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ŠERIFAS IR PROHIBICI
JOS AGENTAS UŽSIMU

ŠĖ VIENAS KITĄ.
Nacogdoches, Tex.— Pe

reitą sąvaitę šerifo ofise čia 
.susitiko profibicijos agentas 

,• ir šerifas. Pastarasis ir sako: 
“Aš girdėjau, kad tu paša-. 
koji, buk aš su butlegeriais 

Abiejų akys 
kakao. [ prezidentas Ant. Smetona1 sužaibavo ir abudu griebėsi

Iš Alytau* buvo pašauktas suprasti? už revolverių, žaibo greitu-
ulonų eskadronas Smetonai i k?d J’s turetų is ^bmeto pa-*mu blykstelėjo abiejų ran- 
ginti. Smetonienė* kelionė i s?tiaYkP “'Pastulę jgm pa-koše ginklai ir suskambėjo 
• . :siuntimo vieta one Vatika-1 s,

Kaip Buvo Nuversta 
Voldemaro Diktatūra

I mą. Šito pasitarimo metu biznį darąs.” 
NEKILO KARAS. 'prezidentas Ant. Smetona* " '

Kaip Prokuroro :
■ MM

Dūkte Tapo 
Socialiste.

POPIEŽIUS SUSITAIKĖ 
SU BOLŠEVIKAIS.

Popiežius liepė savo at
stovui Berlyne priimti bol
ševikų išlygas ir pasirašyti 
sutartį. Bolševikai sutinka 
grąžinti katalikams bažny
čias, bet neduoda kunigams! 
kuiti jokių organizacijų nei 
mokyklų. Popiežius su tuo 
sutiko.

GASTONUOS
BYLA BAIGIASI

Federalis valstybės gynė
jas New Yorke, Charles H. 
Tuttle, yra republikonas ir 
didelis reakcininkas, bet jo 
duktė, 19 metų amžiaus 
Charlotte, tapo socialiste ir 
ketina įsirašyti Socialistų 
Partijom Tokį perversmą 
joje padarė dirbtuvės dar
bas. Tūlas laikas atgal 27 
mergaitės, baigusios kolegi
ją, išvažiavo Chicagon dar
bo jieškoti. Joms vadovavo 
National Young Women’s 
Association. Miss Tuttle ga
vo darbą spaustuvėj prie po
pierių lankstymo. Ji dirbo 6 
sąvaites ir taip išsilavino, 
kad į dieną sulankstydavo 
11,000 lakštų ir Įdėdavo Į 
juos spausdintus lapus. Bet,

•d?1 j* g-Udf YVik-policijon visas kiaušiniais
$1“ i savaitę. ^•4^mo-apdrapstytas ir sugrįžo su 
kad kapitalistinėj . sistemoj (keturiais policmanais. Prie 
darbininkei merginai nėra ka^nyQos |jUV0 da 4 mote- 
jokios ateities, ir todėl prie-j ■ ■
jo prie išvados, kad šitokia 
tvarka turi būt panaikinta, 
o jos vieton įvestas socializ
mas.

RUOŠIAMAS GENERALIS 
STREIKAS.

Taigi ne streikieriai buvo 
padarę sąmokslą prieš poli
cijos viršininką, bet jisai 
buvo padaręs konspiraciją 
išskersti streikierius.

Iš pradžių dėl šito įvykio 
buvo areštuota daugiau kaip 
20 streikierių, bet vėliaus 
kiti buvo paleisti ir dabar 
kaltinamųjų liko tik 7. Tiki
masi, kad byla šią sąvaitę 
gali pasibaigti. •

Kita panaši byla dabar 
vystosi Mariono miestely, 
toj pačioj North Carolinos 
valstijoj ir taip pat dėl au
dėjų streiko. Čia šerifo suor
ganizuoti galvažudžiai ko
vai su darbininkais 2 spalių 
dieną pradėjo šaudyt į be
ginklių darbininkų susirin
kimą prie Marion Manufac- 
turing Co. dirbtuvės ir 3 
darbininkus užmušė, o ke
liolika sužeidė. Trįs sužeis
tųjų nuo to laiko jau mirė, 
taip kad nužudytų skaitoma 
jau šeši. Dėl šitos skerdynės 
buvo areštuota visa šerifo 
gauja ir jis pats uždarytas 
už grotų. Aštuoni tų galva
žudžių prisipažino šaudę į 
darbininkus, o pats šerifas 
ir da septyni jo “depučiai” 
neprisipažino ir gubernato
rius Gardner liepė teisėjui 
juos paleisti. Sulaikytieji 8 
“depučiai” buvo pastatyti 
po $3,000 kaucijos kožnas 
ir bus atiduoti teismui.

Dabar pietinėse valstijose 
organizuojamas generalis 
audėjų streikas. Tuo tikslu 
Charlottės mieste šią sąvai
tę komunistų vadovaujamo
ji National Textile Union 
šaukia pietinių valstijų au
dėjų konferenciją.

Kitos unijos taipgi orga
nizuoja streiką.

8 šerifai areštuoti už įtaisy
mą darbininkų skerdynės.

Gastonijos streikierių by
la, kuri yra nagrinėjama 
Charlottės miestely, jau ei
na prie galo. Valdžia savo 
liudininkus ir įrodymus jau 
pristatė. Ji stengėsi įrodyt, 
kad streikieriai buvo iškal- 
no padarę “sąmokslą” už
mušti policijos viršininką 
Aderholtą ir šitą “sąmoks
lą” įvykdė. Dėl jo užmuši
mo dadar yra kaltinami 7 
streikieriai, kuriuos kapita
listai nori pakarti.

Kaltinamųjų advokatai 
dabar pradėjo statyti savo 
liudininkus, kurie vienas po 
kitam parodo, kad dėl Ader- 
holto užmušimo ne streikie
riai yra kalti, bet pats Adęr- 
holtas su savo bernais. Fab
rikantų ir policijos vado
vaujami chuliganai išdras
kė streikierių salę, pavogė 
jų literatūrą ir sunaikino 
valgomųjų daiktų sandėlį. 
Negalėdami gauti iš val
džios jokios apsaugos, strei
kieriai pastatė savo sargybą 
prie savo buto, kad juoda
šimčiai vėl jo neužpultų. 
Tuomet policijos viršinin
kas Aderholtas pasiėmė ke- 
liatą savo bernų ir nuėjo 
streikierius pamokinti. Yra 
liudininkai, kurie girdėjo, 
kaip Aderholto bernai eida
mi prie salės gyrėsi: . “Mes 
nueisime ir išmušime visą tą 
rusų gaują.” Ir nuėję jie tuo
jaus užpuolė streikierių sar
gus ir patįs pirmutiniai pra
dėjo šaudyt. Laike to šau
dymo policijos viršininkas 
ir buvo nušautas.

