vilhelmo 
Normandiečio “Mara”, ku
riuo jis buvo išvykęs užka
riauti Anglijos. Nueitų laikų 
kronikos kaskart dažniau 
mini laivų vardus, ar tai da
lyvaujant pastariesiem juros 
kautynėse, ar paskendus, ar 
ištikus avarijai.

Jungtinių Valstijų Svei
katingumo Tarnybos D-ras 
Sebrelli paskelbė įdomų da
lyką apie svogūnus. Jis sako, 
kad jeigu šunims duoti daug 
svogūnų, tai pas juos išsivy
sto stipri anemija, tai yra, 
stoka kraujo.

Iš savo gyvo svorio kiau
lė duoda grynos mėsos 75 
nuošimčius, veršis 57%, jau
tis 54%, o avis 47 nuoš. Va
dinas, kiaulė yra mėsingiau- 
sis gyvulys.

SLA. Viršininkų 
Nominacijos.

Kokius žmones nominuoti, 
kad vėl nepridarytų Susivie

nijimui, nuostolių?
I Šiomis dienomis Chicago- 
je buvo sušauktas SLA. kuo- 

i pų atstovų pasitarimas del 
ateinančių SLA. centro val
dybos nominacijų, kurios 
prasidės lapkričio 1 d. ir 
baigsis gruodžio 31 d.

i Apsvarstęs, kokios linijos 
laikytis viršininkų rinkimuo
se, susirinkimas nutarė, kad 
neprivalo but nominuotas nė 
vienas iš tu SLA. viršininku, I C v 7

• kurie dalyvavo Devenio-A- 
Į žunario paskolos davime, 
i padarydami tūkstančius do
lerių nuostolių Susivieniji- 

! mui. Šituo reikalu buvo vien- 
i balsiai priimta sekanti

REZOLIUCIJA.
“šis susirinkimas pasisako 

už tai, kad nė vienas iš tų as
menų, kurie Komisijų suvažia
vime buvo apkaltinti dėl Devc- 
nio-Ažunario paskolos davimo, 
negali būti kandidatais į Pildo
mą Tarybą, pasiremiant že
miau paminėtomis priežasti
mis:

“Viena, del to, kad tie asme
nys buvo apkaltinti dėl didelių 
nuostolių, kurie pasidarė Susi
vienijimui skandališkoj Deve- 
nio-Ažunario paskolos aferoj;

“Antra, dėl to, kad tie asme
nys prižadėjo per savo atstovą 
Komisijų susirinkime, lapkričio 
mėnesį 1930 metu, daugiau ne
kandidatuoti į Pildomą Tarybą, 
ir, pasiremiant tuo jų prižadu. 
Komisijos nerekomendavo ją 
pašalinti.”

Prie šitos rezoliucijos dar 
trys susirinkimo dalyviai pa
darė ir patvirtino savo para
šais šitokį pareiškimą:

“Mes, žemiau pasirašę, šiuo 
liudijame, kad mes dalyvavome 
Komisijų susirinkime 1930 m. 
lapkričio mėnesį (New Yorke), 
kuris svarstė kaltinimus ketu
rių Pildomos Tarybos narių dėl 
Ažunario-Devenio paskolos, ir 
mes girdėjome j u įgaliotinio, 
p-no Strumskio, pareiškimą 
prieš balsavimą susirinkime, 
kad minėti keturi asmens— S. 
Gegužis, P. Jurgeliutė, Dr. E. 

. G. Klimas ir M. A. Raginskas—
daugiau nebestatys savo kandi
datūrą j SLA. viršininkus, jei
gu jie bus palikindavo vietose 
iki seimo.”

(Pasirašo:)
A. a! Olis, K. J. Mačiukas, 

Geo. J. Stungis.
Kuopų veikėjų susirinkimas 

toliaus nutarė pasiūlyti SLA. 
nariams šitokį kandidatų są
rašą ateinančioms nominaci
joms:

Į SLA. prezidentus F. J. Ba- 
gočius; į vice-prezidentus J. V. 
Grinius; į sekretorius Dr. M. 
J. Vinikas; į iždininkus K. P. 
Gugis; į iždo globėjus S. Baka-, 
nas ir Geo. J. Stungis; į dakta- 
rus-kvotėjus Dr. Broniušas.

Susižinoti su įvairioms kolo
nijoms ir paskatinti SLA. na
rius, kad jie nominacijose bal
suotų už aukščiaus paduotą 
kandidatų sąrašą, susirinkimas 
išrinko komitetą iš trijų asme
nų : K. J. Mačiuko, Geo. J. 
Stungio ir K. Liutkaus. Komi
teto adresas bus: 6812 S. West
ern Ave., Chicago, Ill.

Kuopos ir nariai yra kviečia
mi pasidarbuoti, kad aukščiaus' 
nurodyti kžmdidatai butų išrin
kti į SLA. Pildomą Tarybą, neš 
tai yra pilnai kompetentiškiį 
gabus ir patyrę Susiveinijimb 
darbuotojai.
, Susirinkimo Pirmininkas

K. J. Mačiukas, 
Raštininkas A. Narbutas.

Per 1930 metus į “Dead 
Letter” ofisą Washingtone 
buvo pristatyta 23,000,000 
laiškų ir kitokių siuntinių, 
kurių dėl jų neaiškių adresų 
negalima buvo nei atėmė- 
jams įteikti, nei siuntėjams 
sugrąžinti. Tarp kita ko tuo
se laiškuose buvo $5,391,000 
sumai pinigų ir čekių.
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Kas skaito ir rašo 
A

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
PITTSBURGH, PA.

Visokios žinios iš Pitts
burgh© padangės.

Spalio 2 d. SLA. 3-čio 
Apskričio Komitetas ir 
Komisijos turėjo LMD. 
svetainėje susirinkimą. Pir
miausiai buvo išklausyti Ko
miteto ir Komisijų raportai, 
o paskui buvo kalbama apie 
rengimąsi prie 45 metų su
kaktuvių nuo SLA. įsikūri
mo. Nutarta tas sukaktuves 
pažymėti 15 lapkričio dieną, 
LMD. Svetainėje tam tikru 
vakaru, susidedančiu iš pra
kalbų, dainų ir muzikos. 
Nutarta įžangos neim
ti nei rinklevų nedaryti. Ant 
vietos buvo išrinkta komisi
ja iš S. Bakano, J. Pabarš- 
čiaus ir J. Kuizino, kurie su
taisys tam vakarui progra
mą.

P. Pivariunas buvo pri
siuntęs skundą, kad rengi
mų komisija neėmusi iš jo 
kepyklos duonos 3-čio Aps
kričio piknikui, bet paėmus 
iš “Kauno” kepyklos, nežiū
rint, kad komiteto posėdy 

'buvo nutarta duona imti iš 
Pivariuno. Paaiškėjo bet gi, 
kad “Kauno” kepyklos sa
vininkas, p. Jonas Dargis, 
davė visą duoną Apskričio 
piknikui dykai ir da dova
nojo gražų pyragą dėl iš- 
laimėjimo, todėl Parengimų 
Komisija atsakė p. Pivariu
no orderį, o priėmė dovaną 
iš “Kauno” kepyklos. Bet p. 
Pivariunas vistiek pyksta ir 
sako, kad SLA. Apskričiui 
esą negražu ubagauti. Pagal 
jį, Apskritys turėjo atmesti 
“Kauno” dovaną, o pirkti 
duoną iš p. Pivariuno už pi
nigus. Tai tau ir tautinin
kas!
Šv. Jurgio tautinės parapijos 

maskaradinis balius.
Spalių 3 d. Švento Jurgio 

tautinė parapija buvo suren
gus LMD. Svetainėje maska
radinį balių. Žmonių buvo 
daug ir visi gražiai linksmi
nosi. Kostiumų irgi buvo 
daug, bet kas dovanas lai
mėjo, tai neteko sužinoti.

Nors ir blogi laikai, bet 
kada tik tautinė parapija ką 
rengia, visada turi pasiseki
mą.

Naujas “Sandaros” kores
pondentas.

Jau kelintas kartas tenka 
pastebėti “Sandaroj” kores
pondencijų, po kuriomis pa
sirašo tūlas A. Skaitant tas 
korespondencijas gauni įs
pūdžio, kad jos yra rašomos 
Chicagoj ant Halsted stry- 
čio. Pasiteiravus pas Pitts- 
burgho sandariečius teko su
žinoti, kad Pittsburghe jiem 
į pagelbą su socialistais ko
vot pribuvo tūlas eks-klie- 
rikas, kuris da nesenai 
Pittsburghe apsigyveno ir 
apie musų judėjimą čia 
tiek težino, kiek ožys apie 
astronomiją.Jisai rašo “San
darai” korespondencijas a- 
pie socialistus, apie tauti
ninkus ir apie sandariečius. 
Bet kiek jis apie tuos daly
kus nusimano, tai galima 
matyt iš jo korespondencijos 

, 39-tam “Sandaros” numery. 
Jis ten šaukia, kad tautinin
kai ir sandariečiai neleistų 
tokiems socialistams kaip 
Bakanas ir Mažiukna pada
ryti SLA. socialistišku. Tuo 
tarpu gi Mažiukna ir Baka
nas darbuojasi SLA. orga
nizacijoj jau apie 20 metų ir 
abudu yra gerai SLA. na
riams žinomi. Tai kasgi to 
“rašytojo” šauksmo klau
sys?

Kita to “rašytojo” nesą
monė yra tai, kad “socialis- 

‘ tas Mažiukna su sunum no
rėjęs vainą sukelti.” Tai yra 
žioplas prasimanymas, nes 
Mažiukna neturi nei tokio 
sunaus, kuris galėtų eiti į su
sirinkimus ir kartu su tėvu 

“kelti vainą”. Mažiukna tu
ri tik seną tėvą, kuris yra 
katalikas, bet darbuojasi S 
LA. labui. Taigi matyt, kad 
tas “Sandaros” korespon
dentas netik nėra buvęs ta
me susirinkime, apie kurį ra
šo iš peties, bet nepažįsta nei 
Pittsburghe darbuotojų.
Virbickui patiko adv. Bago- 

čiaus kalba.
Pittsburgh© sandariečių 

darbuotojas p. J. Virbickas 
rašo “Vienybės” No. 117, 
kad jam adv. Bagočiaus pa
sakyta prakalba SLA. 3-čio 
Apskričio parengime 13 rug
sėjo labai patikusi, tik, gir
di, Reporteriui nepatikusi ir 
dėlto reporteris nieko nepa
rašęs apie prakalbas.

Reporteriui linksma gir
dėti, kad ir žymiausiam Pitt
sburgh© sandarieęių darbuo
tojui, p. J. Virbickui, pati
ko adv. Bagočiaus kalba, 
nes kalbėtojas pasakė daug 
šventos teisybės netik apie 
SLA., bet ir apie Lietuvą, ir 
apie Smetonos “deržimordi- 
šką” diktatūrą, ir pareiškė, 
kad Lietuvos žmonės nusi
kratė rusiško jungo, nusi
kratys ir savų diktatorių. 
Adv. Bagočiaus kalba pati
ko ir visai publikai, net ir 
bolševikams, nes ir jie gra
žiai užsilaikė.

Reporteriui irgi patiko 
adv. Bagočiaus kalba, o kad 
Reporteris neparašė į “Ke
leivį” ir į “Naujienas”, tai iš 
to da nereikia daryti savoti
škų išvadų. Kad ir norėda
mas parašyt, Reporteris ne
gali suspėti viską užrašinėti, 
nes ne iš rašto gyvena, o tu
ri eiti į. dirbtuvę užsidirbti 
sau duonos kąsnį.

Kartais ir prie geriausių 
norų kaip ką turi apleisti ne
parašęs, nes nėra laiko, o 
kol liuosesnio laiko atsiran
da, tai dalykas pasensta ir 
jau pervėlu apie jį rašyti.

Reporteris.

KEWANEE, ILL.
Da vienas bankas nuneše 

žmonių pinigus.
Šiomis dienomis čia užsi

darė Union State Savings 
Bank & Trust Company. Šį 
banką vedė turtingiausi Ke- 
wanees biznieriai ir niekas 
nemanė, kad jis uždarytų 
duris. Visi skaitė jį saugiau
sia vieta savo pinigams. Tai
gi baisiai nustebo žmonės, 
kai pamatė, kad to banko 
durys jau nebeatsidaro. 
Žmonės labai nusiminė, o 
kiti net ir apsiverkė. Keturi 
metai atgal čia užsidarė Sa
vings Bank of Kewanee nu
nešdamas apie $2,000,000 
žmonių sunkiai uždirbtų pi
nigų. Nors tuomet tas ban
kas žadėjo atmokėti žmo
nėms iki cento, bet per 4 me
tus atmokėjo vis tik 20 pro
centų. Dabar užsidaręs ban
kas ir gi žada viską išmokė
ti, bet ar išmokės, tai tik at
eitis parodys.

Viena bėda butų ne bėda, 
bet bėda, kad šiais laikais 
bėdų labai daug. Darbai kas 
dieną mažėja, darbininkų 
algos kapojamos per pusę, o 
jeigu kas turėjo kokį centelį 
susitaupęs ant senatvės, tai 
bankai jį apvogė. Ir žmogus 
palieka kaip užgimęs: nei 
pinigų, nei sveikatos.

Kiek man žinoma, tai pu
sė darbininkų Kewanee 
mieste yra atleista iš darbo, 
o kita pusė dirba tik po dvi 
ar tris dienas Į savaitę, žie
ma artinasi, ir skurdas da
rosi didesnis.

Lietuvių čia yra gražus 
būrelis. Pažangesni skaito 
laikraščius ir interesuojasi 
visuomenės gyvenimu. Tam
sesni musų broliai irgi pra
deda jau nebijoti paimti 
laikraštį į rankas. Tai reiš
kia, kad fanatizmas po va
liai nyksta.

“Keleivio” skaitytojas.

HARTFORD, CONN.
Maža pastaba SLA. visiems 

nariams.
Kadangi artinasi nomina

cijos į SLA. Pildomąją Cen
tro Tarybą, tai nekuriuose 
laikraščiuose pasirodė “šlei
fų” suvažiavimai, ir kožnas 
tų suvažiavimų skiria savo 
kandidatus, nežiūrint ar tie 
žmonės yra tinkami ir verti 
būti tokios fraternalės orga
nizacijos viršininkais, ar yra 
kuom užsipelnę. Taigi mums 
visiems SLA. nariams reikia 
pažiūrėti šviesiomis akimis 
ir pagalvoti, ar mes galime 
balsuoti už tokius žmones, 
kurie patys per prievartą 
nori įsibrukti į Pildomąją S. 
L.A. Tapybą; kurie patys va
žinėja per SLA. kuopos ir 
narius agituoja patys už sa
ve. Tokie žmonės turi būti 
pastatyti į šalį. Tegul jie dar 
padirba, tegul pesirodo pil
nais ir ištikimais SLA. na
riais, o ne tik kad'pasipini
gauti iš SLA. arba padaryti 
žydišką biznį, kaip buvo da
roma ligi šiol.

Mes SLA. nariai esam ne- 
biedni; mes turime gana pa
mokytų vyrų ir merginų, ku
rie yra jau seniai užsipelnę 
SLA. Pildomoj Taryboj pir
mąsias vietas. Jau seniai rei
kėjo tuos žmones padėti į 
SLA. Pildomąją Tarybą. Bet 
nors dabar susipraskim ir 
tiems musų seniems vetera
nams duokime jų seniai už
tarnautas į SLA. Pildomoj 
Taryboj vietas. Štai, Jonas 
Sekys, kuris gyvena Hart
forde, Conn., yra dirbęs jau 
virš 25 metų prie SLA., bu
vęs per daug metų; finansų 
raštininku kuopose, buvęs 
organizatorius ir dabar 
Hartforde jau penki metai 
kaip eina finansų raštininko 
pareigas 124 kp. Tai yra pa
mokytas žmogus, baigęs 
Veiverių Kursus Lietuvoj, ir 
gali užimti bile kokią vietą 
SLA. Pildomoj Taryboj. 
Tad mes nominuokime ir 
balsuokime už Joną Seki į 
Iždo Globėjus, kuri tai vieta 
senai jam priklauso, kurią 
jis seniai yra užsipelnęs.

(Mes nieko neturime prieš 
p. Sekio asmenį, bet nuo sa
vęs mes patariam remti į Iž
do Globėjus S. Bakaną ir 
Geo. Stungį, kuriuos pasta
tė Chicagos veikėjų konfe
rencija.—Red.)

184 Kuopos Narys.

{ TAI P1RKOT SKALBTU- 
l VĄ? DABAR VARTOK IT 
\ RINSO, JEI NORIT GAI- 
/ L1Ų PUTŲ IR SKAISČIAI 
/ BALTU SKALBINIŲ.

‘‘Geras Patarimas
Išskalbt Drabužius

Balčiau—Saugiai
“f^AL jus manot, kad nedaro daug 

skirtumo kokį muilą jus varto- 
jat—bet daro! Aš žinau iš patyrimo, 
lūs stebėsitės iš tų tirštų smetonuotų 
putų kokias duoda Rinso. Ir kaip tos 
putos padaro maloniai švarius skalbi
nius! Pamėgink, tai matysi.”

Nevirink drabužių
Rinso išmazgojo drabužius taip bal
tai, kad nė virinti nereikia. Išdirbėjai 
40 garsių skaitovų rekomenduoja šitą 
gianuluotą muilą.

Geras skalbimui rėčkoj, taipgi. Iš
mirko purvą—sutaupo trynimą—su
taupo drabužius. Ekonomiškas; duo
da dvigubai putų, puodukas už puodu
ką, už lengvosvarius, papurusius mui
lus—net kiečiausiam vandeny. 
Gaukite DI
DELI pake- 
čių Rinso. 
Vartokit del 
dišių, taipgi 
—ir visokiai 
valai.

MILIONAI VARTOJA RINSO.
Rėčkoje, Skalbtuvėje ir Bliude.

PITTSBURGH, PA. 
Netikėta mirtis.