Parapijonys Apmė
tė Kunigą Kiauši

niais.
Hempsteado miestely, ne

toli New Yorko, rusų šv. 
Marijos bažnyčioj kilo riau
šės. Apie 300 vyrų ir moterų 
ateidami bažnyčion atsine- 

Išė dvokiančių kiaušinių ir 
! pradėjo jais bombarduoti 
[ kun. Zavoiskį. Kiaušinių ba- 
ilius tęsėsi apie pusvalandį. 
Ištrukęs dvasiškis nubėgo

I

i : siuntimo vietą prie Vatika-
I ežio pulką. jno y— kiti ministeriai tuo-

Mums prisiųsta Rygos lat-Jjaus patįs sudėjo savo port- 
vių dienraštis “Jaunakas Zi- felius prezidentui, .ir kabi
nas,” kuris paduoda įdomių neto faktinai nebeliko, 
žinių apie Voldemaro dikta-| Pasakojama- kad Volde- 
turos griuvimą. Šitas laik-1 • J ’ rp7i£muoti
raštis sako, kad šiomis die- tnomis Rygoje buvęs iš Kau- n^JVTnl^ 
no atvykęs autoritetingas as
muo ir papasakojęs redak
cijai šitokių smulkmenų:

“Visiems buvo žinoma, 
kad tarp Voldemaro ir Sme
tonos senai jau eina nesuti
kimai, 1 
buvo geri draugai ir neper- or^anizkciios dalimis 
skiriami politikos bendrai.-Tg “Geležinio VilJ 
Kškori FdXra™>” bu™ kreiPtasi ' Volde- 
K a j es oti danes asme mar^ su paklaušimu, kas 
niskrose dalykuose o is da- reik? d £ kad ]bė_

jus- padėtį. Nedarykit nie
ko!” atsakęs Voldemaras, 
turbut nepasitikėdamas sa
vo spėkomis.

Tuo tarpu Smetonienė nu
vyko Panevėžin, kur stovėjo 
ištikimas Smetonai pulkas, 
ir nuo Alytaus pasirodė 
Kaune ulonų eskadronas 
Smetonai palaikyti. Jau iš
rodė, kad gali kilti tarp dik
tatorių karas.

Tuomet pas Smetoną at
vyko policijos referentas 
Golštatas ir “Geležinio Vil
ko” vadas Slesoraitis ir pra
dėjo reikalauti, kad butų 
grąžintas buvusis stovis ir 
kad Voldemaras grįžtų at
gal.' Bet Golštatas ir Sleso
raitis tuojaus buvo areštuoti.

Paskui pas prezidentą bu
vo atvykusi ir nuo generalio 
štabo delegacija, kuri taip 
pa), mėgino užtarti Volde
marą. Bet Smetona jai atsa
kęs: “Armija yra pavedusi 
man valdžią ir pareiškusi 
pasitikėjimą. Aš elgiuos 
taip, kaip išrodo reikalinga 
Lietuvos valstybės labui ir 
jokiam spaudimui nepasi
duosiu.”

Buvo ir daugiau mėgini
mų iš kariumenės pusės už-( 
tarti Voldemarą. T 
džiui, ;

riškiai įtaisė prieš Smetoną'cija. Keli policijantai suse- jOJ; aktoriškų bu-
demonstraciją ir šaukė: dę j dideli troką prispyrė susnpnaavn i9.tnin riist-

šūviai. Prohibicijos agentas 
Chanse krito užmuštas ant 
vietos, o šerifas King buvo 
nuvežtas su trimis kulipko- 
mis ligoninėn ir tenai mirė.

PILIEČIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ BAŽNYČIŲ 

STATYMĄ.
San Antonio, Tex. — Vie

nos šio miesto dalies gyven- 
_ tojai čia padavė miesto kler- 

judėjimas. Kai kurie “Gele-įkui reikalavimą, kad jis ne- 
žinio Vilko” darbuotojai ir duotų leidimo bažnyčiai sta- 
viršininkai buvo izoliuoti, tyti jų bloke. Jie sako, kad

kius patvarkymus Smetonos 
vardu davinėjo telefonu 
Musteikis. Buvo įsakyta sau
goti Voldemaro šalininkų

nors anksčiau jiedu ka(J negaičty susisiekti su jau dvi bažnyčios tenai yra,

lies Voldemaro ypatybėje—I 
skaityt save visuomet ne
klaidingu — net ir tuomet, 
kai jo klaidos visiems yra 
aiškios. Smetona yra daug 
nuolaidesnis ir sukalbames
nis žmogus; jis nori vis tai
kytis. Voldemaras gi visuo
met mėgdavo parodyt savo 
nesiskaitymą su prezidentu. 
Vienu laiku — tai buvo Ple
chavičiaus nenusisekusio 
ultimatumo laiku — sako
ma, Voldemaras paskelbė 
vieną įstatymą visai neda
vęs jo Smetonai pasirašyt, 
tik liepė išspausdint jį ‘Vy
riausybės žiniose’ • ir susta
tyt po juo prezidento vardą. 
Faktinai visa gale buvo Vol
demaro rankose, nes jis bu
vo ministerių pirmininkas ir 
karo ministeris.”

Taip pat Voldemaras ig
noruodavęs vidaus reikalų 
ministerį Musteikį, švietimo 
ministerį Šakenį, teisių mi
nisterį Žilinskį ir kitus. Tai
gi visi prieš jį buvo nusista
tę, o ypač Smetonienė, ku
rios vyrui Voldemaras nuo
latos nosį nubraukdavo.

Dalykai pradėjo virsti 
prieš Voldemarą nuo to lai
ko, kaip jis išvažiavo Žene- 
von į Tautų Lygos posėdį. 
Pasakyta Lygos posėdy jo 
kalba buvo didžiausis fias
ko ir Voldemaras po to 
“kentė sunkų diplomatinį 
nepasisekimą,” sako “Jau- 
nakas Žinąs.” Todėl jisai 
paskubom apleido Ženevą ir 
išvažiavo Kaunan.

“Bet sugrįžus jam Kau
nan” sako latvių laikraštis, 
“tuoj kilo konfliktas su pulk. 
Musteikiu dėl žydų pogro
mo Kauno priemiesty. Vol
demaras dėl šito pogromo 
norėjo pašalinti piliečių ap
saugos departamento direk
torių Staškevičių, nes dėl to 
pogromo kaltas buvęs poli
cijos apsileidimas. Bet vi
daus reikalų ministeris Mus
teikis tam pasipriešino ir pa
sakė, kad dėl žydų pogromo 
reikia kaltinti ne policiją, 
bet paties Voldemaro ‘Ge
ležinį Vilką’.”

Nesutikimas pasidarė 
toks, kad kilo reikalas pada
ryt pasitarimą apie ministe- 
rhj kabineto perorganizavi-

o jeigu da trečią pastatys, 
tai nuo varpų ir vargonų ūži
mo žmonės neturės poilsio ir 
gyvenimas pasidarys nepa
kenčiamas.

Suimti Mikėnienės 
Vaiko Užmušėjai.

Katarina Mikėnienė nuvy
ko pereitą liepos mėnesį iš 
Ansonijos į jūres maudytis. 
Besimaudant jai prapuolė 3 
metų vaikas Albertas. Vė
liaus jis buvo rastas nužudy
tas. Mikėnienė gyvena su 
savo vyru pasimetus, todėl 
apie šitą įvykį buvo visokių 
kalbų ir spėjimų. Policija 
jieškojo kaltininkų per du 
mėnesiu, ir tik dabar juos 
surado. Pasirodo, kad jais 
yra du vaikai, vienas 6 me
tų amžiaus, o kitas 7. Abu
du jie broliai ir vadinasi 
Mulligano pavarde. Jie pri
sipažino paėmę Mikėnienės 
vaiką, kuomet jis buvo vie
nas paliktas, ir nusivedę jį į 
krumus užmušę jį. Policijai 
jie jau yra žinomi ir kitokio
mis piktadarystėmis. Nela
bai senai jie padegė vieną 
viešbutį.

• ris ir turėjo da atlikusių 
, kiaušinių. Jos ir vėl pradėjo 
j savo “dūšių ganytoją” vai
šinti. Policija jas areštavo 
už kėlimą* betvarkės.

Kova tarp kunigo ir žmo
nių kilo dėl to, kad parapija 
norėjo sumažinti jam algą, 
o jis norėjo pakelti parapi- 
jonims mokesčius.

BERLYNAS REIKALAU
JA KYNŲ-SOVIETŲ

AMNESTIJOS
Vokietija dabar globoja 

' rusų reikalus Kynuose. o 
: Rusijoj—kiniečių. Kaipo

globėja šitų reikalų, ji pata
rė Maskvos ir Nankino val
džioms paskelbti visuotiną __ _____ _____ ____

' amnestiją civiliems, kurių; visj Bourne Mill firmos au- 
' dabar abidvi šalis turi daugi dėjai.
■ internavusios. Ir '

I

I

SUSTREIKAVO FALL 
RIVER AUDĖJAI.

Fall River, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia sustreikavo

CARO GIMINAITĖ DIRBA 
NEW YORKE.

New Yorke dabar dirba 
drapanų krautuvėje 
Fifth Avenue buvusiojo Ru
sijos caro giminaitė, didžio
ji kunigaikščiutė Maria. Ji 
yra didžiojo Rusijos kuni- __ _

I

Dirbtuvė užsidarė. 
Darbininkai metė darbą dėl
to, kad bosai uždėjo kiek
vienam audėjui po 40 auto
matiškų staklių. Pirma au
dėjai turėjo tik po 20 tokių 

ant! staklių.

gaikščio Mykolo duktė. Ji 
jau yra išmokus moteriškų 
rūbų siuvimo ir po karo dir
bo tą amatą Paryžiuje.

“Revoliucija” Ang- 
Kakaaų Unijoj

Amerikos angliakasių uni
joj (U. M. W. A.) prasidėjo 

^ “revoliucija.” Prieš prezi- ' --------- Payyz-jkuns buvo vežamas nuo sto-dentą u < ir įo įemro
------- apvaikščiojant Ma- t>es ! Valadolidą. Apsidirb- valdybą sukilo 12-tas unijos

IĮlinojausvalsti- 

....................., - šaukė! dę į didelį troką prispyrė du ^„"davom^dS- 
Lai gyvuoja prezidentas bulių 1 kampą. Bulius puolė nkto čarten jr paskelbė pa- 

Smetona ir ministeris pir- ant troko ir eme j> ragais salintais iš vietų visus to dis- 
mininkas Voldemaras!” |»rdytL Policijantai pradėjo trikto viršininkus Ju vieton 

Bet Smetonos pusėj pasi- 'pa'iutesnT/ i'83' Iaikina« P]k
rodė visgi didesne kanume- ~ . /r"a. 1.P“S1UWsnis- domaną Tarvba iš savo sali- 
nės dalis ir Voldemaras bu- Tiktai 46 suvms | ji suvarius ninkų. savaitę

----- --------------- a- TX_ .11M1 RIMmilVft. a . ~ --------

bar jo “Geležinis Vilkas”( MOTERA nu nw<jo paimt? 12-tojo
jau uždarytas arba baigia- 71 NU’»dlstrikto knygas. Bet senoji
mas uždaryti. Vis dėl to jau-, TEISTA MIRIOP. , valdyba, kuri tuo tarpu tu-
nesni jo entuziastai nesislėp- Macon, Ga. — Pereitą są- rėjo savo susirinkimą, pasi- 
dami kalba, kad Voldema- vaitę čia buvo pasmerkta šaukė policiją 
ras sugrįšiąs ir jo priešai bu- miriop Sarah Powers, 71 me- kad atsiųsti Le „______
šią nugalėti. Dabartinė vai- tų amžiaus senė, užtai kad kelia riaušes ir ardo jos lega- 
džia su Smetona priešaky susitarus su vienu savo bur- lį susirinkimą. Policija be
galėsianti turėt ramybę tik- dingierium nužudė kitą sa- wiso paskirtus žmones nuvi- 
tai tada, kada Voldemaras vo burdingierių, James jo. Kaip išrodo, tai šitą ler- 
busiąs už Lietuvos ribų? Parks’ą, norėdama gauti mą prieš Lewisą kursto ko- 

--------------- $15,000 jo apdraudos pini- munistai, kuriems rupi pasi- 
BEPROČIAI PABĖGO, gų. Jos burdingierius, kuris imti angliakasių uniią Į 
Iš New Yorko valstijos atliko žmogžudžio darbą, vo rankas, šita kova vei- 

beprotnamio Matteawane taipgi pasmerktas miriop. Ji klausia sunaikin- angliaka- 
pabėgo keli bepročiai kri- buvo prižadėjus jam $1,000 šių organizaciją ir išeis ang- 
minalistai.------------------------- už Parks’o nugalabinimą. lies baronų naudai

REIKĖJO 46 ŠŪVIŲ 
BULIUI UŽMUŠTI.

Ispanijoj ištruko iš gele
žinės klėtkos kovos bulius,

vo priverstas rezignuoti. Da- Jlsai sugriuvo.

i? 11

Persišovė Juozas 
Valintukas.