Netikėta mirtis patiko 
Antaną Jancevičių, kuris 
pirmiau buvo L.M.D. gaspa- 
dorium, o dabar kasierium. 
Velionis turėjo savo saldai
nių krautuvėlę ir buvo ve
dęs, paliko moterį ir dvi 
dukteris apie 10 ir 8 metų 
amžiaus. Nelaimė įvyko ne
dėlios vakare, 27 rugsėjo. 
Velionis paslydo laiptais ir 
taip smarkiai krito, kad nu
truko didžioji gysla strėnose 
ir jis antrą dieną mirė. Pa
laidotas 2 d. Spalių, šv. Ka
zimiero parapijos kapinėse, 
su bažnytinėm apeigom, 
nors pats į bažnyčią neida
vo ir ne bažnyčioj buvo šliu- 
bą ėmęs. Buvo gerai apsi
draudęs SLA. 40-toj kuopoj 
(ant $1000 pomirtinės). To
dėl mirusį galima laidot kur 
tik nori, nes dolerių yra.Taip 
žmogus buvo gana draugiš
kas; nors simpatizavo dau
giau progresistams, bet 
draugų turėjo tarp visų ir su 
visais gerai sugyvendavo. 
Paliko nubudime jauną mo
terį ir 2 dukreles.

Lietuvių Studentų Kliubas 
veikia.

Atsidarius mokykloms ir 
susirinkus studentams, buvo 
sušauktas ir Lietuvių Stu
dentų metinis mitingas L. 
Piliečių svetainėje S.S. (Ši 
svetainė studentams duoda
ma nemokamai). Valdyba 
išrinkta iš šių studentų:-Vin
cas Zemblauskas pirminin
ku, Dr. J. Urbaitis, jo, padė
jėju, Milda Virbickiutė sek
retorė, Dominikas Smilgys 
kasierium. Visi energingi ir 
drabštųs jaunuoliai.

Kiek teko sužinot, tai ne
visi studentai sugrįžo į mo
kyklas, ypač kurie iš toliau 
lankė universitetą po 2 ir 3 
metus, del blogų laikų turė
jo nutraukti mokslą, nes tė
vai neišgali daugiau mokėti. 
Bet užtai keletas prisidėjo 
naujų, kurie įstojo į univer
sitetą šiais metais. Yra ir to
kių studentų, kurie dienomis 
dirba ir lanko naktinę mo
kyklą. Yra ir tokių, ką mo-i 
kinasi dienomis, o dirba va
karais. Lietuvių studentų tė
vai visi ateiviai iš Lietuvos, 
todėl turtu didelių neturi, 
užtat jų vaikam sunkiau ir 
mokslas pasiekti. Bet kurie 
stengiasi, tai vis randa ga
limybės ir mokslą tęsia, o 
kada mokslą užbaigs, tada 
atsilygins ir tėvams ir pakels 
lietuvių vardą.

J. Virbickas.

PITTSBURGH, PA.
Nauji biznieriai ir nauji 

vaidai.
Pittsburghe žinomas ge

ras biznierius J. Dargis. (stu
dento P. Dargio brolis) užsi
dėjo naują duonos kepyklą 
“Kaunas” N. S. lietuvių da
ly, kur turi didelę keoyklą ir 
P. Pivariunas. Abu geri 
Pittsburghe lietuviai ir geri 
biznieriai, tautininkai ir pa
triotai, bet biznį pradėję ė- 
mė pyktis—taip, kad J. Dar
gis norėjo net sumušt Piva- 
riuną, kuomet šis 15 rugpjū
čio nuvažiavo su duona į 
McKees Rock, Pa., kur Dar
gis apsigyvenęs. Ten J. Dar
gis su kitu vyru ir užpuolė 
Pivariuną ties Kooperacijos 
krautuve. Buvo del to ir 
teismas pas “Skvairą”. Liu
dininkais buvo Zabela ir 
Ramoška. Bet pas Skvairą 
Pivariunas su Dargiu susi
taikė ir prižadėjo kits kito 
neužkabinėti.

Butų daug geriau, kad 
musų lietuviai visą savo e- 
nergiją pašvęstų savo biznio 
pagerinimui ir naujų vietų 
užkariavimui tarpe svetim
taučių. Man kartą pasitaikė 
lankytis svetimtaučių krau
tuvėj ant Butler st. Atėjo 

moteris, rodos slovake, ir 
prašo “Lithuanian bread”. 
Aš ir žiuriu akis išvertęs, 
kokia čia bus duona. Ogi at
neša Pivoriūno duonos. Tai 
pasirodo, kad svetimtaučiai 
mėgsta lietuvių duoną, tik 
reikia jiems duot jos pamė
gint, reikia jieškot naujų rin
kų. O tada užteks ir Pivariu- 
nui, ir Dargiui, ir visiems.

Žinąs.

NORTHAMPTON, MASS.
Drąsus piešimas.

Subatos naktį čia buvo te
lefonu pašauktas taxi prie 
namo No. 25 Kensington 
avė. Kuomet vežikas atva
žiavo nurodytu adresu ir iš
lipo atidalyti duris, jį pasi
tiko 3 vaikėzai, kurie tuo- 
jaus įrėmė jam revolverius į 
pašones, paskui įvertė jį jo 
paties automobiliun ir lei
dosi važiuot apie 65 mylias 
į valandą. Vienas važiavo, o 
kiti du laikė prispaudę prie 
grindų vežiką ir kraustė jam 
kišenius. Atėmė $45 pinigais 
ir laikrodėlį.

Nuvažiavę į Holyoke mie
stelį banditai vežiką išmetė 
liepdami nueiti ant kampo 
Northampton ir Dwight gat
vių. tai tenai rasiąs savo 
taxi.

Rašant šią žinią banditai 
dar nebuvo sugauti. J. R.

PLYMOUTH, PA. 
Svarbus nutarimas.

Rugsėjo 27 d., čia įvyko 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovės susirinkimas. Iš 
raportų pasirodė, kad kapi
nių bendrovė gerai gyvuoja. 
Nežiūrint blogų laikų, be
darbės, žmonės perka lotus, 
nors ant išmokėjimo. 'Finan
siškai Kapinių Bendrovė 
taipgi neblogiausia stovi. 
Pas iždininką yra $631.81 
pinigų. Lotų užsisakiusių ant 
išmokėjimo yra apie 10 as
menų. Kad visi sykiu sumo
kėtų, butų apie $800. Bet ne- 
kurie paėmę lotus ant išmo- 
kesties, prašo palaukti kiek, 
nes iš priežasties bedarbės 
negali suderėtų pinigų su
kelti. 1

Lietuvių Tautiškų Kapi
nių Bendrovės yra toks pa
tvarkymas: Lotus duoda ant 
išmokesčio per tris mėne
sius; jei pirkėjas per tris 
mėnesius neišmoka loto 
pilnai, tai už likusį balansą 
turi mokėti 6 nuošimtį me
tams. Bet pasirodo, kad yra 
tokių, ką lotus užsisakė jau 
suvirs 2 metai ir nekuriems 
jų reikia mokėti jau daugiau 
kaip $10.00 procentų. Tad 
kilo sumanymas tokiems na
riams pagelbėti. Atsižvel
giant į bedarbę,^kuri siaučia 
jau 2 metai, nutarta štai 
kas: Kurie yra užsisakę lo
tus ant išmokesčio ir užsi
mokės pilnai bėgyje trijų 
mėnesių, tai yra nuo šio su
sirinkimo iki 1 d. sausio 
1932 m., tiems 6 nuošimtis 
bus dovanotas.

Taigi lotų pirkėjai pasi
naudokite šia proga.

St. Žukauskas.NE VISAI SERGANTIS, BET VISVIEN IR NESVEIKAS.
Ar jus kada nors taip jaučiatės ? Ar jus viduriai neveiklus, ar jus neuž

ganėdinti, pikti, erzinantys ir nervingi, ar jūsų apetitas menkas,—ar jus 
mieguistas po pietų, ar jus negalite išvengt to pavargusio jausmo kur ap-
gula jūsų mintis? Tūkstančiai, kurie taip kentė, dabar pasiliuosavo nuo to,
dėlto, kad jie pradėjo vartoti

TR1NERI0 KARTŲ VYNĄ
šitas didžiai pasekmingas ir tuom tarpu labai priimnus vaistas išvalo 

vidurius, sugrąžina apetitą, išblaivina jūsų mintis. Daugelis daktarų reko
menduoja jį. Kodėl? Nepersenai daktaras parašė mums iš St. Louis, 
Mo: “Turėjom stebėtinus rezultatus.”Tai priežastis.

Pas visus aptiekininkus, mažom ar didelėm bonkom, vertės kuponas kiek
vienam pakečiuje. Šekit nurodymus: vieną valgomą šaukštą tris syk į die
ną! Jeigu jus negalite gauti jūsų apielinkėje, rašykt į Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.

BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimas pas mus kunku

liuoja.
Nemanykit, gerbiamieji, 

skaitytojai, kad aš jau kojas 
užverčiau. Ne, aš dar gyvas 
ir tvirtas kaip arklys. Bet 
gana apie save plepėt. Ver
čiau pakalbėkime apie Broo
klyn© kultūrinę pusę.

Lietuviai, kaip žinoma jau 
iš senovės, vaišingi. Tas ir 
dabar kartais pasitvirtina. 
Taip, vaišingumas tvinte 
tvinsta musų Brooklynė. 
Skirtumas gal tik tame, kad 
anais laikais musų žmonės 
buvo be jokio supratimo, be 
mokslo žinių, ir nežinojo 
kaip iš cukraus pagaminti 
šnapsą. Todėl patys gėrė ir 
kitus vaišino tik midum. Da- 
darbties čėsais jau visai kas 
kita! Dažnas Brooklyn© pi
lietis savo stuboj turi jau 
bravoriuką įsitaisęs ir lašas 
po lašo varvina brangų sky
stimėlį per tam tikras pai- 
pas, iš paipų į bonkas, o iš 
bonkų jau stikliukais į kūmų 
kakarines... Vieni spaudžia 
iš cukraus šnapsą, kiti iš 
vynuogių vyną sunkia. Rei
kia pripažinti, kad skysti
mas išeina itin fainas. Vie
ną tokią katalikišką išme
tei ir—žmogus jautiesi visai 
patenkintas. Be jokių cere
monijų gali ir per snukį kam 
reikia užtepti. Štai vieną ne- 
špėtną rytą nueinu krautu- 
vėn ir randu kažin kokį Die
vo sutvėrimą, žmogus ne 
žmogus. Nosis mėlina, kaip 
slyva, akys juodos, abrozdas 
suraižytas, o kaktoj, guzas. 
Klausiu, kur taip buvai, kad 
taip suvargęs? O jis man 
sako: “Matai, šią naktį bu
vo vaina”. Ir pradėjo aiš
kint. Kiti, sako, kiaurom 
galvom parėjo. Man, sako, 
irgi biskis kliuvo, ale tai nie
kis, linksmai laiką pralei
dom. Du galionu iščiulpėm.

Tai ve, kaip linksma pas 
mus gyvent, gerbiamieji 
skaitytojai. Gal pas jus ki
tam mieste nuobodžiau.

Senberniai pakeitė savo 
ydą.

Kai pamenu, keli metai at
gal senberniai buvo daug 
kitokie negu dabar. Būda
vo įsikanda storą cigarą į 
dantis ir rėžia sparną apie 
šešiolikines mergiščias. Da- 
bargi savo meilės draugėmis 
jie pradėjo rinktis ponias. 
Mat, sako, kaip bedarbė, 
mažiau kainuoja su moteri
mis, negu su mergomis. Ir 
garnio nereikia bijot.

Tik pasaugoji, kada vyras 
iš namų pasišalino, tuomet 
Velykos—gerk ir valgyk 
diržą atsisegęs, jeigu tik ji 
tave myli...

Jaunimo Padauža.
5 ŽMONĖS MIRĖ NUO 

GRYBŲ.
Toledo, Ohio.— Pereitą 

sąvaitę čia Lockhardų šei
mynoj nuo grybų mirė 5 
žmonės. Keli kiti sunkiai 
serga. Valdžios daktaras iš
leido perspėjimą, kad žmo
nės nerinktų ir nevalgytų 
tokių giybų, kurių jie gerai 
nepažįsta.

Kaip Lenkas Nušo
vė Lietuvį.

Gary, Ind.— Dėl šeimyni
ško pavydo čia lenkas Zab
lockis nušovė lietuvį Viktorą 
Stravinską, o paskui savo 
kruvino darbo nusigandęs ir 
pats nusižudė.

Šitos kruvinos tragedijos 
priežastis buvo moteris, len
ko Martino Zablockio žmo
na. Buvo taip. Viktoras Stra
vinskas gyveno pas Purvi
nius po numeriu 1124 Penn
sylvania avė. apatiniame bu
te, o lenkų Zablockiu šei
myna gyveno viršutiniam to 
paties namo aukšte. Stravin
skas gyveno gerai, turėjo sa
vo automobilių ir dažnai iš
veždavo pavėžyt Zablac- 
kius, kurie gyveno antrame 
aukšte. Tiesą pasakius, jis 
juos netik išveždavo, bet ir į 
jų butą dažnai atsilankyda- 
davo. Ir jis taip su jais susi
draugavo, kad pradėjo lan
kytis pas Zablackienę ir ta
da, kai jos vyro namie nebū
davo. Galų gale priėjo prie 
to, kad Zablackienė nutarė 
paimti nuo savo vyro divor- 
są ir gyvent su lietuviu Stra
vinsku. Apie savo planus ji 
pasakė ir savo vyrui, Marti
nui Zablackiui. Tas pasiuto 
iš pavydo. Nieko nelaukda
mas pagriebė revolverį ir 
leidosi trepais apačion.

Apačioje namų savininkė 
Purvinienė sėdėjo parliory 
ir skaitė laikraštį, o jos bur- 
dingier. Stravinskas skam
bino pianą ir dainavo, ma
tyt, linksmas, kad neužilgo 
gaus lenko moterį.

Zablockis priėjo prie jo ir 
drebančiu balsu paklausė 
angliškai:

“Tau linksma, ar ne?’”
“Taip, man linksma”, at

sakę Stravinskas ir pakėlė 
akis į lenką, kuris iki šiol 
buvo geras jo draugas.

Lenko rankoje sublizgėjo 
revolveris ir tuojaus trenkė 
tris šūviai.

Nei žodžio daugiau neiš
taręs, Stravinskas sugriuvo 
prie piano negyvas. Viena 
kulipka pervėrė jam galvą, o 
kitos dvi sulindo į kūną.

Lenkas apsisuko ir taipgi 
nei žodžio nesakydamas už
bėgo vėl laiptais aukštyn. 
Bet tuo tarpu jo pati jau už
rakino duris, matyt bijoda- 
mosi, kad jis ir jos nenušau
tų. Zablockis išmušė duris, 
perbėgo per visus savo kam
barius ir įpuolęs virtuvėn šo
vė sau galvon.

' Policijai pribuvus, Zablo
ckis buvo dar gyvas, bet nu
vežtas ligoninėn tuoj mirė.

Keista, kad lenkas užmu
šė savo žmonos meilužį ir 
pats nusižudė, bet pačiai 
nieko nepadarė. Manoma, 
kad nušovęs Stravinską jis 
buvo tiek susijaudinęs, kad 
savo žmonos jau nepastebė- . 
jo kambariuose, nes prie to 
buvo jau ir tamsu, 6 valanda 
vakaro. O gali but, kad mo
teris pasislėpė, kai išgirdo 
šaudant, ir todėl išliko svei
ka.

Užmuštasai Viktoras Stra
vinskas buvo apsidraudęs
$1,000 sumai, bet apdrauda 
buvo užrašyta mergai, nors 
jis turi Lietuvoje tėvus ir 

brolį. Jį palaidojo Lietuvių 
Darbininkų Pašalpos Drau
gija.

J. Paškauskas.
GYVENKITE SALDŽIAI.
Kurie norite tkiro medaus, su

nešto iš žolynų žiedų tikrų bičių, 
galite gaut pas mane. Medus y- 
ra sveikatos palaikytojas. Jis . 
daug palengvina šalčiu sergan
tiems, nes stimuliuoja žmogaus 
systemą. Į tolimesnias vietas 
prisiunčiu per paštą. Kaina 5 
svarai $1.50; 10 svarų—$2.90. '

LEO. KONČIUS.
57 Batery st. N. Abington, Mass.
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šioti drobinis drabužis. Kad

5 jis bu's, gyva
tė negalės per jį įkąsti, nes, 
mat, su drobine skara šv. 

'Veronika nušluostė Kristui 
veidą. Čia tai jau tikrai da
vatkiškai eudaunas spasa- 
bas.

25. Einant pas ligonį, ser
gantį užkrečiama liga, rei
kia pasirūkyti “šventinta 
verba”, tada jo*kia liga ne
prilips. Tai ir vėl “eudau
nas” daiktas.

26. Kai apylinkėje žmo
nės serga limpamomis ligo
mis, tai reikia valgyt česna
kus—nesirgsi.

27. Nuo gerklės ligų’ ge- 
riaųsis .vaistas—tai “arba
ta” išvirta iš šviežių šunies 
išmatų.

Tai tik kelintas tų “recep
tų”, kuriuos vartoja nuo Į- 
vairių ligų Lietuvos kaimie
tės.

Kad Lietuvos žmonės tiki 
! šitokiems prietarams dar 20- 

tame amžiuje, tai nuopelnas 
musų kunigėlių, kurie per 

’ 500 metu tuos žmones “švie- 
! tė”.

—Tegul bus pagarbintas,! daryt Maike.
Maike!

—Labo ryto, tėve!.
' —Kas bus, Maike, kad 
jau šalta darosi, o aš kaili
niu neturiu?*■

—Šituo reikalu, tėve, tu-, 
return kreiptis į kunigą.

—Turbut tu, Maike, nore-j
jai pasakyt kreiptis į kriau- su tavim7asirodavyt.~Juk tu 
čių? Juk kunigas kailinių ’ ■ -• • * • ■ ♦
nesiuva.

—Ne, tėve; aš patariu tau 
kreiptis i savo kleboną.

—Kodėl?
—Todėl, kad tu esi paau-

—Na, matai, tėve, tu pats 
juokus kreti.

—Ne, Maike, aš kalbu be 
juokų. Bankas yra fain biz
nis.

—O ar tu žinotum, tėve, iš 
I katro galo banką pradėt?
I —Užtai, Maike, aš noriu

turbut žinai, kaip toki bizni 
užvest, ar ne?