Thompsonville, Conn. — 
Pereitą sąvaitę arklius ga
nydamas netoli nuo čia per
sišovė Juozas Valintukas, 
12 metų amžiaus vaikas. Ji
sai turėjo tėvo revolverį ir 
Įrėmęs jį Į savo pilvą norėjo 
atlenkti gaidį. Gaidys iš 
silpnų jo pirštų ištruko ir re
volveris iššovė. Visas šūvis 
suėjo vaikui j pilvą. Jis bu
vo nuvežtas į ligonbutį.

LIETUVOS VALDŽIA 
PASISAVINO GINTARĄ.'

Žinios sako, kad Lietuvos 
valdžia išleido patvarkymą, 
kuriuo visas gintaras, ran
damas Lietuvos ribose, pri
klauso valstybei. Ir kiekvie
nas žmogus, radęs šmočiu- 
ką gintaro pajūry, turi nešti 
jį ir atiduoti Į tam tikras sto
tis, kurias valdžia tam tiks
lui atidaro.

I

atvyko į Springfieidą. III., ir

PILSUDSKIS VAŽIUOS 
PAS MUSSOLINI.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Pilsudskis ruošiasi Ita
lijon neva atostogų. Ištikru
jų gi jo tikslas esąs pasikal
bėti su Mussoliniu ir aplan
kyti popiežių. Tokis pas tokį 
visuomet traukia.

, sakydama, 
iwiso žmonės

ANGLAI BAIGIA EVA- 
KUOTI VOKIETIJĄ.
Anglų kariumenė jau bai

gia evakuoti vokiečių žemes 
Pareinėj. Kas sąvaitė išva
žiuoja keli šimtai kareivių. 
Daugelis jų jau apsivedė su

MACDONALDAS IŠVA
ŽIAVO KANADON.

Macdonaldo sąvaitė Jung
tinėse Valstijose jau pasi
baigė. Per tą sąvaitę jam bu
vo pašvęsta visa šalies spau
da, radio ir kitokios rekla
mos įmonės. Dabar jis išvy
ko Kanadon, kur kalbins 
vietos vyriausybę panaikin
ti visas tvirtoves Kanados 
pasieniais.

PIENO STREIKAS.
Kansas valstijoj sustrei

kavo farmerial, kurie pri- 
statydavo pieno kompani
joms pieną. Jie reikalauja 
kontrakto, kuris gvarantuo- 

vokietaitėmis ir parvažiuo-įtų jiems 23 centus už galio
ja namo su vaikais. !ną pieno apskritus metus.

--------------- [Dabar pieno kompanijos 
PABĖGO AFGANISTANO moka farmeriams tiktai 17 

KARALIUS. jcentų galionui, arba 4 cen-
Žinios sako, kad Afganis- tus kvortai. Jos paskui da 

tano karalius Habibula jau nugriebia smetoną ir pusiau 
pabėgo iš Kabulo, nes jo nugriebtą pieną parduoda 
priešas Nadiras sumušė jo miestų gyventojams po 15 
kariumenę ir inėįo sostinėn.^centų kvortai.

Australijos Darbi
ninkai Paėmė

Pereitą sąvaitę Australi
joj buvo rinkimai, kurie pa
sibaigė dideliu darbininkų 
'almėjimu. Jie pravedė į 
oarlamentą 44 savo atsto
jus, kuomet iš viso parla
mente yra tik 75 vietos. Tai
gi darbininkai turės abso- 
iutę didžiumą ir į jų rankas 
pereina šalies valdžia. Iki 
šių rinkimų Australiją val
dė tautininkai, kurie stengė
si numušti darbininkams al
gas ir kitokiais budais patai
kavo darbininkų išnaudoto
jams. Taigi šituose rinki
muose tautininkai (naciona
listai) buvo visiškai sumuš
ei. Jie pravedė vos tik 16 sa
vo atstovų.

TEOLOGAS PRIEŠINGAS 
MOKSLUI.

Mokslas ir religija yra du 
nesutaikomi priešai. Taip 
pasakė teologijos daktaras 
Wilhelm Pauck, kalbėda
mas anądien Chicagos teo
logų seminarijos klierikams. 
“Mokslas sugriovė Senojo 
Testamento geocentrizmą ir 
pakasė antropocentrizmą,” 
jis sako. Reiškia, šitas teolo
gas norėtų tikėti, kad žemė 
ir žmogus yra pasaulio cent
rai.

t
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Tas suglaustas naujas Glenw

ĮVAIRENYBES

mėsos šmotelių. Be mėsos tas 
augmuo negvvema.

ta ir Voldemaras.
Sugrįžus Voldemarai iš

buvo iš valdžios išėjęs), pas buvęs toks 
jį nuvyko laikraščių atstovai kaip kad šis.

Džiovos Pagalba?
Vėžio liga — vienas ar-

_______ _ šiaušių žmonijos priešų, ku-
Amerikos vakaruose augalais ima kasmet didelę ir bai- 

eia rlnnklo --- rlaiitrvho 7vnn-
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0 APŽVALGA n
RUSAI DA NEDAUG 

IŠMOKO.
Senesni laikraščių skaity

tojai turbut dar atsimena, 
kaip rusai su japonais karia
vo. Kada visas rusų laivy
nas Tolimuose Rytuose bu
vo japonų sunaikintas, rusų 
valdžia nutarė, kaip pasku
tinę priemonę, nusiųsti savo 
eskadrą iš Baltijos Jūrių. Tai 
eskadrai vadovavo “chrab- 
ras” admirolas Roždestvens- 
1qb.

jėgia suprasti mūsiškiai ko
munistai. Jie nekenčia prak
tiškų angių: jie keikia kultu- 
ringus vokiečius: bet jie kar
štai garbina nuo visko atsili
kusius rusus.

No. 42. Spalių 16 d., 1929.

KLAUSIMAI IR 
PAAIŠKINIMAI.

šaus žemyn, šitaip pagautas!ninkas niekuomet nesuser- 
gyvunėlis būna “nuryjamas” I gąs vėžiu, sergą vėžių džio- 
tarėj ir nueina žemyn į patį 
kamieno dugną, kur jo lau
kia aukščiau minėtasai sky
stimas. Tenai jis ištirpsta ir 
tampa augalui maistu.