—Bet vieno žinojimo ne
užtenka, tėve. Tam tikslui 
reikia kapitalo.

lociei, Kact cu esi paau-• —Taigi, taigi, Maike! 
kavęs jam ne vieną penkinę. VefĮluk į0 mes £ norim ban_ 

Jes, as visada aukoju. ka užsidet, kad mums kapi- 
Ir tu aukoji, teve, del rejkja Pasisamdysim 

J.ogikur nors tuščia štorą ant 
...... . r i kampo, užrašysim ant lango

ptu. Taigi dabai, teve, kaipIc]j(]eiėmis auksinėmis litaro- 
*” "“'Imis. TAUTIŠKAS BAN- 

KAS, nusipirksim seken- 
hend seifą, ir tegul žmonės 
neša pinigus. O kai seifas 
bus pilnas, tada susidėsime 
visus pinigus Į baksus ir ban
ka uždarysim. Vadju sei, 
Maik?

—Tai butų, tėve, ne ban
kinis biznis, bet vagystė.

—Bet taip, vaike, dabar 
Amerikoj -visi bankai daro. 
Surenka, iš žmonių pinigus, 
o paskui užsidaro.

—Ne, tėve, bankai papra
stai užsidaro dėl kitokių 
priežasčių, daugiausia de1 
spekuliacijų. -Jeigu kurio 
banko vedėjai pinigus pava
gia, tai tokius valdžia kalėji
mai! kiša.
—O kaip tu rokuoji, Maike, 
jeigu mes savo banką užda
rę išvažiuotume į Lietuvą?

—Už tokį darbą, tėve, A- 
merikos policija galėtų tave 
ir iš Lietuvos parsivežti.

—Nebijok, Maike, musų 
tautiška valdžia neišduotų 
mus. Žiūrėk, kaip Devenis 
nusinešė į Lietuvą $25,000 

. SLA. pinigų, nusipirko sau 

. dvarą ir evvena kaip popas. 

. Lietuvos valdžia žino, ale 
nieko jam nedaro. Sako, 
gud boi, kad tiek daug pini
gų į Lietuva parvežė. Taigi 
ir mums nieko nedarvs. Jei 
kaip, tai Smetona da ir po 
medalį duos. Jes, Maike. 
patrajvkim banką užsidėt!

—Niekus kalbi, tėve. Man 
jau reikia skubėt mokyklon.

—Na, tai gud bai, Maike.

—n tu aukoji, Leve, ciei taJo feikia pasisamciysim 
to, kad kunigas sako, "y

.^a.u1a^c^uos_^mtf1^?’l kampo, užrašysim ant lango 

ateina šalčiai, tu nueik pas; 
savo kunigėlį ir paaiškink 
jam, kad tau reikia šilto ap
sivilkimo. Pasakyk jam, kad 
Dievas išmestų tau kailinius 
iš dangaus.

—Kad aš tau spirsiu, Mai
ke, už tokia šnekta, tai tu iš J L. *.7
manęs juokų neprovysi 1

-—Kokie čia juokai, tėve! 
Nejaugi tu netiki kunigo žo
džiams ir Dievo galybei?

—Šarap, Maike, ba aš 
pradėsiu pykt.

—Aš, tėve, norėjau duoti 
tau gerą patarimą. Bet jei
gu mano sumanymas tau 
nepatinka, tai gali vaikščioti 
be kailinių. *

—Jeigu tu esi toks geras, 
Maike, tai duok man rodą, 
kaip pinigų pasidaryt.‘Die
vas gali duot žmogui tik
tai sveikatos arba kokią ko- 
lerą užleisti, bet pinigų jis 
niekad niekam neduoda. Nei 
pinigų, nei kailinių iš dan
gaus negausi, Maike, kad ir 
pastiptum besimelsdamas. 
Aš jau ne sykį prašiau, ale 
niekad nieko negavau.

—O aš, tėve, savo ausi
mis girdėjau kunigą aiški
nant. kad reikia tik nesigai
lėti bažnyčiai aukot, o Die
vas šimteriopai atiduosiąs. 
Tai kuris gi dabar iš jud
viejų meluoja: tu, ar kuni
gas?

—Aš tau sakau, Maike, 
kad tu manęs prie melagių 
nelygink, ba gali gaut per 
ausį. Luk aut!

—Pasakyk, tėve, kodėl tu 
šiandien toks piktas?

—Kaip gi aš galiu but ne
piktas, Maike, kad aš ateinu 
pas tave ant rodos, noriu da- 
yadlyvai pasišnekėt, o tu 
mane tuo jaus įžeidi, ant ši- 
defstvos laikai. Aš jau senas 
žmogus ir juokų nelaikinu. 
Sy? Aš norėčiau su tavim a- 
pic biznį pasišnekėt.

—Apie koki bizni?
—Aš mislinu banką ati-

UŽMUŠTAS KUN. DEVE- 
NIS.

“Keleivio” skaitytojas, j. 
Milkintas, prisiuntė iš Tho
mas, W. Va., iškarpą iš ang
lų laikraščio, kur pasakyta, 
kad automobiliaus nelaimėj 
tenai buvo užmuštas kun. 
P. J. Devaney. Spėjama, kad 
jis gali but lietuvis, Devenis.

1 Arba kokius “vaistus” varto- ------ _
! ja Lietuvos kaimų “daktar- ir ploniausis 

kos”.
i Lietuvos Universiteto me-
• dicinos fakulteto leidžiamas 
i žurnalas “Medicina” savo 
i 7-tame numery paduoda są
rašą “vaistų”, kuriuos varto- 

1 ja kaimų “daktarai” ir “dak- 
. tarkos”.
į štai kai kurios tų “liekars- 
tvų”:

1. Susirgus drugiu, reikia 
Į apžergus kočergą bėgti iki
artimaiusio upelio, o tenai 

Į atbula ranka mesti kočergą Į 
j vandenį ir kiek galint grei
tai bėgti atgal. Drugys at
stos. ‘

2. Nuo drugio taipgi gydo 
šviežias karvės mėšlas, su
plaktas su degtine ir perko
štas per drobinį skudurą.

3. Nuo vandenligės gydo 
arbata išvirta iš tarakonų

> kiaušinių.
4. Susirgus tymais, reikia 

gerti arbatą išvirtą iš avispi- 
rių (avių mėšlo).

5. Pirmą kartą gimdant, 
reikia gerti arbatą išvirtą iš 
to rūtų vainiko, su kuriuo 
šliubą ėmei. Tada gimdysi 
be jokio skausmo.

6. Kiaulės tulžis su cuk
rum arba su degtine— tai 
vaistas nuo gumbo.

7. Jei pasidarė koktu ant 
širdies, norisi vemti, tai gerk 
kuodaugiausia alaus.

8. Jei kojos nutirpsta, tai 
reikia tepti vilko taukais.

9. Nušutinta vieta reikia 
apibarstyti druska arba mil
teliais iš sauso avies mėšlo.

10. Jei nudegei nedaug, 
tai gerai tą vietą apsnarg- 
liok.

11. Įpiautą vietą reikia a- 
pibarstyti skusbezdaliu.

12. Nusideginus ar nusišu- 
tinus, žaizdą reikia apsibar- 
styti milteliais iš avies spiių 
(mėšlo). Avies spiros turi 
but surinktos mėnulio del
čioje (kada mėnulis senas), 
nes tada joos geriuasia gy
do.

13. Karvės mėšlas taipgi 
geras vaistas nuo nusidegi- 
mo, bet karvė turi but juodo 
plauko.

14. Voratinkliai labai ge
ras vaistas nuo Įsipiovimo. 
.Persipiovus ranką ar koją,
uojaus dėk voratinklių, ku
riuose visuomet buna pilna 
dulkių ir visokių bakterijų.

15. Nikstelėjus ranką ar 
koją, tuojaus reikia užrišti 
ant tos vietos raudonas vil
nonis siūlas, ant kurio pirma 
reikia padaryti 9 mazgelius.

16. Jei Įspyrė arklys, tai 
reikia paimti arklio pasagą 
(patkavą), geriausia to pa
ties arklio, išvirinti ją van
deny ar piene, sumirkyti 
drobini skudurą ir dėti ant 
skaudamos vietos.

17. Skuzbezdalis yra ge- 
riausis vaistas ir gydo visas 
paviršutines ligas.

18. Sudžiovinti ir sutrinti 
sliekai, spiritu užpilti, yra 
labai geras vaistas nuo reu
matizmo.

i 19. Raudonas' musmiris, 
i spiritu užpiltas, taipgi ge- 
; ras vaistas nuo reumatizmo.
Bet tokios degtinės reikia 
gerti nedaug: suaugusiems 
tik vieną noperską, o vai
kams da mažiau.

20. Arbata išvirta iš gyvų 
tarakonų yra geras vaistas 
nuo tinimo. Bet tarakonai 
turi but dideli ir riebus, ir 
padarytą iš jų “arbatą” rei
kia perkošti per seną drobi
nį skudurą.

21. Jei iš anksto numatai, 
kad tvins, tai reikia tenai 
uždėti gyva rupužė. Ji su
gers materiją ir netvinks.

22. Keptas kiaušinis su pi
pirais—tai vaistas nuo pilvo 
skaudėjimo.

23. Nuo kraujaligės reikia .
gerti raudonų musmirių, už-1 
piltų spiritu arba žaliu kiau- likos revoliucionierių vadą, gcn. 
Šiuriu. Grehorio Ferrerą, kuris nori nu-

24. Norint apsisaugot nuo versti dabartinį prezidentą Co- 
gyvatės įgylimo, reikia ne- lindresą.

KAIP AUSTRIJOS DARBININKAI SU- 
TRIUŠKINO FAŠISTU SUKILIMĄ

Jūrės išmetė du lavonu.
Nantasket pajūry žmonės 

rado vandens išneštus du la- j 
vonu ant raftos. 
kad vienas jų yra vyras, ki-1 
tas moteris, nors pažinti jau 
nenbegalima, nes labai api- 
puvę.

Apie nepavykusį Austri
jos “Heimwehro” (taip va
dinasi karinė fašistų organi
zacija Austrijoj) sukilimą 
“Keleivy” buvo jau rašyta. 
Dabar “Socialdemokratas” 
paduoda apie tai daugiau 
smulkmenų. Taigi paduosim 
jas čia savo skaitytojams:

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį Austrijoj kilo na
cionalistų organizacijos 
Heimwehro suorganizuotas 
pučas. Vėlai šeštadienį va
kare Heimwehro vadas 
Pfriener'sumobilizavo vieti
nius heimwehristus ir užėmė 
viešąsias įstaigas įvairiuose 
miestuose, kaip Brucke an 
der Mur, Mittelfelde, Fonds- 
derfe ir daugely kaimų. Jis 
išleido proklamaciją, ku
rioj atleido visus karininkus, 
kareivius’ir valdininkus nuo 
savo priesaikos respublikai. 
Panaši akcija buvo pravesta 
Saltzburgo provincijoj ir kai 
kuriose Tirolio dalyse. Dau
gumoj vietų žandarmerija 

; buvo iš netyčių užklupta ir 
•negalėjo pasipriešinti, ypač:

kad imtasi visų priemonių 
pučui likviduoti:

Nors heimwehristai buvo 
užblokavę kelius Muro slė
ny ir įrengę kulkosvaidžių 
lizdų, kariuomenei iš Graco 
prisiartinus jie tuoj pasi
traukė Į Lobeno pusę. Di
desnioji jų pajėgų dalis da
bar sukoncentruota Lobene, 
Kapfenberge ir Aussee. 
Žandarmerijai, padedama- 
respublikoniškų organizaci
jų, pavyko išsklaidyti heim- 
wehristas. Salzburgo provin
cijoj per dvi valandas. Kap
fenberge darbininkai susi
spietė savo namuose ir atrė
mė heimwehristu ataką. Per 
susirėmimą vienas žmogus 
buvo užmuštas ir keturi su
žeisti. Schutzbundistai išžy
giavo iš Vienos ir užėmė

mo valandų valdžia ėmė po 
truputi atsigauti. Iš Graco ir 
Klagenfurto prieš pučinin- 
kus išžygiavo kariuomenė. 
Aplink ją, žygiuojant, ėmė 
spiestis ir žandarmerija. 
Kiek vėliau socialdemokra
tų partijos vadai išleido vi
suotinį įsakymą Schutzbun- 
dui mobilizuotis ir bendra
darbiauti su federaline ka
riuomene. (“Schutzbun- 
das”, tai Austrijos socialde
mokratu kovos organizacija. 
—Red J

Matyt, Pfriemeris, dėl ko
kio nesusipratimo, pradėjo 
pučą 24 valandas per anksti, 
taip kad Heimwehras kitose 
kašto dalyse, princ.Starhem- 
bergo vadovybėj, nesukilo, 
kaip kad buvo numatyta.

Sekmadieni rytą socialde- Semmeringą, užblokuodami 
mokratų vadai aplankė kan- kelią heimwehristams, kurie 
clerį ir pareikalavo, kad norėtų atžygiuoti iš Alpių į 
utčtuojau butų numalšintas sostinę, 
pučas ir vadai nubausti, o 
tvarkos saugojimas provin- jau galutinai 
cijoj butų pavestas respubli
koniškam

Austrijos fašistų pučas 
likviduotas. 

Keli šimtai heimwehristu 
Schutzbundui. areštuota, jų tarpe generolai

■ Popariz, Puchmayer ir prin-
1 kratų reikalavimai nebūtų cas Starhembergas. Skubiai 
patenkinti, jie rezervuos pil- sumobilizuoti socialdemok- 
ną veikimo laisvę. Iš vyriau- ratų darbininkai grįžo j dar-

»?’ IM: i Tl» atvT’ Asocai AT 
vo apsiginklavę šautuvais ir 
kulkosvydžiais.

Tačiau po pirmų sumiši-' sybės pusės buvo atsakyta, bą.

PERKELTI ATLAIDAI =
Lietuvoje yra daug atlaidų. 

Katalikai žino, ką tie atlaidai 
reiškia. Jie eina išpažinties i 
vakaro arba anksti iš ryto ir pri 
ima komuniją, kad tuos atlaidus kauja, šneka, ubagai gieda—žo- ' 
pelnyti. Prie to dar turi pasimel-• džiu sakant,, ore maišosi didelis! 
sti už “šv. tėvą”. Kiti į atlaidus 1 užimąs, 
eina, kad susėjus gimines ir pa- 1 
žįstamus gyvenančius kitose pa-1 sus bažnyčion. Daugumas 
lapijose; kad su jais pasišnekė-J galvatrūkčiais j bažnyčią, 
jus ir pasisvečiavus ir ant galo kits kitam net per galvas, 
išsigėrus.

ų. i apstoja tas būdas ir žiopso, gra- kančias, ir nežinia kurio kiaušy-j darbo!...” Jam puolė mislis į 
ai Į jina armonikėlius ant lupų. Iš- ti: ar kunigo, ar ubago. Tiems, j <;alvą, kad su klebonu pasikalbė- 
iš j tolo klausant atrodo lyg svirp- kurie stovi arti durių, tai abie-lti, ar jis negalėtų tą “škaplier- 
’i-|liai griežia. Kiti vaikščioja, re-Į ju balsai maišosi į daiktą ir nie-’ną” perkelti į sekmadienį. Su

ko negali atskirti. | manė vokietys pasikviesti klebo-
Pamaldoms pasibaigus, visi, ant pietų. Kanauninkas atva- 

traukia laukan. Vyrai eina pas 
Varpai ima gausti, šaukti vi-; vežimus pažiūrėti arklių. Mote- 

ir 
tu
su- 

irĮ biausia davatkos, nes joms 
Ištiesų, gražu yra pasižmonė- rupi žinoti, koks kunigėlis

ti vasaros laike. Arkliai ėda kve
piančius dobiluą prie vežimų pri
rišti. Dobilų galvos tk raudonuo
ja. Kiti vėl, tai šėko, tai vikių 
prisipiovę savo žirgus šeria. Jau
nuoliai eina pažiopsoti, ką nors 
pigiau nusipirkti arba pažiūrėti 
kitofe parapijos panelių, bene 
gražesnės už mūsiškės parapi
jos. Kiti eina peilius jau iš va
karo išsigalandę, kad užpuolus 
ir gerai apkūlus savo priešus, 
kito kaimo vaikinus, kurie vilio
ja jų kaimo merginas, arba yra 
pasisakę kada po piktą žodį, tai 
taip ir nėra galo toms mušty
nėms; jos tęsiasi net po kelis 
metus. Sykiais jie išperia kailį 
savo priešams, o kitą syk jie 
gauna gerai lupt nuo anų. Taigi 
ir į atlaidus eina abieji su to
kia pat intencija.

Netoli bažnyčios ilga linija tę
siasi baltos audeklinės budos vi
sokių karabelninkų, bagamaž- 
ninkų. mėsininkų, duonkepių ir 
daugelio kitokių vertelgų. Ryt
metį prieš prasidėsiant pamal
doms, kol yra laiko, jaunimas

HONDŪRO REVOLIUCIONIE
RIŲ VADAS.

į
Čia matote Hondūro respub-

bėga 
lipa

o la
la ba i 
šian-

dien pamokslą sakys...
Bažnyčia kimšte prisikimšus, 

rodos sienos plyš. Kurie nesutel
pa vidun, tie stovi ant šven
toriaus, nors tie negali nieko gir
dėti. Nekurie vaikinai šventoriu
je ant vieno kelio priklaupę, kitą 
koją toli atkišę šluosto purvus 
kitam žmogui j drabužius. Ne
kurie vaikinai pas arklius rūky
dami papirosus laiką praleidžia.

Bepigu ant šventoriaus stovė
ti: čia vėjalis paplesdena. Visai 
kas kita viduje: ten visi sušilę, 
šlapi, prakatiu dvokia, visur la
bai nemalonus kvapas, žmonės 
stumdosi, kaip gyvuliai, neiš
kęsdami spaudimo. Moters rė
kia: “Gelbėkite! O, Jėzus Mari
ja, jau netrivosiu.” Kitas vėl 
rėkia: “Vyručiai, man klubą iš- 
laušite!” Visur tik šonkauliai 
braška, traška, žmonės dejuoja, 
unksščia, stena, o iš to viso oras 
da labiau genda ir piktos dvasios 
po bažnyčia da labiau skraido. 
Šveicorius atbėga su lazda barš
kindamas į grindis, ragina ir 
stumia žmones, kad trauktųsi iš 
tako; tą syk da didesnis spaudi
mas. Taką duodant visi lenda ar
čiau, kad pamatyti, kas čia atsi
tiko. Du vyrai paėmę jauną mer
giną ir išnešę laukan paguldo 
ant šventoriaus. Mergina tiek 
nualpus, kad nematyti nei kvė
puojant. Nekurie ima šaukti, 
kad tai Liaudinskų tarnaitė, 
šveicorius žmones varinėja to
lyn, stumdo, o žmonės vis lenda 
artyn, ratu apstoja, užtvenkia 
taip, kad joks vėjalis neužpu
čia.

“Ana, ir daugiau išneša,” kas 
tai pasakė iš minios. Visi subė
go ii’ mato da tris moteris išne
šant, kurias taipgi suguldė šven
toriuje.

Neužilgo ir pamokslas. Kuni
gui įlipus sakyklon, da didesnis 
spaudimas pasidaro ir pasigirs
ta suspaustųjų maldininkų vai
tojimai. Kunigas sako pamokslą, 
o ubagas lauke netoli bažnyčios 
durių balsiai rėžia apie pragaro

rys irgi ateina pas vežimus 
atsiveda giminių. Vežimuose 
■ųi visokių valgių prisidėję: 
rių, sviesto, kiaušinių, dešrų
skilandžių. Visi valgo ir linksmai 
šneka, čia suseina tetos, dėdės, 
dėdienės, ir jų vaikai, kurie jau 
metai laiko nesimatė, nuo per
nai buvusių atlaidų.

Jiems bevalgant, staiga, kas 
tai suriko. Visi sužiūri ir mato 
atbėgantį kruviną vaikiną. Jau 
jis visas raudonai kaspinuotas 
ir veidas jo kruvinas. Paskui jį 
atbėga kiti trys peilius atsilen
kę ir dantimis grieždami. Tai 
Anšlauskio vaikinai su Būdvie
čiai mušas. Būdviečiai Anšlaus- 
kiam kailį išpėrė ir nepoilgam iš
sisklaidė.

P. parapijoj buvo nemaža at- 
ladių, įvairiais šventųjų var
dais: šv. Juozapo, šv. Jono Krik-, 
štytojo, šv. Onos, šv. Joakimo, 
Simono ir Judo ir tt. Da išgirdo
me, kad ir “škaplierna” busian
tį, kurią užpirkęs tūlas Norušis; 
jam tai kainavę keturi šimtai 
rublių, šnekos išėjo j teisybę. 
Kanauninkas užsakė bažnyčioj, 
kad busianti “škaplierana.”

Davatkos nudžiugo, kad ga
lėsią daugiau “atlaidų” pelnyti, 
o bernai džiaugėsi, kad viena 
diena mažiau reikės dirbti ir 
daugiau progų pasimušti. Tik 
vargšams piemenėliams tie at
laidai ir kitos šventės neduoda 
jokio poilsio. Jiems visados vie
nodai reikia ganyti bandą be 
jokios atvangos.

Vieną vasarą per “škaplierna” 
buvo labai gražus oras, o
rytojaus lietus, ir lijo net per 
tris dienas. Lietus gerokai api- 
pudė šalia gyvenančio vokiečio 
dvarponio šieną. Liuteronas vo- 
kietys pradėjo murmėti, keikti, 
“verfluchte” ir “verdammte“ sa
kydamas, kad ne toji “Škaplier
na”, tai jis butų susivežęs šie
ną, jSyeiką, o dabar turės jo gy
vuliai ėst supuvusį.

Kadangi pas jį buvo daugiau
sia katalikai erdinarčikai, tai jis 
jiems sakydavo: “Na, ja, ką tas 
jus kunigas išsimislino su tom 
šventėm? šventa ir šventa 
man <

ant

ėm? šventa ir šventa, ir 
darbininkai tuir stovėt be|

žiavo. Dvaro šunys smarkiai su
lojo. Dvarponis išėjo pasitikti 
kunigo. Abudu pasisveikino, pa
sibučiavo Į veidus ir nuėjo vi
dun. Bepietaujant dvarponis ir 
klausia klebbną, ar šis negalėtu 
“škapliernos” atlaidus įkelti i 
sekmadienį nuo šių metu? Ir 
pasiūlė du vežimu gero šieno, 
kaipo atlyginimą. Kunigas suti
ko ii- prižadėjo ateinančią vasa
rą jau švęsti sekmadienį, ir taip 
palikti ant visados.

Pasikalbėję, pavalgę, vėl atsi
sveikino, atsibučiavo ir klebonas 
išvažiavo namo.

Ant rytojaus ponas pasakė 
darbininkams, kad prikrautų du 
vežimu, tik gerai prikraut, ir nu
vežti klebonui.

Darbininkai nudžiugo, kad po
nas toks geras ir duoda du veži
mu šieno klebonui, nes jie di
džiumoj buvo katalikai, išskyrus 
tik kelis liuteronus. Darbininkai 
krovė ir rinko vis kur geresnį, 
kur su dobilėliais, jei rado smil
gą ar stagarėlį, tai tą išmetė. 
Užkrovė labai aukštus du veži
mu, kaip parastai tiek nekrau
davę. Nuvežė pas kleboną. Kle
bonas išėjo, darbininkai nušokę 
nuo vežimo jam rankas pabučia
vo ir paklausė, kur nukrauti. 
Klebonas pasakė, kur nukrauti 
ir vėl vidun nuėjo, šieną iškro
vę jie gryžo namo pilni džiaug
smo, kad jų ponas taip apdova
nojo jų klebonėlį, visai nežino
dami, kad už tą visą gerą kle
bonas atima jiems vieną dieną 
pasilsio.

Kitos vasaros sulaukę darbi
ninkai išgirdo šnekant, kad jau 
“škaplierna” įvedama į sekma
dienį. Nors iš karto nenorėjo 
tam tikėti, bet paskui pats kle
bonas užsakė, kad ateinantį ne- 
dėldienj prįpuolanti “škaplier
na”. žmonės sužiuro į kunigą, 
nesuprasdami kas čia atsitiko, 
nes jie gerai žinojo, kad “škap
lierna” pripuola ateinantį ket
virtadienį. Sužinoję to priežas
tį, dvaro darbininkai ėmė mur
mėti, kad už du vežimu šieno 
klebonas atėmė jiems dieną pa
silsio. Jie sakė: “Jei butume ži
noję, tai vietoj šieno mes jam 
butume usnių ir dilgių prikro
vė.” J. Griunas.
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36 VAIKŲ TĖVAS.
Skaitlingiausios šeimos 

tėvo rekordas tenka pripa
žinti vienam portugalui, Jo- 
chimo Antonio Monteiro. 
Jis gyvena de Fugneroje. 

. Nežiūrint, kad Monteiro yra 
59 metų amžiaus, jis turi 
skaitlingiausią pasauly šei
mą. Rugpiučio 29 d. Montei
ro susilaukė 36-to vaiko.

Paryžiaus laikraščiai pra
neša Monteiro biografijos 
kai kurias* smulkmenas. Pa
sirodo, kad jis yra vedęs jau 
trečią kartą. Kiekviena 
žmona jam paliko po gana 
didelį skaičių vaikų. Pirma
jai Monteiro žmonai gimė 
18 vaikų; antrajai—6; tre
čiajai, su kuria jis dabar gy
vena—12 vaikų. Pažymėti
na, kad visi Monteiro vaikai 
auga.

Olandai Sausina 
Jurą.

Olandijoj jau keli dešimt
mečiai vedami darbai, kurių 
tikslas išdžiovinti Sudersee 
ir to ežero dugną paversti 
dirbama žeme. Paskutiniu 
laiku gauti pirmi aiškus tų 
darbų vaisiai. Šis ežeras yra 
Olandijos pajūry bet atskir
tas nuo juros. Jis buvo užpil
dytas juros vandeniu prieš 
800-1000 metų, kai Vokiečių 
jura įsiveržė ir užliejo Olan
dijos pakraščius. Darbai i 
šiam ežerui nusausinti prasi
dėjo jau seniau, bet buvo 
pertraukti; 1918 metais bu
vo pradėti iš naujo. Tikima-1 
si, kad šį ežerą nusausinus, 
bus padidintas vienu de- 
šimtdaliu visos Olandijos 
dirbamos žemės plotas. Py
limas, kuris atskiria šį eže
rą nuo juros, jau pabaigtas 
ir prieš kurį laiką buvo pra
dėti jau patys sausinimo 
darbai. Prakasus atitinka
mus vandeniui nuleisti grio
vius, jau nusausintas pirmas 
dirbamos žemės plotas. Ši
tam žemės plote dabar pir
mą kartą sėjama. Už kelių 
savaičių čia bus baigtas į- 
rengti ir apgyvendytas kai
mas iš 200 namų. Jau pra
dėtas statyti ir antras 'kai
mas, kur ateinančiais me
tais apsigyvens 230 šeimy
nų. Tikimaši, kad tokiu bu- 
du nusausintam žemės plote 
galės gyventi 200,000 žmo
nių.

čia parodyta, kaip Hooveris kalbėjo Amerikos Legijono 
konvencijoj Detroite. Prieš jį buvo pastatyta kaip tvora ir,tisą 
eilė visokių radio stočių mikrofonai, per kuriuos jo žodžiai skam
bėjo po visą Ameriką.

BRIEDIS ATĖJO MIESTO 
PASIŽIŪRĖTI.

Sanford, Me.—Anksti pe
reito nedėldienio rytą brie
dis čia perplaukė per Mou-

10 Metu Sukaktuvės.

BAISUS NUSIKALTIMAS 
> SUOMIJOJ.

Už kelių kilometrų nuo 
Helsinkio susektas baisus 
nusikaltimas. Važiuodamas 
pro vieną šaltinį, kažkoks 
šoferis norėjo atsigerti van
dens, bet, pasilenkęs, van
deny pastebėjo žmogaus 
ranką. Apžiūrėdamas van

denį. kiek toliau šoferis pa
stebėjo taip pat žmogaus 
galvą. Iš viso jis rado visai 
atskirtas nuo kūno keturias 
kairasias rankas, keturias 
dešiniąsias, galvą ilgais mo
ters plaukais, tris kaires ko
jas, šešias dešines kojas ir 
nukirstų pirštų galus, suriš
tus virvele. Pernai toje pat 
vietoje buvo rasta nukirsta 
moters ranka. Nežiūrint vi
sų pastangų, nusikaltimo 
tuomet susekti nepavyko. 
Policija, jieškodama toliau, 
rado dar kitų kūno dalių. Ji 
yra įsitikinusi, kad reikalas 
liečia seksualinius užmuši
mus, kuriu aukos mažiausia 
yra šeši žmonės.

AFRIKOS GELMĖSE RA
DO SENŲ TURTU.

Anglų medžiotojas Hay
ter, kuris tik ką sugrįžo iš 
Afrikos, tvirtina, kad sura
do veiną karalienės Šebos 
kasyklų. Dar netyrinėtame 
krašte, 320 mylių į vakarus 

; nuo Adis Abebos, jis surado 
urvą, iš kurio parvežė rubi
nų, deimantų, platinos ir 

aukso. Medžiotojas nuvyko 
i Afriką lobio jieškoti 1930 
m., kada vienas anglų inži- 
ninerius gavo iš arabo seną

BALTIMORE, MD.
Spalių 17 d. sueina lygiai 

šamo upę ir atėjo miesto pa-110 metų nuo įkūrimo Lietu- 
sižiurėti. Visų pirma jisai vių svetainės. Paminėjimu! 
sustojo game wardeno dar-'tų sukaktuvių Lietuvių Sve- 
že ir pasižiurėjo per langą,1 tainės Bendrovė rengia iš- 
kaip žvėrienos sargas i 
ga. r ■ ■
Main stryčiu prie metodistų 
bažnyčios, sustojęs skersga
tvy pažiopsojo, kaip trafiko 
žiburiai keičiasi, paskui nu
ėjo apžiūrėt artimiausio ga
ražo. Nedėldienio rytą žmo
nės da miegojo ir niekam ne
buvo girių svečią priimt, To
dėl apsisukęs jis vėl šoko u- 
pėn, perplaukė atgąl ir išli
pęs krantai! vėl nėrė į tankų 
mišką.

Šįmet 24 gruodžio sukan
ka 100 metų kaip sužeista 
mirė < Emilija Pliateraitė, 
Žemaitijos grafo Pliaterio 
duktę, kuri pasižymėjo kaip 
tikra revoliucionierė ir ak
tinga kovotoja prieš caro 
valdžią.

Apie jos karžygiškumą 
liaudis sudėjo ištisas dainas 
bei legendas. Gimusi Že
maitijoj, vos 19 metų turė
dama ji suorganizavo ir va
dovavo sukilėlių pulkui, ku
ris dalyvaudavo mūšiuose 
su rusų reguliare kariuome
ne. Apsirengusi vyriškais 
rubais ji visuomet eidavo į 
mūšį savo pulko priešaky. 
Kuomet sukilėliai Žemaiti
joje buvo didesnių rusų ka
ro jėgų visiškai sumušti, tai 
ji su savo pulko likučiais 
bėgo į Lenkiją, kur sukilė
liai dar laikėsi prieš rusus, 
norėdama dalyvaut tolimes
nėje kovoje.

Netoli Gardino miškuose 
prie Ančios ežero ji su savo 
pulko likučiais susidūrė su 
kazokais. Įvykusioje kovoje 
Pliateraitė buvo sunkiai su
žeista, o jos vadovaujami 
sukilėliai buvo visiškai iš
blaškyti. Tuomet ją užjau- 
čiantieji rado ją miške ir 
parvežė į Justinavos dvarą 
pas savininką Ablamavičių, 
kuris taip pat buvo vietos 
sukilėlių vadu. Pabuvusi ten

Jeigu pečius skauda
daryk sekančiai

Išsitnaudyk karštame vandenyje. 
Muskulai pasiliuosuoja. Skylutės at
sidaro. Uždėk Sloan’s Liniment ant 
skaudančių vietų ir eik gulti. Pa
busi sveikesniu.

saulės šviesa. Atneša šviežio kraujo 
paliuosuoti sustingusius muskulus. 
Vartojamas net Į 13 milijonų namų. 
Gauk šviežią bonką šiądien, 35 
centai.

SLOAN’S Liniment
BITININKŲ SUSIRINKIMAS. GRAŽI FARMA

50 akečių, 35 dirbamos, apsėta ir 
apsodyta įvairiais vaisiais; 8 kamba
rių stuba ir 6 kiti budinkai; 10 kar
vių; 2 arkliai, vištų, mašinerija, veži
mai ir derlius. Automobilius, arti 
turgaviečių. ' Mokykla prie fprmos. 
Kaina už viską $3700. (mokėt $1200; 
likusieji ant lengvu išmokėjimų. (43)

J. KIRMAN 
Saratoga Springs, N. Y;

$150.00 Ant Menesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. Valst. ir Kanadoj. 
Norint gauti darbą prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, del informacijų pri- 
siuntimo. (42)

L. J. G ECH U S, Room 600
201 North Wells st. Chicago, Ill.

Spaliu 18 d., nedėlioję, 1 vai. 
dieną, bus bitirrinkų susirinki
mas. pas Leo. Končių, 57 Batte
ry st., No. Abington, Mass. Visi, 
kurie yra interesuoti bitininkys
te, arba kurie mylite pamatyti 
kaip bitės dirba, ' atvažiuokite 
pasižiūrėti.

I Daug bičių žiemes metu mirš
ta bereikalo, dėlto, kad jos nėra

I tinkamai apdengtos. Tą kliūtį 
būtinai reikia prašalint pirm už
eisiant šalčiams. L. Končius yra 
baigęs aukštą bitininkystės

> mie-Į kilmes.
Paskui nužingsniavo | Subatoje, Spalių 17 d., 

nuo 7:30 vakare, bus kon
certas. Koncertą išpildys 
Baltimorės Lietuv. Dainos 
Choras, vadovaujant p-lei 
Lelijai Geležiutei. Taipgi 
dalyvaus žymiausi Baltinio- porą dienų ji nuo žaizdų pa
res dainininkai: K. Andre-'simirė. Prieš pat savo mirtį 
kus, p-nia J. Rastenienė, p- paprašė, kad jai į kambarį 
lė A. Mažinčiutė; broliai atvestų jos kovos draugą 
Rutkai, E. Bekeskis, J. Si- arklį ir atneštų jos šautuvą, 

1 kuriuos pabučiavusi ir su vi
sais atsisveikinusi apleido šį 
pasaulį. Gausiai susirinkę 
vietos gyventojai matydami 
mirštant tokioje jaunystėje 
verkė jos gailėdami, tuo la
biau paaiškėjus, kad ji ne 
vyras, bet moteris. Emilija 
Pliateraitė palaidota Kap
čiamiesčio miestely, Seinų 
apskrity, senose kapinėse, 
kur kartu su ja ir kiti suki
lėliai buvp palaidoti. Rusų 
valdžia visą laiką neleido 
statyti ant jos kapo pamink
lo ir net kryžiaus. Prieš pat 
karą vieną naktį slaptai at
važiavo nežinomieji asme
nys, kurie iš anksto kaip rei
kiant patepę vietos valdinin- 

iką (policininką), kad jis 
nieko “nematytų”, pastatė 
ant jos kapo marmurinį kry
žių ir patį kapą aptvėrė ge
ležine tvorele. Jos kapas da
bar visiškai sutvarkytas, nes 
rūpestingas Kapčiamiesčio 
klebonas kun. Zdančius ap
tvėrė medine tvora senas 
kapines ir pagaliau apsau
gojo juos nuo žydų .ožkų ir 
katalikų kiaulių bei Karvių.

Emilija Pliateraitė atmin-

KOMUNISTAI LATVIJOJ.
Prieš rinkimus Latvijos 

komunistai rodo didelio vei
klumo. Rygoj, Vermano'par
ke, miesto centre, jie bandė 
rengti mitingą. Tačiau poli
cija komunistus apsupo ir 
80 jų suėmė, 
komunistai seimo 
paspruko. Mitingų atsišau
kimuose komunistai 
“šturmuoti Rygos

Buvę minioj 
atstovai

ragino 
centrą.”

maitis, O. Mikelaitytė ir ki
ti. Koncetas visais atžvil
giais bus puikus, todėl Balti
morės lietuviais visi turime 
dalyvauti ir pasigėrėti musų 
.talentais.

Nedelioie, 18 spalių, ren
giamas puikus Banketas. Te
ko girdėti kad y^a užprašy
ti ir miesto valdininkai ir 
majoras H. W. Jackson.