Daržininkai parduoda ši
tą “Darling Tonią” ir puo
duose bei “vazonuose,” kur 
jie maitina ją į

vos negauną. Bet šita austro 
mokslininko teorija nepa
sitvirtino. Atsirado žmonių, 
abiejų ligų kartu kankina
mų. Todėl Rokitantzky’o 
koncepcijos buvo' kuriafn1 
laikui užmirštos. Tik dabar 

___ __ prof. Teutschlander.daryda-
J___ Jų įmesdami į Į mas ta kryptim tyrinėjimus,
jos taures mažyčių šviežios! vėl atrado, kad džiova su-

- - - stabdo vėžio išsiplėtimą. Jis
Įskiepijo tuberkuliozą gavu- 
isiems vėžio liga gyvuliams ir .. . , , x ,,

.... Iv . I tuo sumažindavo ir sustab-al,eJM arba ekstraktų.
Vėžys Išgydomas 'dydavo vėžio sutinimus. Tai

ZT «• M aiškinama šiokiu budu.:

Iš ko padaryta “coca eolą?”
Valdžios analyzė yra pa- 

i rodžius, kad tas gėrimas, ku
ris vadinasi ‘‘coca eolą,” tu
ri nuo 34 iki 41 procentų 
vandens, 50 procentų ar 
daugiau cukraus, šiek tiek 
kafejino, alkoholio, fosfori
nės rakšties, truputi glyceri- 

. no, citrinos sunkos ir kitokių

Vvru Sukilimas !aiškų -s i>asa?lio- L-v-v j * t gos priešaky stovi asmuo,
Prieš Moteris. slap5'vaKlžiu

Minėtajai Lygus atsišau
kimas baigiasi žodžiais: 
“Visų šalių vvrai, vienyki
tės!“

Ot, bus triukšmo, kada 
viso pasaulio vyrai apskelbs 
moterims revoliuciją!

Vienoje šiomis dienomis 
visur buvo iškabinti plaka
tai. vaizduojantieji vyrą, 
kuris stipriai rankomis su
spaudęs laiko gyvatę. Gyva
tė šita reiškia moterį. Si pla
katą platina “Viso pasaulio 
vyrų teisių Lyga.“ Lygos! .
kongresas įvyko rugsėjo m. Aii(nni]n K 111*1 S FJd 25 d. Vienoje. Lyga iš;latirilIEIUIIU> IVUTld DUd 

i no šitokį atsišaukimą: viVVllDllS
“Vyrai, vedybų Įstatymai; _______

j visu savo sunkumu gula ant- ______ _ _______
Dabar kada ^Plečkaitis jVku ir Xra palankus tik mo- kalnuose augmuo, kuri far-|sią duoklę — daugybę žino- 

pateko i vokiečių polieijos'terims. šiandien mote.-jr f • • ’ - '=-----------------*-----------------
rankas, tie gandai kilo iš/’! b gias teises. Daunį mote- 
naujo. Ir dabar jie išrodo rim? prieinama kiekviena 
daugiau pamatuoti, negu darbo sritis. Darbo rinkoje 
pirmiau, nes dabar jam pro-Jos turi daugiau sansų, negu 
vokatoriškuma prikiša ir jo v.vrai- Dabar yed\ bo> mote- 
priešininkai, ir buvusieji jo -vra tlk Piningas biznis, 
draugai. Socialdemokratai ienoJe susirinkę \ įsų ci\ ili- 
emigrantai prašalino jį net Ęuotų salių vyrai protestuo- 
iš savo organizacijos, nužiu- Ja PneT vyrų pavergimą n 
rėdami jo žvgiuose provo- pamokinimą. Mes saukiame 
kaciją. ! visus vyrus atbusti ir stoti

Lietuvos laikraščiai dabar savo te^se^-
jau beveik neabejodami Mso pasaulio vyra lyga
tvirtina, kad Plečkaitis buvo gy vuoja jau 3 metus. Kong- 
provokatorius. Ta pripažis- rese dalyvavę apie 5,000 vy
ta ir Voldemaras/ * > U- L600 buvę iš Amerikos.

Užsienio laikraščiai pabrė- 
Ženevos (jis tuomet da ne- žia, kad joks judėjimas ne
buvo iš valdžios išėjęs), pas buvęs toks entuziastiškas, 
jį nuvyko laikraščių atstovai Raip kad šis. Lygos biuras “ūsai, _ . _ _ . _
pasiteirauti apie bendrą pa- kasdien gauna tūkstančius lyg ir kokie plaukai iš vir- nesutaikomi priešai. Džiovi- gonų). Žmonių aukų nėra, 
dėtį, ir tarp kita ko pastatė 
jam klausimą apie Plečkai
tį, kuris buvo jau vokiečių 
areštuotas. Laikraštinin
kams rūpėjo šie dalykai:

"Ar Lietuvos vyriausybė rei
kalaus jį išduoti? kokias jisai 
granatas turėjo? kodėl iki šiol 
nepaskelbiama žadėti paskelb
ti dokumentai, kurie įrodytu, 
kad jis tikrai tarnavo žvalgy
boj? ir tt.“

Voldemaras Į tai atsakė
sekančiai:

"Einant Vokietijos įstaty
mais. suimtam Jeronimui Pleč
kaičiui gresia 8 metai kalėjimo. 
Kol bausmę atliks, nėra reika
lo kelti klausimo apie jo išda
vimą. Granatos esą lenkiškos 
kariškos. O kas dėl tiekimo ži
nių, tai dokumentų turinys 
jau buvo atpasakotas. Yra 
Plečkaičio parašai, kad jis ga
vo atlyginimą už tiekiamas ži
nias.“

Tai Voldemaro žodžiai.
Mes nemanome, kad Volde
maras taip sakytų, jeigu 
Plečkaičio parašų žvalgy
boj nebūtų.

Tie jo parašai žvalgyboj 
paliko d a nuo tų laikų, kuo
met Plečkaitis buvo Seimo 
atstovu ir prigulėjo social
demokratų frakcijai. Seime 
jisai dėjosi karštu socialde
mokratu, o slapta teikdavo 
klerikalų žvalgybai visokias 
informacijas apie socialde
mokratų darbuotę.

Taip yra sakoma tų žmo
nių. kuriems pritinamos 
žvalgybos paslaptys.

Jeigu visa tai tiesa, jeigu 
Plečkaitis tarnavo žvalgybai 
būdamas Seimo atstovu, tai 
jis veikiausia tarnavo jai ir 
dabar.

Kad Plečkaičio buvimas 
Vilniaus krašte buvo Lietu
vos žvalgybai naudingas, 
tai gali būt aišku visiems. Ji 
padarė iš jo didžiausi bau- 

. , . . bą, ir paskui tuo baubu gąs-
Šitą supranta ir patįs ra- tindama Lietuvos žmones 

sai. Atsimenam, jų rašyto- galėjo areštuoti ir šaudyti 
jas Gorkis anais metais mė- savo politinius oponentus, 
gino net aiškinti, kodėl rusoiajgkjn€]ama visuomenei, kad 
būdas toks sutingęs. Jo nuo-itaj vis “plečkaitininkai.”

tik iš Baltijos Jūrių 
išėjo,“narsusis” 

mirolas pamatė kaž 
kokius laivus prieš save. 
“Aha, japonai atėjo net prie 
namų mus pasitikt!” tarė 
sau rusų vadas, ir tuoj su
komandavo: “Priešas! Lup- 
kim!”