Minėtas apvaikščiojimas 
tai yra vietos lietuvių šventė, 
todėl visi Baltimorės lietu
viai turime dalyvauti minė- 

. K. M.žemėlapį. Hayter žada už Del bruzdėjimų socialcle- naiwunmnnw 
kelių menesių sugrįžti į Abi-, mokratų partijoj komunistai į 
siniją ir surasti tą pačią vie-, tikisi pravesti į busimą sei-’ 
tą, iš kurios buvo išgautas mą 8-10 savo atstovų. Da- 
urve atrastas auksas. bar jie turi šešis.

PASIŽIŪRĖKIT Į ŠIAS
ATGABENIMO SKAITLINES

CALIFORNIJOS
SULČIŲ 

VYNUOGES

mokyklą ir turi didelį praktišką 
patyrimą, nes pats laiko daug 
bičių. Kurie turi bičių ir nori 
daugiau žinių, patartina į tą su- 
srinkimą atsilankyt. Bitininkas.

HINDENBURGUI 84 
METAI.

Vokietijos prezidentui 
von Hindenburgui 2 spalių 
sukako 84 metai amžiaus.

PAJIESKOJIMAL

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ
NEDARBĄ RYGOJ. | 

Socialdemokratai Rygoj su
rengė didelę demonstraciją 
prieš nedarbą. Demonstraci
joj dalyvavo apie 4,000 
žmonių su orkesrtais ir vė- ( 
liavomis. Neštuose plaka- ( 
tuose socialdemokratai- rei
kalavo “darbo ir duonos”. ' 
Vyriausybė plakatuose buvo 
atvaizduota karikatūromis. 
Demonstracijas bandė truk
dyti komunistai, bet juos po-1 
licija suimdinėjo. Mieste bu- 
ve sumobilizuota visa pės-, 
čioji ir raitoji policija. De
monstracijų taip pat įvyko ir 

' provincijoj.

ATVEŽTA Į SAN FRANCISCO 
831 vagonai 1931 (iki rugsėjo 28 d.) 
510 vagonu 1930 (iki rugsėjo 28 d.) 

(U. S. Dept, of Ągri. skaitlinės)

POPIEŽIUS APDOVANO
JO ORDENAIS DU RABI-'

NU. |
Popiežius apdovanojo du 

Tuniso rabinus Pijaus IX or-j 
denais. Abu rabinai buvo' 
pakviesti pas Afrikos arki
vyskupą Lametrą. Dalyvaų- ( 
jant žydų visuomenės at-’ 
stovams ir daugeliui katali
kų kunigų, rabinams arki-Į 
vyskupas Lemetra įteikė po
piežiaus ordomis.

Taigi San Francisco šiemet paėmė 321 va
gonus sulčių vynuogių daugiau negu per tą 
pati laiką pereitais metais. Faktas apie ank
styvą trumpą derlių yra gerai žinomas ir j- 
vertinamas šiame dideliame markete, esan
čiame taip arti Californijos vynuogių sulčių 
distriktų.

Dabar kaip tik yra laikas jums pirkti tiek 
sulčių vynuogių, kiek jums ši sezoną bus jų 
reikalinga. Atgabenimo sezonas gali užsi
baigti greičiau negu jus manote.

Atsiminkite, kad vynuogių sunka del savo 
namų yra legalė. Californijos sulčių vynuo
gės šįmet yra nepaprastai turtingos cukrumi.

F R A N C I S C O, C A 1. I F O R N I A

Atstovauja 85% visos Calit'ornijos Vynuogių 
... , ; J ‘rodukei jos.

Adraudė Auksą Gu
linti Jurų Dugne. 
Netoli Anglijos -krantų 

prieš kelis metus nuskendo, 
laivas “Egiptas”, vežęs auk
so ir sidabro 125 milijonų 
frankų sumai. Šiemet susi
darė kompanija, kuri yra 
pasiryžusi iškelti “Egiptą” į 
paviršių. Bet kad neišvogtų 
kas nors jurų dugne gulinčio 
turto iki kompanija galuti
nai prisirengs darbams laivą 
iškelti į paviršių, ji apdrau-, Emilija Pliateraitė atmin- 
dė vienoj stambioj apdrau- tina visiems, nes ji buvo že- 
dimo firmoj. Apdraudimo maitė patriotė ir ji kovojo 
firma sutiko suagoti pasken- su ruSų priespauda ir žydin- 
dusį turtą nuo plėšikų. ! čioj’e jaunystėje padėjo sa-

Dabar toje vietoje, kur vo galvą už tėvynės laisvę, 
prieš kelis metus nuskendo, tuo duodama mums, jos ai- 
laivas “Egiptas”, plaukioja ™ams, gerą pasiaukojimo ir 
apdraudimo draugijos pas- ideališko altruizmo pavyz- 
tatytas sargybinis laivas, su- CU- . Bešalis,
jungtas radio telegrafu su BEDARBIS NUSIŽUDĖ.

Providence, R. I.— Perei- 
į tą subatą čia nusižudė*gazu

i pajūrio policijos sargybos
, punktu. Kai bus laivas “Egi
ptas” iškeltas į paviršių, į ------ _ o

i uostą jį lydės šarvuotas ka- 50 metų amžiaus bedarbis
ro laivas. ! Wunsch.

Pinigai Jusy 
Kišeniuje! X

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus iš justi 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus j jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER* —
Įrcg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų Tini
me ntų. Išima gėlimą, sustingimų, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUS!
Kaina 35c. ir 70c. ...... Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.

Trade

Pajieškau brolio. Jono Jeneliuno, 
paeina nuo Šiaulėnų, prieš kiek laiko 
gyveno Uruguay, Pietų Amerikoje. 
Taipgi ir pusbrolio Juoznoo Trepoč- 
kos, paeinančio nuo Pasvalio, pirmiau 
gyveno Kanadoj, dabar nežinau kur. 
Prašau jų pačių atsišaukti, arba ku
rie žino kur jie randas, malonėkite 
pranešti. Aš turiu labai svarbų reika
lą. (44)

MORTA J. SMIGELSKIENĖ
14 Lake Ave., Binghamton, N. Y.

Pajieškau draugo Juozo Laukaičio, 
norėčiau su juom susižinoti. Kas ži
no kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia. (43)

ADOMAS KALIKAUCKAS
128 Ice (?) St., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Simano Kancevi- 
čiaus, pirmiau gyveno Whtervlaet, 
N. Y., girdėjau, kad išvažiavo i Chi- 
cagą. Kas žino kur jis randas, ma
lonės pranešti arba pats lai atsišau
kia. (44)

ANTANAS KANCEVIČIA
28 Pen Hollow St., Portsmouth, N.H.

Pajieškau pusbrolio Mikolo Min- 
diero, paeina iš Jukonių kaimo, Gel- 
vonių parap., Ukmergės apskr. Jis 
gyvena Amrekoje apie 20 metų. Ku
rie žinote kur jis randasi, pęašau 
pranešt, už ką tariu ačiū. (43)

JUOZAS BANIKONIS
2356 St. Patrick st. Montreal, Canada

Juodgalviai, rud
galviai ir getton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienyti} Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson St., 

Waterbury, Conn.

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 

; gu parašysite tuojaus indėdami ke- 
i lias štampas dėl persiuntimo. Adre

suokite: (42)
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 N. Irving Ave., Desk. K., 
CHICAGO, ILL.

Leon Žalimas
NAMŲ BUDAVOTOJAS IR 

KARPENTERIS.
Statau namus, taisau, išplasfertuo
ju, išpopieruoju,' labai prieinama 

kaina.
Dabar parankiausias laikas tai

syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbininkas pigus. 
Klauskite kainu. (-)

LEON ŽALIMAS
1 13 Lamartine st. Worcester, Mass,-

Vidurius Sutaiso
APSiVEDIMA!

Pajieškau merginos apsivedjmui, 
kuri mylėtų gyvent ant farmos.^~Aš 
turiu didelę farmą. Arčiau susipažin
sime per laiškus.

F. MART
P. O. Box 52, Nashua, Mont.

Pajieškau draugo apsivedimui nuo 
30 iki 50 metų senumo; geistina, ka i 
butų ūkininkas ar šiaip pasiturintis 
vyras. Aš esu 32 metų, pasiturinti 
moteris ir myliu gyvent ant farmų. 
Norint arčiau susipažinti, malonėkite 
parašyt laišką ir prisiųsti savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienam.

MRS L. M. VAIŠVILA (44) 
13557 Arlington st. Detroit, Mich.

REIKALINGA PUSAMŽĖ MOTERIS
Šeimininkė prie namų apžiūrėjimo. 

Užtikrinta gera vieta ant visados do
rai ir teisingai moterai. Prigavikės 
nerašinėkite. Atsišaukit: (12)
E. Z. 132 West St., Westville, III.

DETROIT, MICH.
NORIU 1.ŠRANDAVOT 2 KAMBA
RIU merginoms ar vaikinams, kurie 
švttrųs ir negirtuokliai, išduosiu pi
gia kaina. Gražioj vietoj. Matyt ga
lima tik vakarais. Esu našlė ir ne
išgaliu viena užmokėt randos. (43) 

STELLA STANDISH
1166 W. Grand Blvd, ant 2 lubų 

DETROIT, MICH.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ PARSI
DUODA. Valgomų daiktų krautuvė, i 
puikiausiai įrengta, vieta didelė. Par
siduoda pigiai, kas pirks, tas nesi
gailės. (42)

N. KARLON
25 Berkeley St., Lawrence, Mass.

FARMA 200 AKERIŲ 
ant rendos ar ant pusės, naudokitės. 
Puse mailės iki geležinkelio stoties. 
Medford, Wis. Platesnių informacijų 
klauskite. (42)

FRANK M1CKLO
R. R, 11 Michigan Ave Rockford, TH.

VALPOS ARBATA yra sudėji
mas iš šaknų, žievių, lapų, uogų 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligų, 
pūslės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Preke $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY
831—Sth St. Waukegan, Ill.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi
ja rsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rte t iri užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c. , ’
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimai ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Į aiškas Redakcijai.
Gerbiamas Redaktoriau!

Patėmijau “Keleivy” til
pusią žinią apie įvykusius a- 
reštus Baltimorės Lietuvių 
Svetainėje 23 rugsėjo. My
lėdamas “Keleivi” aš noriu 
jums pranešti, kad Bostono 
“Herald” gavo nevisai tei
singą telegramą apie tą Į- 
vykį. Tą vakarą Lietuvių 
Svetainėj anglai rengė “Rū
kymo vakarėlį” ir rodė ko
kius ten paveikslus necen- 
zuruotus. Užtai buvo suareš
tuota 519 žmonių. Lietuvių 
nepatėmijau, ar buvo areš
tuotas nors vienas. Lietuviai 
ten nedalyvavo. Tiesa, lietu
vių būrys kortavo kitam 
kambary, tai ir jų neišleido 
iš svetainės, pakol išvežė vi
sus areštuotus kitataučius.

Aš gyvenu priemiesty, tai 
asmeniškai ten nebuvau, bet 
kiti pasakoja, kad tą vaka
rą žmonių į Lietuvių Sve
tainę priėjo kaip į atpuskus. 
Vietos laikraščiai plačiai a- 
pie tai rašė, ir aš rengiausi 
prisiųsti jums iškarpų, bet 
neturėjau liueso laiko.

Sakoma, kad tą “garsų” 
vakarą rengė vieni anglai ir 
d a žymus žmonės. Pats ko
mitetas susidėjo iš garsių 
vyrų, vienas jų buvęs net 
valstijos senatorium.

Su pagarba, Z. Gapšys.

MANO PROTESTAS.
“Keleivio” No. 37 tilpo 

Prof. Gnaibos straipsnis 
“Kuo Šarkis geresnis už kai
mo bernus?” Labai gaila, 
kad autorius pasirašo profe
sorium. Daug geriaus tiktų 
pasirašyti po tokiu straips
niu kokiam Bernui, nes skai
tant taip išrodo. Jeigu Šar
kis gauna dovanų, tai nie
kam iš to nėra nei skriaudos 
nei pažeminimo. Jei Šarkis 
pasiustų porą kelinių pačiam 
prof. Gnaibai, tai jis kaip tik 
suteiktų jam tinkamą dova
ną kaipo šmeižto ir pavydo 
čempijonui.

Prof. Gnaiba rašo: “Pro
stitutė yra ‘visų paniekinta ir 
skaitoma draugijos išmata 
vien tik del to, kad už pini-

Kanados Lietuviai
? ____ _

HAMILTON, CANADA.
Atsakymas į polemiką.
“Keleivio” 35 numeryje 

buvo patalpinta J. Balčiaus 
pasiaiškinimas. J. Balčius 
sako, kad M. Bartulis bijojo 
pasirašyti savo pravardę už 
tai, kad primelavęs visokių 
neteisybių. Bet M. B. buvo 
tikrą teisybę parašęs ir pilną 
savo pravardę pasirašęs, nes 
M. B. visada stoja už tiesą. 
Gi p. J. Balčius pats yra 
šmeižikas. Jisai išvadino se- 
kretorką M. Kanevaitę viso
kiais žodžiais, kurie net 
spaudoje nėra vartojami ir 
nori dar pirmininką pajuok
ti, kad už menkniekius bau
džia. J. Balčius žino, kad M. 
B. yra išvažiavęs prie darbo 
ir ten gal negaus “Keleivio”, 
tai niekas ir neatsakys. Bet 
aš, kaipo draugijos narys, 
noriu stoti už tiesą.

Stebėtina man, kad J. 
Balčius taip greit galėjo už
sitarnauti iš “Keleivio” me
dalį. (“Keleivis” niekam 
medalių nedalija.— Red.) 
Aš jau devyni metai kaip 
skaitau “Keleivį”, ir man 
nepasiūlė jokio medalio, 
taigi manau, kad ir J. Bal
čius dar neturi jokio medalio 
ir nėra ko apie tai džiaugtis.
Ypač “bimbinis mokslas” 
negerbia jokių medalių, tik 
smetonininkai labai tam ti
ki.

Patarčiau J. Balčiui mes
ti blogus papročius ir neuž-

gus skolina savo kūną ki
tiems”. Ot, kac| taip prof. 
Gnaibai paskolintų už dy
ką...

Aš nepažystu prof. Gnai
bęs, bet man duodas supras
ti, kad jis yra senbernis, nes 
būdamas vaikų tėvas turėtų 
žinoti skirtumą tarpe kaimo 
bernų peštynių ir kumščios 
sporto, taipgi būdamas tė
vas gerai suprastų, ką reiš
kia jo duktė prostitutė, ir 
ką tėvui reiškia sūnūs pana-
šus į Šarkį? Jeigu tamsta 
nematai tame skirtumo, tai 
tamsta nesi tėvas, o jeigu 
esi, tai ne vertas būti.

Buvo galima tą patį apra
šyti neminint vpatiškai Šar
kio vardo, ir be prilyginimų 
prie prostitučių.

Aš Šarkio ypatiškai nepa
žįstu, ir tik vieną kartą esu 
jį matęs St. Louis, Mo., bet 
aš jį pripažįstu už garbingą 
ir talentingą lietuvį, kuris 
vienas visoje Amerikoje tėra 
iš lietuvių tarpo.

Walter Domash.

, RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ĮKŪRĖJA.

Šįmet sukako 50 metu, kaip 
Amerikoje buvo įkurta Raudo
nojo Kryžiaus draugija. Pirmu
tinį jos čarterį pasirašė Wash
ingtone 51 asmenys, iš kurių yra 
likusi gyva tiktai viena senukė, 
Mrs. Emma L. Dagraw, kurios 
paveikslas yra čia parodytas. Ji 
gyvena Washingtone.

gaulioti kiekvieno draugijos 
nario.

Monika Kanevienč.

WINNIPEGO IR KITŲ KANA
DOS PROVINCIJŲ LIETU

VIAMS.
šiuomi pranešu, . kad platinu 

Berlyne (Vokietijoj) išeinantį 
ietuvių kalboje antifašistinį 
aikraštį “Kovų”. “Kovą” lei
džia Lietuvos Socialdemokratų 
organizacija užsieny. “Kova” 
daugiausia rašo apie darbininkų 
ir vargingųjų valstiečių būklę 
fašistinėje Lietuvoje, taipgi pla
čiai rašo ir apie darbininkų ju
dėjimą užsieny, ir daug kitų 
straipsnių darbininkų reikalais.

“Kova” stoja už prašalinimą 
fašistinės diktatūros ir atstaty
mą laisvos, demokratinės Lietu
vos, kurioje turėtų pilnas teises 
ir darbininkai. Kiekvienas susi
pratęs lietuvis.darbininkas tu
rėtų skaityt “Kovą”.

“Kovos” pavienis numeris 10 
centų. Iš provincijos ir kitų Ka
nados vietų, prisiuntusiems 11 
centų, prisiusime per paštą.

Jau atėjo “Kovos” 17 ir 18 
numeriai, už Rugsėjo mėnesį. 
Taip pat dar galima gauti ir už 
Rugpiučio mėnesio “Kovos” nu
merių.

Norintieji nusipirkti pavienių
“Kovos” numerių, prisiųskite 11 
centų, o laikraštį aš tuoj aus pri
siųsiu.

J. Novogrodskas, 
44 Hallet st.,

Winnipeg, Man., Canada.

Bolševikai Šaudo
Tolstojaus Pase- 

’ kejus.
Dabartiniai Rusijos vieš

pačiai, bolševikai, nepasi
tenkina tuo, kad Tolstojaus 
sekėjus visaip persekioja 
(kalina, tremia etc.), bet 
dar ir šaudo. Štai nelabai 
senai sušaudė du; vieną 
jauną šaltosiose Sibiro sa
lose, o antrą seną, 60 m. am
žiaus, Baltgudijoj. Juos su
šaudė kaip religinius anti
in ii i ta ristus.

Taip, Rusijoj dabar mili- 
tarizmas, lygiai kaip ir Ita
lijoj, yra varomas smarkiau
siu tempu. O kadangi Tols
tojaus sekėjai visokį milita- 
■rizmą be atodairos neigia, 
tai bolševikai juos ir šaudo. 
Raudonojo teroro metu jie 
sušaudė religinių antimili- 
taristų (daugiausia Tolsto
jaus sekėjų) iki 100, bet to, 
matyt, dar jiems negana. Jie 
ima šaudyti ir vėl. Raudono
jo teroro metu jie šaudė jau
nus, tokius, kurie del religi
nių įsitikinimų atsisakyda
vo eiti kareiviais; o dabar 
jie ima šaudyti senus, karo 
tarnybai jau nebetinkamus, 
bet turinčius karštą širdį. 
Jie, matyt, reikalingi ne 
žmonių, bet automatų—ro
botų. Ne veltui Tolstojaus 
buvusis sekretorius Valenti
nas Bulgakovas savo kny
goj “Lev Teistoj i naša sov- 
remennost” rašo, kad “bol
ševikų vyriausybė yra viena 
iš pačių šiurkščiausių, žiau
riausių ir despotiškiausių 
vyriausybių, kokias tik yra 
regėjusi ne vien Rusų, bet ir 
pasaulinė istorija.”