Ir prasidėjo “tupimas.”
Vėliaus pasirodė, kad tai 

nebuvo japonai, bet Angli
jos žvejai. Keli jų laivai bu
vo paskandinti ir keliolika 
žmonių užmušta, už ką pas
kui rusų valdžia turėjo gana 
brangiai anglams užmokėti. 

Sakoma, kad plaukdamas 
toliaus Roždestvenskis pa
stebėjęs Olandijos pakraš
ty moterį drapanas plaujant. 
ir ją taip pat apšaudęs, bet 
kadangi moteris buvusi ne
labai didelė, tai rasai į ją ne
pataikę.

Nuo to laiko praėjo jau 
25 metai, Rusijoj įvyko di
delis perversmas, bet rasai 
vistiek pasilieka rusais. 
Kaip nerangus ir atsilikę jie 
buvo 25 metai atgal, taip ne
rangus ir atsilikę jie tebėra 
šiandien.

Štai, šiomis dienomis ko
munistų laivynas darė ma- 
nievrus Baltijos Juroj. Ang
lijos žvejų toj vietoj dabar 
nebuvo, užtai patįs rusų lai
vai aplaužė viens kitam šo
nus. Minininkas “Voikov“ 
susidūrė su minininku “Vo- 
lodarskiu” ir taip vienas ki
tą sudaužė, kad be maž ko 
abudu nenuskendo.

Ar reikia da didesnio liur
biškumo?

Kitas rusų nerangumo pa- 
vyzdis, tai jų orlaivis *Stra- 
na Sovietov” (“Sovietų ša
lis”), kuris jau nuo liepos 
mėnesio skrenda į New Yor- 
ką ir iki šiai dienai da nėra 
New Yorko pasiekęs. Bus 
jau pora-sąvąįčių, kaip jis 
dasigavo Alaškon, bet iki 
šiol da negalėjo perskristi 
per Jungtines Valstijas. Vo
kiečių “Grafas Zeppelinas“ 
daug vėliau savo kelionę 
pradėjo ir senai jau aplėkė 
aplink visą žemės kamuolį.

Nuo liepos mėnesio iki 
šiai dienai žmogus pėkščias 
beveik galėtum ateiti iš Ru
sijos, į New Yorką. o rasų 
karininkai orlaiviu negali 
atlėkti.

Tokia jau rusų prigimtis, 
kad jie negali greitai veikti. 
Pas juos net ir patarlė yra: 
“Tise pojedeš—dalše bu
dės,” kas reiškia: lėčiau va
žiuosi, toliau busi. Užtai jie 
ir yra visame atsilikę.

Atsilikę rusai netik tech
nikos dalykuose, bet ir poli
tikos srity. Jau 12 metų kaip 
jie nuvertė senąją tvarką, o 
iki šiol da negali naujos su
sikurti. Jie mėgsta visokias 
fantazijas, mėgsta daug sva
joti ir ginčytis, bet nemoka 
praktiškai dirbti.

PLEČKAIČIO RYŠIAI 
ŽVALGYBA.

Apie tai, kad Plečkaitis 
buvo apmokamas žvalgybos 
agentas prie krikščionių de
mokratų vyriausybės, gan
dai ėjo jau senai, bet aiškių1 
įrodymų vis nebuvo. Todėl 
žmonės tiems gandams ir ti-Į 
k ė jo, ir vėl abejojo

Dabar, 1

mone, čia kalta gamta. Ru
sija labai didelė ir labai re
tai apgyventa šalis. Išėjęs j 
neapmatomus laukus rusas

SUDEGĖ 10 AUTOMO
BILIU.

Wonalancet, N. H. — Pe
reitą sąvaitę čia sudegė ga- 

i prie vasarinio vif 
čio. Ugnis sunaikino 

šako, kad geriau važiuoti iš brangių automobilių, 
jtto. Iriuos svečiai buvo ant nak-

Bet kažin kodėl šito nepa-!ties pasistatę.

jaučiasi prapuolęs. Jis mato, reitą 
kad tų plotų jam neperšokti ražas
ir nepereiti. Todėl rusas ir

Ar yra buvus Anglijoj 
vergija?

Taip, vergai Anglijoj bu
vo viešai perkami ir parduo
dami iki 1772 metų. Nors 
tais metais karaliaus teis
mas nusprendė, kad lega
liai vergijos Anglijoj nega
lima toliaus laikyti, tečiaus 
vergija neišnyko ir toliaus. 
Parlamentas 1833 metais 
paliuosavo vergus vakarų 
Indijoj, užmokėdamas ver
gų savininkams 20,000.000 
švara (arti 3100,000,000) 
atlyginimo. Kitose anglų do-

TRFAGEN%K^TTotJRO’
FA GENIU STOTY. ir panaikinta Vos ke-

P.ugsėjo 7 d. prekinis liatas metų atgal.
traukinys, prikrautas dau-' _________

Džiova keičia cheminį kūno 
stovį ir tuo užkerta kelią vė
žio sutinimams. (

Žinoma, butų žiauru ir ne
tikslinga, jei žmogus išgy
dytas nuo vėžio, prieš tai 
turėtų džiova susirgti. Prof. 
Teutschlanderis to nenori. 
Jc tikslas — surasti būdą 
gydyti vėžį ne tyčia prigyta 
džiova, bet tuberkulino įdu- 
rimais, kurie padaro tų pat 
cheminių atmainų žmogaus 
kūne kaip ir pati džiova.

Vd- meriai vadina “Darling To- nių aukų. Tuo tarpu moks- 
ui?.“ bet mokslinėj kalboj Jas nėra išradęs radikalaus 
jis yra žinomas kaipo chry-1 vaisto vėžiui išgydyti. Bet 
sanchora. Jis yra tuo ypatin- tas vaistas ar gydymo būdas 
gas, kad maitinasi gyvais stropiai jieškomas. Daugely 
vabzdžiais ir paukščiais. Jo vietų įsteigt- specialus insti- 
stiebų galai yra išsivystė di- tūtai kovai su vėžio liga.