Imkim kad ir tą patį antį- 
militarizmą. Juk šiaip ar 
taip, o del religinių įsitikini
mų atsisakančius eiti karei
viais, bolševikų vyriausybė 
ėmė bausti mirtimi pirmoji. 
Dabar, tiesa, ji to nebedaro 
(bent jau nebesigirdi), bet 
užtat ima daryti tai, ką mi
nėjau: ima žudyti niekuo ne
kaltus jaunus ir net senus 

-vyrus vien už tai, kam jie iš
drįsta papeikti jos militaris
tinę veiklą.

Taip, bolševikų vyriausy- 
į be žudė ir tebežųdo antimi- 
.litaristus, t. y. teisius žmo- 
’ nes. Bet “teisių žmonių krau- 
' jas,— kaip tas pats Vai. Bul
gakovas rašo,—šaukiasi į 
dangų. Šaukiasi ne keršto, 
bet trokšdamas, kad visi 

1 žmonės—broliai atsižadėtų 
.tarpusavio neapykantos ir 
I smurto stabų garbinimo, 
, kad pripažintų kiekvieno 
1 žmogaus gyvybę, nors ji bu- 
, tų ir paskutinio . niekšo, e- 
sant didžiausia brangenybe, 
kad suprastų, jog vieninte
lis visiems žmonėms įstaty
mas yra brolybė, lygybė, 
laisvė, ir kad šį įstatymą 
žmonės gali įgyvendinti ne 
smurto ir keršto keliu eida
mi, bet apykantos, visiškos 
atlaidos ir meilės keliu.”

Ed. Levinskas.

LENKIJOS SEIMO AT
STOVŲ BYLA.

Kaip žinia, pereitais me
tais diktatoriaus Pilsudskio 
bernai suėmė daugybę Sei
mo atstovų, daugiausia so
cialdemokratų, ir visus juos 
sugrudo į Lietuvos-Brašto 
(Brest-Litovsko) tvirtovės 
kalėjimą, kur jie sėdi iki šiai 
dienai. Per visą tą laiką len
kų žvalgyba rinko prieš juos 
kaltinamąją medžiagą.

Tardymo medžiaga jau 
įteikta prokuratūrai, kuri 
pradėjo rengti kaltinamąjį 
aktą. Kadangi tardymo me
džiagos yra 108 puslapiai, 
kaltinamojo akto surašymas 
truks apie 2 savaites.

Kaltinimas iškeltas to- 
kiais baudžiamojo statuto 
straipsniais, kurie numato 
bausmę iki 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Teisman traukiami žy
miausi opozicijos partijų 

veikėjai: socialistų Barlic- 
kis, Libermanas, Dubois, 
Mastekas, Prageris ir Ziol- 
koš, “Piasto”—Kiernikas ir 
Vitosas, “Wyzwolenie”— 
Baginskis ir Putekas, ir “U- 
kininkų Partijos — Savickis, 
iš viso 11 žmonių. Jie kalti
nami tuo, kad 1928-1930 m. 
laikotarpy siekę nuversti e- 
samą tvarką, kurstydami 
gyventojus prievartos dar
bams, ragindami nemokėti 
mokesčių ir t.t. Be to, jie kal
tinami revoliucinių organi
zacijų steigimu ir vyriausy
bės diskreditavimu spaus

Humoristika

UGNIAGESYS PAJŪRYJE.
(Prisiųsta Humoristikai.)

Pasidėjęs šalmą šviesų, 
į pajūrį aš einu, 
ir akyse puiku, šviesu, 
lyg maršuodamas žengiu.
Liko krante uniforma, 
liko diržas ir kabliai, 
čia nevaržo jokia norma, 
dega saulės spinduliai!
Jokių dujų negirdėti, 
net perdaug jau čia vandens... 
Galima vėliau sėdėti 
lyg dežurui ant akmens...
Bet nerasi akmenėlio — 
vien tik smėlis ir dangus... 
Ir maždaug, be -truputėlio, 
čia pailsinsi jausmus...
Tik neduoda rimti žmona, 
nors dar jos aš neturiu...
Ir kiekvieną fėją ploną 
lydžiu žvilgsnu aš gražiu...
Kai širdyje kils man ugnys, 
bus, vyručiai, gal blogai— 
žinote, krutinę būgnys 
tam tikri šilti jausmai...

Bet negaila išsimaudžius 
žūti krante su garbe, 
ir akimis kiek pašaudžius 
šokti laimėn su Barbe...
Oi tu, jura, miela jura!
Kiek gesintum tu gaisrų !...
Man džiaugsmų papilei pūrą 
ir degimas, iš tiesų!..
Sveikas jau vargu begrįšiu, 
sveikas kunu ir dvasia, 
nes vedyboms pasiryšiu 
jau tur but šį kartą čia....
Jus, broleliai, neliūdėkit— 
nepadėsiu šalmo aš 
ir, prašau, įsidėmėkit, 
jei kas neš—su juo nuneš!..
Štai, aš brisdamas į jurą, 
iki kelių ją jaučiu;
ir sveikatos visą pūrą, 
ir linkėjimus siunčiu!
Padarysiu vieną mankštą, 
nes Barbora priežastis... 
Kai krutinėję bus ankšta, 
pilsiu laimę per akis...
Bangos, bangos, bangos, 
bangos, bangos ir gana! 
Ir į širdį tyliai rangos 
Barbė man ir sveikata!...
Sveiki, vyrai, neliūdėkit, 
grįšiu vėl, nors šiandie čia— 
jus taip pat kur nelindėkit, 
bėkit į bangas riščia!
Bėkite, kaip reikia, šuoliais, 
bukite tuojau šlapi!
Na, vyručiai, be gurguolės, 
be mašinų čia visi!...

Arėjas-Vitkauskas.

TAI BISKĮ NORAS!
Gražuolė merga
Agnieškos vardu,
Nor’ būti gera
Blogiausiu budu. L. 

dinto žodžio pagalba. Kalti
nimas paremtas daugiausia 
savo laiku Krokuvoj įvyku
sio kairiosios opozicijos kon
greso rezoliucijomis. Šioj 
sensacingoj byloj, kurios 
terminas dar nenustatytas, 
bus iššaukta apie 150 liudi
ninkų ir keli ekspertai gra- 
fologai.

Rugsėjo 18 d. Širvintų v. 
Levanių vienk. savo bute pro 
langą buvo nušautas K. Ja- 
siukaitis. Daromi žygiai 
piktadariams surasti.

KAIP JAM PADĖJO 
TIKĖJIMAS.

Pas farmerį užėjo “holly rol- 
l.erių” misijonierius ir pradėjo 
piršti jam savo tikėjimą. Sako, 
musų tikėjimas geriausias iš vi
sų, nes jeigu nori iš Dievo ko
kios malonės, tai tik persiversk 
par galvą kelis kartus, ir tuojaus 
Dievas tavo norus išpildys.

Farmerys davė už tą pamoki
nimą misionieriui dolerį ir iš
važiavo šieno vežt. Važiuojant 
namo užėjo debesis ir pradėjo 
lynot. Farmeris ėmė prašyt Die
vo, kad lietų sustabdytų ir, užsi
miršęs kad jis buvo ant vežimo, 
persivertė per galvą. Tik ka- 
barakšt ir stačia galva ant že
mės.

Sukeikęs tą misijonierių, far
merys vėl užsirioglino ant veži
mo, bet jau sugaišo apie 10 mi
nučių ir išrodė, kad lietus šieną
sulis., Taigi sušėrė jis arkliams t Amerikoa MacochaaArba kaip ka. 
kad greičiau parvažiuot. Ark- , talikų kunigas Hans Schmith papio- 
liai kai pašoko, farmerys ir vėl vS mergių Oną Aumuller. Su _ 
šlamakšt nuo vežimo, o su juo

_v. . , v - Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigųir puse Šieno nuvilto zemen. ( bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
Arkliai nusinešė, O farmerys ir , doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
i-i i. k,.perskaityti kiekvienas vyras, tėvas irlikęs ant kelio sienas buvo Ne
smarkiai lietaus išmaudyti.

MODERNIŠKAI.

Ji.—Petrai, ženykimės!
Petras.—O kiek tu uždirbi?

KUNIGAS PAKREIPĖ PANOS 
PAVARDĘ. i

Viena panelė Veronika, ku
rios pavardė buvo Uodega, nu
ėjo pas kunigą užsakus paduoti 
ir sako:

—Tėve dvasiškasis, kaip sa
kysi mano užsakus, tai kaip nors 1 
mano pavardę pakreipk, nes aš 
bijau, kad mano pavardę tiesiai 
Uodega ištarius, bažnyčioj žmo
nės pradės juoktis.

—Gerai, gerai, dukrel, pa
kreipsiu,—• užtikrino kunigas.

Sekmadieny kunigas įsilipęs į 
sakyklą sako:

Eina į stoną moterystės pana 
Veronika, uodegą pakreipus.” 

lėlius.

ŽMONĖS MELUOJA.
—žmonės sako, kad mergos 

nori labai greit ištekėt. O ištik- 
rųjų nėra nieko panašaus.

—O ką tu žinai?
—Aš visas kalbinau, ir nei 

viena nesutiko but mano pačia.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

"Jssnyati* Karšti#.” Vienaveiksmi 
komedija-farsas. Paraše K. S. Kar 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su 
tartie*. N. V. Koneckio dialogas, verti 
Spyzus. .Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas

1 dialogą*, So. Boston, 1916 m.........10c

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokinga;

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c

Piršlys Suvadžiotojaa, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir o vyrai.

Ksnijjo Meile, Vieno valksmo Komedi
ja. Paraše Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................  25c

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstatų 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
šima* užima apie 2 valandas.........23c.

Žingsnis Prie Švieson. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pual. 23.....................  10c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirstu 

iv. Jonui galva. Drama vienam: 
akte, parašyta garsaus augių rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti- ...................    2St

Džian Bambos SpyčioL — Ir kito* 
fonėa. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipgniu- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pu*l...................................20e
Monologai ir Deklam.acIJon. Šioje kny

goje telpa daugybe naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieiiškos, tautiškos, humo- 
riatiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
ekambios, viso* geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
Apie Dlavą, Velnią, Danį;? ir Prąga

rą. Paraše Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojau. 72 
puslapiu .........................................

Ar Baro Visuotina* Tvanu* T — Kai?
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galčjė atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų
argumentas griūva. Mokslą* ii 
mokslas nuo pradžiom iki galo. 
Kaina .......................   ££<?.

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
i trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol_ keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmo*. Kaina ........................ 25c. 

KOKIUS DIEVUS ŽMONES k 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Ypatingai dabartinė* krikščionybės gadynėje kiekviena* tuit* 
perskaityt, ne* tik tada galės aiškiai anpraati Dievo batbuimų.

Knyga didelio formato, turi 271 poslapį. Kaina popiaros apdarai* 
—11.00- audimo and. — S1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį.” Adrenekit sekančiai;
KELEIVIS, 253 Br£9.ęIlK&Js Seutli Boston, Mass.
—

Senovė* Lietuvių Žlnyčle

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, Ill. 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta .....................................  $3.00
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m........................... S2.C0
Lengva* Buda® Itooktt Anclliksl.

Raukius reikalingiausių žodžių It 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
iergvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
!i sakiniai, pasikalbėjimai darbo jisš- 
!<ant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuven, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.......................80e.

ir ŽMogn*. Labai įdomi Ir pamo
kinanti knyga. Iš jos ružinosi, kaip 

žmogus gyveno žilojo senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveiksiu įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pual. 63.................. 23c.
Paparčio Žiedas ir keturios kiton 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rokta. Jose nurodoma kaip žmona* 
paikai tiki į visokius priotanii, 
ourtua ir tt. ...........................  13«t
Llenvfc Šeimynų Istorija Juškevičiau*

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinoai, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna..........................................   50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kode! Aš Netikiu Į Dievą? — Arba

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

Kur Masu Bočiai Gyveno? — Arti* 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Paraše Z. Aleksa. 76 p. SI*.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
ninio; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...............................10c.

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

veikslais, perstatančiaia įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo paaaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 882 pus
lapiai. Kaina ..................j......... $1.03

Kaip Senovė* Žmonė* Pereiatatydave
San Žemę. — Labai įdomus senovė* 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parasč 
Iksas. Antra knygutes dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusi...............................................19«.
Delko Reikia Smogai Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsaky* koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? l'r delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio® 
knygutė*. Parašė D-ras G-raua.
Kaina ...................  IBe.
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ŠĮMET NUSAUSINTA 
46,000 HEKTARŲ ŽE

MĖS.
Šių metų nusausinimo 

darbams tvarkyti ir vesti y- 
ra paskirta 6 mil. 400 tūks
tančių litų kredito iš žemės 
ūkio ministerijos. Buvo ma
nyta, kad šiemet tokios su
mps neužteks, bet užteko, 
nes numatytas darbo tem
pas negalėjo išsivystyti dėl 
darbininkų stokos. Šiemet 
nusausinimo darbai dirba
ma daugiausia Panevėžio, 
Ukmergės apskrityse, nes 
ten žemesnės vietos ir nu
sausinimas būtinas. Dides
nieji darbai dirbami ties 
Seda, kur norima nuleisti, 
sulyginti 'Pinkšnių ežero 
vadens lygis. Taip pat tvar
komas šerkšnės upės aukšt- 
upis. Didesni nusausinimo 
darbai buvo vykdomi 108 
vietose; be to, yra daug ma
žų nusausinimo darbų. Iš di
desnių darbų paminėtina 
Šiaulėnų apylinkė. Iš tos a- 
pylinkės vanduo leidžiamas 
į Šušvės upę. Antras toks 
darbas pradėta (didžiųjų 
darbų įvykdymas tęsiasi iki 
3 metų ir daugiau) Panevė
žio rajone, kur tvarkoma 
Juostos upė, tekanti į Nevė
žį per Raguvos ir Subačiaus 
apylinkes. Iš didesnių darbų 
šeimet bus baigta tvarkyti 
Juodos upelė Panevėžio, 
Ukmergės rajone. Darbas 
užsitęsė 3 metus ir kainavo 
per 2 mil. litų. Tuo upeliu 
nusausino apie 8 tukst. ha 
žemės.

Iš viso šiais metais bus nu
sausinta apie 45,000 hektarų 
žemės.

Prie nusausinimo darbų 
birželio mėnesį dirbo apie 
8,000 darbininku, o dabar 
tik 5,000. Vidutiniai darbi
ninkas čia uždirba nuo 5 iki 
9 litų per dieną.

Ateinančiais metais nu
matoma nusausinti Suvalki
joj : Pilvės upės aukštupį, 
kur susidarys iki 5,000 hek
tarų dirbamos žemės, ir Še
šupės slėnį, virš Kalvarijos, 
iki 1,500 ha. Taip pat nu
matoma pradėti nusausinti 
Širvintos upės slėnį, kur su
sidarys apie 4 tukst. ha, 
Kiaunės ir Eisetos upelių 
vandenį įleisti į okupuotą 
Lietuvą. Be to, Biržų apskr. 
nusausintas Pluonės upelis 
duotų 3000 ha. žemės, Šiau
lių apskr. Dauguvienės upe
lis duotų apie 2,500 ha, Šve- 
tės upė—apie 4000 ha.

Iš viso ateinančiais me
tais manoma nusausinti apie 
50,000 hektaru žemės. ’ fc.

TIPINGAS VALKATA IR 
DVI GIRTUOKLĖS MER

GINOS. i
Kaune tūlas Ulinskas bu

vo patrauktas tieson už pro- 
fesionalį valkatavimą. Jis 
niekur nieko nedirba, gy
vena išmaldomis, ką gavęs 
tuojau prageria. Už tą patį 
verslą baudžiamas jau trečią 
kartą. Teisman jis atvarytas 
iš policijos daboklės.

Jis 47 metų amžiaus, vi
dutinio ūgio, gražią ketur- Į 
kampe barzda, statnosis. Jo ; 
mažos gudrios akys blizga ir 
verda.

Jis įrodinėja, kad jis ne- 
valkata. Sako, 1 
miesto bėgu į kaimą, 
dabar pats bulvakasis.

“Kasiu bulves, ganysiu, 
karves, darbą dirbsiu, 1 ’ 
pone teisėjau paleisk mane 
iŠ kalėjimo” prašosi valkata 
nebaudžiamas.

Taikos teisėjas Ulinską 
nubaudė 100 lt. arba 7 pa
ras arešto.

Kartu su Ulinsku suimtos 
buvo ir atvarytos teisman' 
dvi merginos— Ciglauskaitė' 
ir Petkevičaitė, kurios taip' 
pat neturėjo jokio nuolati
nio verslo, gyveno neįsimel- 
davusios, neturėjo jokių do
kumentų. Policija jas rado.

UŽ ŽMONOS IR VAIKU 
MUŠIMĄ 3 SAVAITĖS 

AREŠTO.
Kaune pli. J. Zubavičius 

jau kuris laikas gyvena per- 
siskyręs su savo žmona. Per- 
siskiriant prie žmonos pasi
liko ir du vaikučiai.

Paėjusi pavasarį Zubavi
čius suitko savo žmoną ei
nant Ugniagesių g. abiem 
vaikais vedina ir ėmė kolio- 
its. Paskui ir žmoną ir 
vaiką pradėjo mušti. Bet tuo 
metu miesto savivaldybės 
sanitarai buvo sustoję prie 
garažo, kurie Zubavičių su
laikė ir perdavė policijai, o 
policija surašė protokolą ir 
Zubavičių patraukė tieson.

Taikos teisėjas Zubavičių 
nubaudė 3 savaites arešto.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
sn pirmąją doza 

GeaM.Dixon, Somerville, Hast. 

Pepsinic Seltzer 
VAISTINĖSE 25L 5O<JJ°-0 

SAMPELIS DYKAI 
rašyk Pepsinic Seltzer Co. 

Worcester, Mass.

KELEIVIS

JIS REIKALAUJA ALAUS.