* ; institutas dirba j 
ir jo narys, 1 

Teutschlander;
I 

ias sKYsumas yra saldus ir štai svarbus visai žmonijai,^naumuja, pti&iauvos nau- _________
turi gana stiprų kvapą, kuris jei paaiškės, kad pagrindinė giausia popiermalkėmis, ėjc ’ Koks vra *eniau»i* miestas

i ~ Europoje?
•1T , i t 1 Graikų sostinė Atėnai yra

, ltuP,k«- katast!°fa:'pats seniausis miestas Euro-
. Vienos universiteto profe- per kurią traukinys labai r, Kada jfe buv0 jkurtaSi 

ĮĮ šorius Rokitantzky pastebė- nukentejo. Sudaužyta gar- žinj nėra bet iTa ži_ 
X ukri jo dar prieš kelerius metus, vezimis ir šipuliais nuėjo 10 noma jįs stovėjo jau 
taurėj kad džiova ir vėžio liga — vagonų (sąstate buvo 50 va- 1556 ’metaįs prįeš Kristų.

Sekantis semausis miestas 
yra Cadiz, žymus Ispanijos 
uostas. Cadiz buvo įkurtas 
1,100 metų prieš Kristų.

vabzdžiais ir paukščiais. Jo vietų įsteigti specialus insti- 
stiebų galai yra išsivystę di- tūtai kovai 
dėlės taurės pavidalu ir tos; Vienas toks 
taurės yra kiauros, skylės Heidelberge, 
eina gilyn i kamieną, kur ant profesorius 
pat dugno,‘lvg ir kokioj puo- daro dabar tyrinėjimus, ku- 
dynėj, yra daug skystimo. «ie gali pasirodyti nepapra- 
Tas skystimas vro ir štai svarbus visai žmonijai.

• I
išeina per taurę į viršų ir vi- mokslininko idėja — vėžio Klaipėdon, bet Genių stoty 
lioja visokius vabzdžius ir gydymas džiovos pagalba— klaidingai buvo nukreiptas į 
paukščius. Kaip tik vabzdis'.vra tiksli.
ar paukštelis nusileidžia į 
taurę medaus pasisemti, ’ 
tuo jaus apgaubia tam tikri jo dar prieš kelerius metus, vežimis ir šipuliais nuėjo 10 

kurie auga 1

duos jums

daug įtalpos

mažoje

• Koks yra seniausia pa
veikslas?

Kairo mieste, Egipte, vie
šame muziejuje yra paveiks
las vaizduojantis pulką žą
sų. Jis buvo rastas Nefero 

! Maato grabe, - ir spėjama,
' kad jis buvo nupieštas pir
mosios Egipto dinastijos lai
kais, apie 4,400 metų prieš 
Kristų. Todėl jis yra laiko
mas seniausiu paveikslu vi
same pasauly.

__

vietoje

TIKTAI

37x32%
COLIAI

NAUDINGAS MODELIS
Tas suglaustas naujas GIenwood pe

čius yra tik keliais coliais platesnis už 
paprastą kazyrų stalą, tečiaus turi visus 
parankumus ir yra moderniškiausias 
gazinis pečius su pridėtu skyriumi ap
šildymui virtuvės šaltame ore.

Daugelis tos rūšies pečiu yra ne tik daug 
didesni, bet ir daug brangesni. Suglaustas 
Glenwood reikalauja tiktai 37x32'z colius 
vietos, bet jis duos jums lS-eoliu-keturkam- 
piu gazini kakalį, naujai patentuotą keptuvą.

*130 CASH 
PRK E

STANDVRI) RF.TAII.

keturis gazo degtuv us ir dvi extra 8-coliu 
uždangas šildymo daly.

Visas pečius yra gražiai ena mėli uotas vi
duje ir iš lauko, taip kad ir pečiaus vidurį 
labai lengva, užlaikyt švariai. Naudingas 
modelis turi *GIenwood Automatišką Virdulį 
kaipo pastovu įtaisymą. Tas prietaisas, kurs 
mieruoja ir kontroliuoja karšti verdant pe
čiuje. yra stebuklingas parankumas kada jus 
esate užimti kitais reikalais.

Jei jus gyvenate už miesto, kur nėra gazo. 
Pyrofas Geso Prijungimas vistiek duos jums 
galimybės pasinaudot nauju Glenwoodu. 
Klauskite mus apie tai.

PR1CES

*

Visi "l'tiiitj” Modeliai tur 
Glenwo<>d AntomatiCeok

Range. Mante! and Heat Contrai, 
With I pipe bot water coil. 
W'ith regular ca»t *ater front, 
Vithcast »ater front ( gal Tani zed)

CASH PRICE

GrayEnamel Cota
6136.00 $138

142.0d įsa 
138.00 146
140.00 148

TJME PRICE 

GrayEnarael Colori
$143 00

136.00
151.86
134.60

«151.80 
165.00 
160.60 
162.80

Glentfood Rangi
make cooking easy

pamatykit juos pas vietos geso kompanija
IR PAS DIDŽIUOSIUS PARDAVĖJUS

Kaip greitai garsas eina 
vandeny?

Vandeny garsas eina 
daug greičiau, negu ore. Pa- 

į vyzdžiui, jūrių vandeny per 
i sekundę garsas nueina 4,400 
pėdų, tuo tarpu kai ore per 
sekundę nueina vos tik 1,100 
pėdų. _ ________
Kiek Amerikos Darbo Fede
racijos pirmininkas gauna 

.algos?
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas, kuriuo da
bar yra William Green, 

•gauna metams $10,000 algos.

Kiek ateivių atvyko Ameri
kon nuo Civilio Karo?
Nors tikrų statistikų nėra, 

■ bet apskaitoma, kad nuo Ci- 
' vilio Karo iki dabar į Jung
tines Valstijas atvyko ir čia 
ant visados apsigyveno tarp 
30 ir 35 milionų ateivių.

Ar galima Kongrese rūkyt?
Rūkyt yra uždrausta abie

juose
Rukyt yra uždrausta abie- 

• Kongreso rūmuose, ir 
todėl nei senatoriai, nei kon- 
gresmanai laike posėdžių 
nerūko.

RedalKqti Atiakya»;.
V. Vėjaliui. — Eilių apie 

Detroito dainorių negalim 
sunaudot.

Berželiui. — Skriaudiko 
pavardės paskelbimas tams
tai už skriaudą neatlygintų, 
ir jis galėtų dar kabintis už 
apšmeižimą jo vardo. Taigi, 
jei skriauda yra didelė, pa
tartume tamstai patraukti jį 
teisman. Bet jeigu skriauda 
nedidelė, sakysim, $10— 
$20 vertės, tai ir teisman ne
verta eiti, nes advokatas ir 
laiko sugaišinimas kaštuos 
daugiau.
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tWORCESTER, MASS. 'save. Nes iš jo išeina, kad.

Žodi, prie komunistų pikai-komunistai, elgiasi taip,’ 
ko ir prakalbų; ika‘P. Lietuvos valdžia: jei-!