Missouri valstijos kongresma- 
tuojau iŠ nas L. C. Dyer, kuris reikalauja 

ten alaus grąžinimo. Jisai skaitlinė- 
I mis išparodė Hooveriui, kiek ša- 

—iu lis turėtų ekonominės ir kitokios 
į.' naudos, jeigu butų legalizuotas 

,' alus! /

BANKININKAS APVOGĖ 
BANKĄ IR PABĖGO 

UŽSIENIN.
“Lietuvos žinios” prane

ša, kad šiomis dienomis 
Kaune užsidarė bankas ži
nomas kaipo “Centralinė 
Kredito Draugija”, nes ban
kininkas pagrobęs banko 
pinigus ir išdūmęs užsienin.

Bankas daugiausia aptar
naudavo smulkius prekybi- 

labai girtas gulinčias gatvė-, n^n^Ps- Manoma, kad del 
t.:----- v mokėjimų sustabdymo nu-

' kentės daug smulkių preky- 
I hininlm iio fnvpin rlaui-

je ir patraukė tieson.
Teisėjas Ciglauskaitę nu-. . . - -

baudė i mėn, o Petkevičai-i bimnkų^nes^jie turėjo dau- 
•tę 6 savaites arešto.

Mat, ir Kaunas 
“didmiesčiu”...

I giausia indėlių. , 
darosi l Smulkesnių žinių, kol kas, 

negauta.

IŠARDYTA ARKLIAVA- VILKŲ MEDŽIOKLĖJ NU-
GIŲ GAUJA.

Rugs. 10 d. nakties metu.
Sintautų valse., 1 
kaime buvo pavogta iš ga-l 
nykios ūkininko Aleksandro : 
Janavičiaus du arkliai, 900 į 
litų vertės. Policija, tiriant 
įvykį, pavyko sulaikyt pikta
darius ir išaiškinti visą vei
kusią šioje Suvalkijos apy- 
linkėip arkliavagių gaują. 
Jos vadas, pasirodė, esąs

ŠAUTA DU VILKAI.
aco iiivvu Kauno miškų urėdija bu- 
Kuodžiu vo surengusi vilkų medžiok-

lę Budų miške. Medžioklės 
metu nušauta 2 jaunikliai 
vilkai, kurių vieną nušovė 
girininkas Balčiūnas, o antrą 
buvęs miškų prižiūrėtojas 
Lisauskas.

Kadangi oras buvo blogas, 
tai medžiotojų iš Kauno vi
sai nebuvo atvykę, nors bu-

J Uo V CL VI CIO J JJCIOAL VJVlVzj #

Antanas Šargalis, kilęs iš vo laukta. Medžiotojų ttebu- 
Kybartu miesto, ir dalyviai: vo tik 5, kuriuos beveik vi- 
Jonas " Gudaitis, Antanas sus sudarė miškų admims- 
Kairaitis, Antanas Dėdynas tracija, o varovų 10.
ir Juozas Delkus ir kiti. Pats Kauno miškų urėdijos mi- 
vadas Antanas Šargalis ir, škuose vilkai nuolat negyve- 
dalyviai Antanas Kairaitis na, jie atbėga iš kitų urėdijų, 
ir Antanas Dėdynas jau su- bet vietos miškų administra- 
laikyti. Daugelis anksčiau ■ cija stengiasi juos išnaikinti, 
pavogtu arklių, kurių surasti kasmet ruošdama vilkų me- 
buvo nepavykę, dabar yra džiokles. Ir šiemet dar ma- 
surandami. Likę nesugauti i noma netrukus suruošti ant- 
gaujos dalyviai ieškomi. |rą vilkų medžioklę, nes pa-

Jonas Gudaitis,

Kauno miškų urėdijos mi-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten buvusiam ir mačiu-

DIDELĖ PLENTŲ IR VAN
DENS KELIŲ VALDININ

KŲ BYLA.
Šio mėnesio pradžioje

Kauno apygard. teisine pra- stem.—Neverta apie tokius
sidėjo kelių valdininkų byla i dalykus laikrašty rašyt, to
dėl vagysčių. Svarbiausia; <?ėl draugo korespondenci- 
kaltininkas yra inž. Mikše-1 J08 nedėsime.

• V • I • 1 X * *vičius, buvusis plentų ir 
vandens kelių valdybos di
rektorius. Be jo kaltinama 
da visa eilė jo padėjėjų, ku
rie kartu su juo vogė, ir ke
liūtas kitų valdininkų.

Inž. Mikševičius kaltina
mas tuo, kad eidamas pa
reigas pasisavinęs per daug 
valdžios, be -varžytynių at- 
likdavęs darbus, kad pasi
pelnytų, padarydamas vals
tybės iždui 179.000 lt. 15 
et. nuostolių, su dešimtinin
kais Anįlioniu, Vensevi- 
čium, Jakševičium ir Macke
vičium pasisavinę suskaldy
tų 150 mt. valdžios akmenų.

Šioje byloje šaukiama 77 
liudininkai, jų tarpe daug 
inžinierių, technikų ir susi
siekimo ministerijos valdi
ninkų.

Jau toks, liudininkų gau
sumas rodo, kad ši byla yra 
labai didelė ir komplikuota.

BEKULIANT SUDEGĖ 3 
ŪKININKAI.

Visučiai, Žagarės valse, 
pas pil. J. Pamponą kuliant 
garine mašina javus, per 
neatsargumą apie 2 valan
dą, išskridus iš lokomobilio 
žarijai, kilo gaisras. Sudegė 
kluonas ir daržinė po vienu 
stogu, pašaras ir javai, viso 
vertės 3,700 litų.

Išsiplėtus gaisrui, nuo 
Pampono užsidegė dar 2 u- 
kininkai, Pil. V. Kačinsko 
sudegė molinė kūtė ir darži
nė po vienu stogu ir pašaro, 
vertės 1,000 litų; o pil. J. 
Bernoto,—gyvenamas na
mas, kute, ir daržinė po vie
nu stogu, namų manta, paša
ras ir kitas inventorius, viso 
jam padaryta nuostolių už 
7.875 litų ir net grynais 
pinigais sudegė 1.200. litų.

A. J. Stoškui. —Negalima 
išradimą užpatentuoti nie
kam jo neparodžius. Rei
kia padaryti jo konstrukci
jos aiškų planą ir smulkiai 
aprašyti kiekvieną dalelę. 
Tais darbais užsiima tam ti
kri advokatai. Ir niekur ki
tur užpatentuoti negalima, 
kaip tiktai Washingtone.Jei- 
gu tamsta pats tenai rašysi, 
patento negausi, nes, kaip 
sakėm, reikia pagaminti iš
radimo planus ir specifikaci
jas, ką gali padaryti tiktai 
tam tikrą mokslą baigę spe
cialistai. Mes betgi nenorim 
tikėti, kad tamsta butum iš
radęs “amžino judėjimo” 
mašiną, kuri veiktų pašali
nės energijos nepadedama, 
nes tai priešingas fizikos 
dėsniams dalykas. Todėl pa
talam gerai apsižiūrėti, 
kad be reikalo neišmestumet 
pinigų patento bejieškant.

Stepui Staniui.— Mes pa
tartume tamstai kreiptis ši- 

! tuo reikalu į Lietuvos konsu
latą. Adresas toks: Lithua
nian Consulate General^ 15 

' Park Row, New York, City.
1 S. Pociui.— Anglų žodis 

visai nesuprasti. Ypač nelen- “fault” ^reiškia ydą, klaidą, 
gva tokiam žmogui pažinti kaltę. Iš to išvedamas bud- 
fašistinį laikraštį, nes fašis- vardis “faulty”, kuris turi tą 
tai niekad prie tikrojo savo pačią ■ prasmę — ydingas, 
vardo neprisipažįsta. klaidingas, kaltas.

Juodrankiui.— Vaizdelis 
“Baisus Sapnas” bus geras 
—prie progos įdėsime. ■

K. T. iš Fort Whyte.—Ne-1 
matome reikalo apie biznie- 
rį rašyti. Jeigu jis ištikimųjų 
yra žvalgybos agentas, tai 
paskelbdamas jo santikius 
su lenku kunigu ir su bolše
vikais tamsta jo nediskredi- 
tuosi žvalgybos akyse n jo mgSjs žmogaus mokslines ir ku- 
skundų nesugi įausL Be to, rybįnėS minties pastangomis bei 
aprašomi dalykai jau labai • • '
pasenę. Taigi tamstos rasi 
nėlio “Biznis už biznį 
dėsime.

Jonui Kamarauskui. — 
Straipsnis apie Birštono ku
rortą amerikiečiams butų 
neįdomus, todėl laikraštin 
jo gedėjome.

V. V.— Apie R. mirtį ir 
šermenis rašė “Keleivy” ar
timas jo draugas. Kodėl nie
ko neparašė pati R. žmona, 
mes nežinome. Gal nematė 
reikalo, o gal neturėjo ką 
rašyti. Jeigu Tamsta žinai 
ką nors įdomaus, labai pra
šome musų redakcijai para
šyti. Tik prašytume paduoti 
pilną savo pavardę ir adre
są, kad reikalui esant žino
tume kam ir kur atsakymą 
nusiųsti.

Pipirui.— “Ar yra Winni- 
pege lietuvių fašistų?” ne
dėsime, nes straipsnelis nie
ko neparodo. Jei kas skaito 
fašistinį laikraštį, tai da nė
ra įrodymas, kad jis fašistas. 
Žmogus politikoj neišsilavi
nęs gali laikraščio pakraipos

RESTORANE PAVALGĖ, 
O IŠEIDAMI SUMUŠĖ"

ŠEIMININKĄ.
Anąsyk Kaune Valan

čiaus gatvėje į Joleso resto
raną užėjo piliečiai J. Teo- 
dorovas, M. Luckevičius ir 
M. Takarovas. Užėję paval
gė, išsigėrė. Išeinant šeimi
ninkas prašo, kad jie užsi
mokėtų, bet tie šeimininką 
smagiai apmušė.

Rugs. 24 d. Kauno IĮ 
nuov. taikos teisėjas visus 
tuos tris netvarkingus pilie
čius nubaudė po 3 paras a- 
rešto.

PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens

per Cherbourg—6 d. per Bremen
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 
COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai

trios į abi pusi dabar galėję.
Informacijų klauskit a. 
pas bile vietinį 
agentą arba
252 BOYLSTON ST.

BOSTON
NORTH GERMAN

LLOYD

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

. Nereikia daug Įrodinėti, kad 
'kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do-

ne-

Gamta Pagelbsti 
Vyndariams.

Žinomas žurnalistas Arthur Evans, 
’tašydamas “Chicago Tribune” apie | 
padėtį Californijos vynuogių indus
trijoj, tarp kitko sako:

“Californija, padedant apgarsini
mams, pradeda vynuogių sulčių plau
kimą į vyndarių namus rytinėse val
stijose. Bacchus, kuris nepažinojo 
Volsteado, jau randasi virtuvėse i 
rūsiuose, traiškydamas saulės išbu
čiuotas uogas ir pardavėjai praneša, 
kad daugiau šeimynų, negu bent ka
da pirmiau, ] 
namie.

“Štai industrijos žinios.
“Kainos yra žemiausios kokių ne

buvo per daugeli metų. Derlius yra 
mažesnis, už vidutinį, bet vynuogės 
yra sultingesnės ir saldesnės, negu 
paprastai. Gamta, atlygindama už 
trumpa skinimo laiką, padidino cuk
raus daugį. Tas padidina vyno stip
rumą. ,

“Populiariškiausios markete Cali
fornijos vynuoges yra Zingandels, Ga- j 
rigane, Muscat, Mission ir Alicante 
Bouchet.

“Californijos vynuogių augintojai 
bandė derlių sulaikyti iki šaltesnio 
oro. Vyndariai paprastai nedaro vy
no iki rudens ir didelis sąjūdis prasi
deda spalio mėnesy. Vynuogės par
duodamos vagonais, tada retaileriui ir 
kostumeriui. Jos yra pardavinėjamos 
mažomis kiekybėmis vaisių yarduose. 
Didžiausios biznio dienos yra šešta
dienis ir sekmadienis. Kostumeriai 
tenkasi uogas ir nusimanantys tiek 
pat atidos kreipia i kotus, kiek ir į 
uogas, kad ir jie butų išdžiuvę ir 
prinokę.

“Nerauginta sunka, padaryta pra
džioj spalio men. su gamtos pagelba, 
pavirs į ką kitą iki Dėkos dienos.”

California Grape Control Board, 
kurią suorganizavo Federal Farm 
Board ir kini atsotvauja apie 85 nuoš. 
vynuogių augintojų, veda plačią ap
garsinimų kampaniją, visur pabrėž
dama tą faktą, kad yra legalis daly
kas gamintis vynuogių sunką suvarto
jimui savo namuose.

stebėta, kad dar- keletas vil
kų blaškosi Budų ir Alek- 
sandravos miškuose, kuri 
manoma bus gausesnė me
džiotojais.

SUSTINGIMAS LIETU
VOS LATVIJOS PA- 

RUBEŽY.
“Briva Žeme” skundžiasi 

mažojo susisiekimo suma
žėjimu Lietuvos Latvijos pa
sieny. Lietuvos savivaldybės 
savo piliečiams neišduodan
čios daugiau sienai pereiti 
kortelių. Tuo norima sulai
kyti darbininkų išvažiavimą 
i Latviją ir aprūpinti darbi
ninkais vietos ukius. Dar di
desnis apmirimas prekių į- 
vežimo srity. Muitų tarifus 
Latvijoj pakėlus, keliais iš 
Lietuvos j Latviją daugiau 
beveik nieko neįvežama ir 
daugely perėjimo punktų 
darbas lagai sumažėjęs. 
Taupumo sumetimais, reika
laujama mažinti tų punktų 
personalą.

ATLETŲ VADAS.

Leitenantas James L. Hali, 
laivyno akademijos Annapolyje 
atletų vadas.

ATPIGINS TRAUKINIU 
BILIETŲ KAINAS.

Susisiekimo ministerijoje 
h- yra kilęs projektas atpiginti 

traukinių bilietų kainas tais 
- ruožais, kuriais kursuoja te

pradėjo gamintis vyną cĮaUg autobusų ir kurie 
-■ • ! geležinkeliams sudaro žy

mią konkurenciją. Kai ku
riose linijose autobusininkai 
(pav., Marijampolė—Kau
nas) geležinkelį beveik visai 
nukonkuravo.

ŠVIDU AMERIKOS 
UNIM 

u 
NEWYORKC į 

KLAIPEDA

TRUMPAS KILIAS (LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Informacijos ir Laivakortės 
gaunamos pas savo agentą arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 State Street, Boston, Mass.

Padidina Jėgas ir 
Gyvumą

Jeigu jus jaučiatės silpnas ir nu
sikamavęs arba jusu organai stokuoja 
veiklumo, imkite Nuga-Tone tik per 
kelias dienas ir pastebėkite kaip daug 
geriau jus pasijausite. Nuga-Tone iš
valo kūną nuo ligų perų ir suteikia 
naują spėką ir jėgą nervams, raume
nims ir organams. Jokie kiti vaistai 
nėra tiek geri, kaip Nuga-Tone. Bū
tinai gaukite bonką. Jis yra parda
vinėjamas aptiekininkų. Jeigu aptie- 
kininkas neturi jo, paprašykite jį už
sakyt del jus iš savo urmininko.

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta goriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa-

/laimėjimais.
Sekti tą tokį įvairų ir tokį 

gausti šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.<

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai į kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas,ir rašytojai. Užtenka paminėt resu:
tik tokius vardus kaip: profeso-1 Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania

KURTUMAS 
PRAŠALINTAS

Jei apkursti arba blogai I 
girdisi nuo slogos, ūži
mo galvoje, influenzos, 
skarlatino, netobulų au-| 

sų būgnelių, didelio sutrenkimo arba I 
smarkaus šūvio, sugrąžina girdėjimą 
vartojant

Wilson Ausų Būgnelius
Jie nuolatos vartojami daugiau kaip 
38 metai, šimtų tūkstančių per visą 
pasaulį. Tūkstančiai žmonių, kurie 
blogai girdėjo arba turėjo užimą gal- j 
voje, džiaugiasi, pasikalbant su savo į 
draugais, eina į bažnyčią ir teatrus.' 
Jie yra smagus, telpa ausin ir visai 
nesimato, nėra dratų, baterių, nei 
galvos dalių Jie nebrangus.

DOVANAI KNYGA nuo apkurtinto 
ir pridėtais dėkavonių laiškais nuo 
daugelio vartotojų su pranešimais nuo 
paties išradėjo, kuris pats buvo kur
čias daugiau 20 metų, bet dabar girdi.

WILSON EAR DRUM CO., Inc.
1159 Todd Building, Louisville, Ky.

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

lamų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tų knygų parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga. Ji tūks
tančiams suteiks sveikatų. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdų, bet 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygų, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktariškų 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tų knygų už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL.
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00. Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu. Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly.
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Vietines Žinios
BAISUS TRUKŠMAS DEL 

PENKIŲ CENTŲ.
Peiktinas sandariečių politi

kavimas Kazimierinčje 
draugystėje.

Užpereitame senosios Ka- 
zimierinės Dr-jos susirinki
me, apsimokant nariui V. G. 
mėnesines duokles, kilo 
nesusipratimas tarp kasinin
ko ir minimo nario.

Kasininkas duodamas 
“čenčių” dėl V. G. pašie
piančiai pasakė: “Štai tau 
penktukas centais, kurių 
niekas kitas nenori imti, tai 
tu turi paimt; galėsi parneš
ti savo vaikams.”

Narys G. atsakė: “Jeigu 
niekas kitas neima, tai kodėl 
būtent aš turiu juos imti?” 
Ir vieton paimti penktuką 
centais, esant atdaram sta
lo stalčiui, po pat kasininko 
akių, narys pats paėmė nike
lį ir laikydamas ant ištiesto 
delno parodė kasininkui. 
Tuom dalykas butų ir pasi
baigęs, jeigu ne “trukumas” 
70c., suvedus mėnesinį ba
lansą. Iš to ir kilo incidentas.

Kasininkas turėdamas as
menišką pyktį ant V. G. ir 
suradęs kabliuką, parašė 
laišką Board Direktoriams, 
kad tie padarytų atatinka
mus žygius su-tais 70c.Board 
Direktoriai savo susirinkime 
apsvarstę “rimtą” dalyką, 
nutarė palikti kuopos susi
rinkimui, kad nariai aptar
tų ir padarytų išvadą, kas 
kaltas.

Susirinkime kilo įvairių 
minčių ir diskusijų, bet prie 
išvados neprieita ir atidėta 
sekančiam kuopos susirin
kimui. Sekančiame susirin
kime kai kurie valdybos šu
lai tiesiog pareiškė, kad V. 
G. “yra nekaltas”, bet del 
džentelmoniškumo privalėtų 
tuos 70c sumokėti.

Gi finansų sekretorius M. 
net šitokią giesmę pagiedo
jo susirinkime:

“Gerbiamieji, jus žinote, 
kad minimas 'trukumas’ bu
tų neįvykęs, jei narys sauva- 
liškai nebūtų ėmęs nikelį. 
Nors suvedant mėnesinius 
balansus tankiai pasitaiko 
nedateklius ar perteklius, 
bet aš iš saVo pusės duodu į-

kartotų.
Taipgi ir kasininkas, iš

duodant “čenčių” turėtų at
daromis akimis žiūrėti, o ne 
užsimerkus, ir ant nekaltų 
narių neužsipuldinėti. Už
tenka ir to nariams patirti 
apie kasininko “gabumus”, 
ką pareiškė susirinkime fin. 
sekr. M. apie suvedamus ba
lansus.

Ponui finansų sekretoriui 
M. patartina mandagiaus su
sirinkimuose užsilaikyti ir 
nesiplūsti. Tas tik žemina 
jo ir dr-jos vardą.

Narys M—ne

nešimą, kad minimas narys 
tą 70c sumokėtų.”

Susirinkime kilo tiesiog 
panika. Vieni šaukia, kad 
kasininkas kaltas esąs, kiti 
—kad narys, o treti—kad a- 
bu esą kalti.

Po visų ginčų ir diskusijų 
prieita prie išvados, kad mi
nimą sumą privalo sumokėt 
narys ir kasininkas perpus.

Narys su kuopos tarimu 
sutiko, bet kasininkas, kaipo 
“nedarąs klaidų”, griežtai 
pasipriešino ir pareiškė, kad 
rezignuosiąs. Susirinkimas 
jo rezignacijai pritarė, bet 
Mockus, kaipo konstituci
jos “didelis žinovas”, pareiš
kė, kad susirinkusieji nieko 
nežiną apie tuos dalykus ir 
tik Bord Direktorių mitingas 
tais reikalais orientuotis tu
rįs teisę, ir per sekantį susi
rinkimą praneš nuosprendį.

Kas tuomi bandoma at
siekti? Aišku kaip diena, 
kad tūli sandariečiai bando 
politikauti net pašalpinėje 
draugijoje. Jeigu narys ne 
jų plauko žmogus, tai reiš
kia: diskredituok jį, žemink 
kad ir mažiausios vertės 
priekabėmis. Norima nekal
tą žmogų apvaginti^ Ar tai 
gražu? Ar tai šitokis turi bū
ti d rauni jos narių brolišku
mas? Del penkių centų jie 
sukėlė skandalą ir tiek daug 

■ susirinkimo brangaus laiko 
sueikvojo veltui. Man ro
dos, kad. draugijos nariai, 
.kurie teisybę brangina, užtai i 
turėtų tinkamai pasmerkti 
politikuojančius ponelius, 
kad panašus dalykai nepasi-

Protesto mitingas del Vil
niaus pavergimo.

South Bostono lietuvii 
metodistų žinyčioj pereitą 
nedėldienį suruoštas protes
to mitingas su prakalbomis 
dėl Vilniaus pavergimo. Bu 
vo visa eilė kalbėtojų ir be
veik visi jie pabriežė faktą 
kad Romos katalikų bažny
čia daugiausia yra prisidė 
jusi prie to, kad Vilniui 
šiandien lenkų rankose. Ro 
mos katalikų dvasiškija nu
tautino Vilniaus krašto lie 
tuvius, sulenkino juos, i- 
kvėpė jiems/ lenkų kultūrą 
ir ačiū katalikų tikybai šian
dien mes neturime Vilniaus

Minėdami 11 metų Vii 
niaus pagrobimo liūdnas su 
kaktuves, susirinkę į meto 
distų žinyčią South Bostone 
lietuviai priėmė šitokią pro,- 
testo rezoliuciją:

Mes, Bostono ir apylinkės 
lietuviai, susirinkę į masin' 
mitingą ir apsvarstę Vil
niaus pagrobimo klausimą, 
randame, kad —

Vilnių įkūrė lietuviai; Vil
nius per amžius buvo ir tur 
būti Lietuvos sostinė.

Musų sostinę Vilnių plė
šikišku budu išplėšė iš muf 
lenkai, prieš tą plėšikiškr 
darbą neprotestavo ir jo ne
sutrukdė, nors galėjo, did
žios valstybės ir Tautų Są
junga.

Todeliai, lai bunie nutarta 
kas seka:

1. Protestuojam prieš len
kus grobuonius ir prieš tuos, 
kurie padėjo jiems tą darbą 
atlikti.

2. Reikalaujame, kad Vil
nius ir visi užgrobtieji Lie
tuvos kraštai kuo greičiausią 
butų grąžinti Lietuvai.

3. Reikalaujame, kad Lie
tuvos valdžia nei per žings
nį ne atsitrauktų nuo Vil
niaus vadavimo klausimo ii 
kad neitų su lenkais į jo
kius kompromisus kol šita 
žaizda ne bus užgydyta.

4. Reikalaujame, kad Lie
tuvoje butų demokratinė 
valdžia ir tokia santvarka, 
kad pavergtieji broliai su 
iškėstomis rankomis prie 
Lietuvos glaustųsi.

5. Pasižadame visais bu
dais remti kovą už Vilnių.

6. Šitie musų reikalavimai 
lai bunie paskelbti plačiai 
Lietuvos ir užsienio spaudo
je, o taipgi pasiųsti Lietuvos 
atstovams Amerikoje, Lie
tuvos valdžiai ir Tautų Są
jungai.

Pasirašo masinio mitingo 
įgaliotiniai:

B. F. Kubilius, F. Vaigau- 
skas, F. J. Bagočius, W. A. 
Amšiejus, K. Šidlauskas, A. 
White, J. Krukonis. \

Kaip žulikai išgavo iš fabri
kanto $50,000?

Šiomis dienomis penki ne
žinomi žulikai apmovė Bos
tone rakandų fabrikantą 
Healdą ant$50,000.Visų pir
ma vienas jų atsilankė pas 
jį ir pasisakė atstovaują tū
lą milionierių, kuris norįs 
statyt didelį hotelį ir jam 
reikėsią už kokius $750,000 
rakandų. Taigi jis, šitas ne
žinomo milionieriaus agen
tas, norėtų tuos rakandus 
užsakyti pas Healdą. Šitais 
reikalais Healdas buvo pa
kviestas nuvažiuot net į Al
bany miestą, kur jisai buvo 
supažindintas su tariamojo 
milionieriaus sekretorium. 
Viskas klojosi labai švelniai 
ir įtikinančiai. Buvo iškelti 
keli pietus ir brangios vaka
rienės koteliuose. Heald ga
vo tokio įspūdžio, kad jis 
na turi reikalo su labai gar
bingais ir turtingais džentel- 
nanais. Bet galų gale daly
tai taip susidėjo, kad vie- 
lam tų “džentelmanų” grei- 
ai prireikė $50,000. Ir tik 
rumpam laikui. Heald turė- 
'o savo globoje $50,000 se
sers pinigų, ir “paskolino”, 
°askolino ne čekiu, bet gry
nais pinigais.

Žulikai kaip tik paėmė pi
nigus, tai ir dingo. Nerei
kėjo nei rakandų orderiuoti, 
įei nieko. Policija dabar jų 
'ieško.

Automobilius suvažinėjo 
poljcmaną.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą Roxbury buvo ras
tas šalia kelio sunkiai su
žeistas policmanas šalia sa
vo motorciklio. Nuvežtas li
goninėn ir atgaivintas jisai 
pasakė, kad nakties laiku ji
sai vijosi kažin kokį juodą 
automobilių, kuris greitai 
važiavo be žiburių. Pasivijęs 
tą automobilių jis norėjęs jį 
sulaikyti, bet automobilius 
pasukęs smarkiai ant polic- 
mano ir numetęs jį su motor- 
cyklium nuo kelio. Policma
nas spėjęs tik pamatyt, kad 
tas automobilius turėjo Ohio 
valstijos blėtas ir pirmuti
niai trys numeriai buvę 304.

Tiesė ant stogo anteną ir nu
krito į skiepą.

Edward Jackman, 45 me
tų amžiaus vyras, užsilipo 
ant stogo pririšti anteną sa
vo radio imtuvui. Plokščia
me stoge buvo stiklinis lan
gas į liuktą. Per neatsargu
mą Jackman užsistojo ant to 
lango ir nudardėjo 50 pėdų 
per liuktą stačiai į skiepą. 
Krisdamas jis nusilaužė nu
garkaulį ir pasveikt jam nė
ra vilties.

Budavojimui Nedega
ŽVYRĄ, SMĖLJ. CEMENTĄ 

ir abelnai visokia medegą
MALKAS, supiaustytas ar nepjau

stytas, Pristatome Bostono ir Brock- 
tono apiellnkėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome i tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook, Mass.

Telefonas Brockton 3281-J.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoms, 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

Bostono miesto ligoninės 
globėjai reikalauja dar $3,- 
000,000 vienam triobėsiui 
pastatyt. Toks triobėsys e- 
sąs reikalingas vaikų depar
tamentui.

j IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI j

i ANGLIS i
1 t

Mošų anglys duoda
j. DAUGIAU ŠILUMOS 

ir buna Mažiau Pelenų.

! BURTON FURBER
J COAL co. ;
! 10 High St., Boston.
j Tel. Hubbard 4422 1
f i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas, 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET,
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732

Namų: Talbot 2474.

PAUL’S MENS 
SHOP

Tel. Porter 378#

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-#. 
Nedeliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVM. 

(arti Central skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

kimee McPherson—žmonių 
mulkintoją.

Šiomis dienomis Bostonan 
itsibeldė dolerių žvejoti se
rai jau 'Amerikos publikai 
žinoma mulkintoją, Aimee 
McPherson. Tai yra, Billy 
Sunday tipo evangeliste. Pa- 
■isamdė Boston Garden sa- 
'ę, kur sutelpa tūkstančiai 
žmonių, ir pradėjo kviesti 
bostoniečius, kad eitų jos 
oamokslų pasiklausyti, o ji
išvysianti iš jų velnią ir at
versianti prie Kristaus. Nors 
Įžangos neima, bet visuomet 
renka aukas. Ir skundžiasi, 
kad negana žmonės sudeda. 
Klausytojų irgi nelabai daug 
nrisirenka. Aną vakarą 13,- 
500 sėdynių salėj buvo tuš
čių. Aukų surinko $500, bet 
šalė kaštuoja daug daugiau. 
Evangeliste turėjo $2,100 
nuostolių. Tarp aukū buvo 
pridėta daugiau špilkų ir gu- 
zikų, negu kvoterių ar nike
lių. Matyt, žmonės laiko ją 
ant juoko.

GERAS BARBERYS
Vidutinio amžiaus, gerai moka sa

vo amaU), pajieško darbo. Adresas 
toks: S. C.
24 Thomas Park, So. Boston. Mass.

NORIU MAINYT RADIO
Naujas, gražus kabinetas, bet gra- 

jina lik ant A. C. elektros sriov.e. Aš 
dabar gyvenu tokioj miesto dalyje, 
kur sriovė yra D. C. Galima matyt bi
le kada. (Ant pirmu lubų).

JONAS SWEDE
1054 Washington st. Boston, Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR BU
ČERNĖ. Gera proga daryt biznį lietu
vių tarpe, nes musų miestely nėra nė 
vieno lietuviško storo. Bizniui vieta 
gera. Klauskite. (43)

A. J. MARTI!
120! |Chestnut Street, 

Newton Upper Falls, Mass.

fWosTnamai“
BIZNIAI

I ARMA, 27 AKRAI žemes su nau
ju namu C-ių kambarių su vonia, 
skalbynėms, šiltu vandeniu, elektros 
šviesoms ir telefonu, didele barnė, 
garadžius, vištininkai ir kiti budinkai; 
visokių vaisini!) medžių sodnas; prie 
gero kelio ir tiktai 1 mylia į miestą. 
Kaina tiktai $5,500, su vienu arkliu ir

TYPEWRITER! AI
Ir visokis
spaudos

mimografe
ir rašto
patarna-
viinas.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broadway, So. Bostone

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

g sa
sia

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA
BUČERNĖ

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET

331 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston U551.

S

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinut

I _______ , _______  ____ _________

i ir amblyopiškosc (akloše) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu-

l laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i karve ir keletą vištų.
I SOUTH BOSTONE ARTI BROAD- 
I WAY, tik už $1000 galima pirkti tri
jų šeimynų namas, 11 kambarių lu 

I elektros šviesoms, gasu, ir atskirais 
, kiekvienai šeimynai toiletais, taipgi 
I dideliu daržu Rendos neša $48 mėne- 
j sy. Tokį bargeną retai galima gaut.
| KRAUTUVĖ MODERNIŠKA, pa- 
I čiame centre South Bostone, parduo
dama mėsa ir visokį kiti valgomi 

j daiktai, gerai įtaisyta su elektros šal
dytuvu (refrigerator); biznio $600 sa
vaitėj. Del geros priežasties parsi- 
duoad tik už $2,700.

Turime didelį pasirinkimą įvairių 
farmų, namų ir biznių ant pardavi
mo; taipgi mainome namus ant far
mų, farmas ant nanių, biznius ant ki
tokių nuosavybių. Platesnių informa
cijų kreipkitės ypatiškai, telefonu, 
arba laišku.

J. BALUŠAITIS. Agentas

Rado žmonių kaulų.
Už Maldeno, šalia New- 

buivporto turnpike kelio, 
miške pereitą sąvaitę buvo 
rastos dvi kažin kokių žmo
nių galvų kaukuolės. Lavo
nai, matyt, taip ilgai miške 
gulėjo, kad kitų kaulų jau 
nebėra. O gal galvos buvo 
nuplautos kitur ir čia išmes
tos? Keno jos galėtų but ir 
iš kur atsirado, policija ne
gali nustatyt.

Generalinis uosto darbinin
kų streikas.

Bostono uosto darbinin
kai apskelbė generališką 
streiką, nežiūrint, kad uni
jos viršininkai liepė nestrei
kuoti. Unijos prezidentą Ry- 
aną jie apskelbė išdaviku, 
pardavusiu jų reikalus kapi
talistams. Streikuoja 3,000 
žmonių. Unijos viršininkai 
užtai atėmė iš jų lokalo čar- 
terį ir pašalpą.

Bostono bankai sako, kad 
jiems negręsia joks pavojus 
ir nagelba iš valdžios nerei
kalinga.

PADŽIAMŲ ŠOKIAI!
Pirmu sykiu čionai tokia naujenybė—tikra franeuziškos mados 

PARYŽIAUS NAKTIS
Grieš pagarsėjusi GEE GEE MALI ETTS ORKESTRĄ, kuri per radio 
žavėja publiką savo originaliu muzikos džiazu,

SEREDOJ, 8 VAL. VAKARE
SPALIŲ-OCTOBER 21, 1931.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

E IR SILVER STS., SO. BOSTONE
Rus PRIZAI už puikiausias padžiamas, šokiai su baliuna's ir kitos 
keistenybe:;- devynios galybes fonių! Visi ir iš visur atsilankyki^!
Rengia ir. kviečia Liet. Profesionalų ir Pramonininkų Sąjunga, Ine.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street, prie Broadway 

So. Boston, Mass.
Telefonas South Boston 2732

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namu!. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. l’ALT AN AVlčl UTĖ

912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

SVARBU AUTOMO
BILISTAMS.

Mes taisome visokius automobilius 
ir pentiname. Turime vėliausios ma
dos mašinas, taipgi turime valdžios 
leidimą inspektinti šviesas ir brekus. 
Parduodam India Taierus, gvarantuo- 
jamus nuo 15,000 .iki 20,000 mylių. 
Užlaikome batterias, Socony gazą ir 
aliejų. Jeigu norite gerą patarnavimą 
už žema kainą, atvažiuokite persitik- 

I rinti. Visi musų patarnavimu busite 
patenkinti. Turime vietas pastatymui 
automobilių už numažintą kainą. Mes 
duodam patarnavimą 24 valandas į 

i dieną. Išaliejuojam ir numazgojame 
automobilius.

BROADWAY GARAGE 
541 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 1370.

I Garadžiaus vedėjas Steponas Janeliu- 
I nas visiems maloniai patarnaus.

LAIKRODiNINKAŠ
P. VALUKONIS

Taisau Laikrodžius, Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina.

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

j Jei Nori Nupentyt į 
; Ar Pataisyt Namą !

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. | 

i Gausite gerą darbą ir pigiai. į 
» JUOZAS TAMOŠAITIS (-) Į 
| 11 Ticknor St., So. Boston, Mass. I 

Tel. So. Boston 1396-M,

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2172 ir 27M

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-W. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-J 
mui, visuomet < 
buna patenkinti; 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ’

Mano kaina* 
visiems ir visur J 
vienoda. <

► JONAS PETRUŠKEVIČIUS
* Lietuvis Graborius
► 162 Broadway, So. Boston, Mau.
; Residence: 313 W. 3-rd street.
► Telefonas: So. Boston 8304-W

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave., 

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

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 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieks atdara nuo 8 ii ryto 
iki 10 vakaro.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

. SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot ant viešų susirinkimų, 

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
Kiekvienas turėtų papuošti aavo knygynų minėta knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* nusipirkęs tą knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, • SO. BOSTON, MASS.

Į DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

į Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
j moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Mass.
! Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
j Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
j Nedeliomis: iki 4 vai. po pietų.

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.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D Bt. 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonai 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
—-—i

R. J. VASIL
t 40# BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
\ Parduodu: NAMUS, FARMAB, 
į KRAUTUVES.
į Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, 

NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU
TUVES ir tt.

t Apdrnndžiu gyvastį ir sveikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
tuvoje, greitai ir atsakančiaL

t Norint gero patarnavimo, krelų- 
Iptės, R. J. VASIL

> 40* Breadway, Bo. Beatea, Maia

I I
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