. » . ji neduoda iš savo darbų
Nors tas komunistų pikm-;atskaitog> tai ir komunistai 

kas ir prakalbos įvyko jau neduoda. Ir tuo pačiu laiku 
senokai ir aš nemaniau apiejie ^ko, kad tokia valdžią 
tai rašyti, bet kadangi patįs rejkia nuversti.
komunistai jį savo spaudoj Bet protiniai bankrotai
įskėlė ir mano vardą jvele, šito suprasa. ir tą jų
tai noriu ir aš žodį tuo reika
lu tarti.

Kaip visuomet, taip ir da- įįs’dideTio kūno? bet labai 
bar, komunistams faktai ir mažo proto. Jisai pribėgo 
tiesa nerūpėjo. Jie rašo ne-‘prie manęs kumščias su- 
taip, kaip buvo, bet taip, i gniaužęs ir pradėjo šaukti: 
kaip jie norėtų kad butų. Jų “Pasakyk, ar Smetona iš- 
T. D. A. 13 kuopos korės-'duoda atskaitas, kiek jis iš- 
pondentas, rašydamas apie leidžia tūkstančių litų Lietu- 
tas prakalbas, išgyrė net sa-k’os darbininku sudėtų, ir 
vo kalbėtoją Karsoną. Ma- Į pasakyk, ar dabartinė Lietu- 
tyt, geresnių kalbėtojų jie -- ——— 1—— 
neturi, jeigu šitokį giria.

Padėjęs savo korespon
dencijai antgalvį “T. D. A. 
13 kuopos piknikas ir pra-{ 
kalbos, ir socialistiškas; 
klausimas.” komunistų pec-į 
kelis tarp kita ko sako:

“Po prakalbos buvo ren
kama aukos apgynimui Gas- 
tonijos teisiamų streiko va
dų. Pirma, negu iššaukė au
kų rinkikus, socialistas Kra- 
povickas reikalavo klausi
mo. Bet pirmininkas pirma 
iššaukė aukų rinkikus ir ta
da leido klausti.” 
' Bet kodėl komunistų pir
mininkas nedavė statyt 
klausimo pirma? Ogi todėl, 
kad klausimas nepagadintų 
komunistams biznio.

Toliaus korespondentas 
sako, kad pirmininkas, at
sakydamas į mano klausi
mą, plačiai išdėstė dalyką, 
kas jau buvo atvejų atve
jais rašyta spaudoj. Bet ko
kioj spaudoj apie komunis
tų aukas buvo rašyta? žino
ma, “Laisvėj.” Bet aš dėl to 
tik ir stačiau klausimą, kad

“argūmentą” pakartojo da 
M. K. Staliulionis. Tas žmo-

vos valdžia vra legalė, ar 
ne?”

Na, ir pasakyk, mielas 
skaitytojau, ką gi Smetona 

j ir jo valdžia turi bendra su 
.komunistų aukomis? Mes 
žinom visi kas yra Smetona 
ir žinom ko verta jo valdžia. 
Kada mes kalbam apie jo 
valdžią, tai mes ją kritikuo- 
jam. Bet kada komunistai 
ateina pas mus prašyt pini
gų, tai mes klausiam jų, kur 
jie tas aukas padeda. Kur jų 
atskaitos. Jeigu jie prašo iš 
mus pinigų streikieriams 
remti, tai jų pareiga yra pa
rodyti mums, kad sudėti 
musų pinigai pasiekia savo 
tikslo. Smetonos atskaitos 
nieko bendra su tuo neturi. 
Pagalios, mes ne Smetonos 
kontrolieriai ir už jo darbus 
visai neatsakom. Bet iš ko
munistų atskaitų reikalauti 
mes turim pilną teisę, nes jie 
prašo iš mus aukų.

Toliaus šitas mažo proto 
didelis žmogus pasakė vie
šai, buk aš esą§ šnipas, o 
kuomet aš pareikalavau, 
kad jis ant vietos šitą Įrody-

1

1

persitikrinus, ar bolševikai i ,tai J1S t?, nepadare. Bet 
skaito “Laisvę.” Ir pasirodė, 138 ,nP° reikalavimo 
kad jie savo maldaknygės • nepaleisiu ir pakartoju jįi 
neskaito, nes nežino, kur viešai: 
dingo aukos surinktos Sac- Tamsta, p. Staiiulioni, tu-i
co-Vanzetti gynimui ir kur 
yra padėtos aukos, ką ko
munistai rinko Lietuvos ba- 
duoliams.

Kad komunistai savo 
“šventraščių” neskaito ir 
apie aukas nieko nežino, tai 
aiškiai pasirodė iš komunis
tų kalbėtojo atsakymo. Jis 
atsakė maždaug taip: “At
skaitos nėra svarbu, bet 
svarbu yra kiek mes suren
kam aukų. Dabar mes turim 
išduoti atskaitą valdžiai ir 
parodyt, kiek mes pinigų su
rinkom, bet kaip visą pasau
lį valdys komunistai, tuomet 
mes jums jokių atskaitų ne
duosim.”

Tai komunistų kalbėtojo 
atsakymas kas link Sacco- 
Vanzetti aukų. O kas link tų 
$3,000, ką komunistai surin
ko Lietuvos baduoliams, tai 
kalbėtojas atsakė, kad jie 
žinosią kur tuos pinigus pa
dėti; jeigu aukautojai neat- 
siimsią, tai komunistai pa
imsią juos į savo fondą nuo 
“fašistų gintis.” Fašistais,ži
noma, jie vadina visus, kas 
tik su jais nesutinka. Tai 
reiškia, kad jie leis už tas 
aukas savo laikraščius ir 
šmeiš visus savo priešinin
kus. Daugiausia tų šmeižtų 
teks, žinoma; SLA. viršinin
kams, nes komunistai juos 
vadina pačiais aršiausiais 
“fašistais.”

Mano ramiu paklausimu 
komunistai tose prakalbose 
buvo taip suerzinti, kad nu- 
sėdėt negalėjo. Vienas jų 
pašoko susinervavęs ir pra
dėjo prieš mane rėkti ne sa
vo balsu: “Pasakyk tu 
mums, ar Lietuvos valdžia 
išduoda atskaitą, kiek ji su
šaudo darbininkų, tai tada 
ir mes išduosime atskaitą, 
kiek pinigų surenkam.”

Šituo “argumentu” komu
nistas kaip tik supliekė pats

KENOSHA, WIS.
Bvrdingieri* paviliojo Nevu- katalikėj ir tankiai mėgdavo čius. 

lio pačią. Vyras reikalauja i
$10,000 atlyginimo. I

Šiomis dienomis Jonas Ne- 
vulis čia užv< 
Kirilą bylą, reikalaudamas 
iš jo ? 16,(100 atlyginimo už 
paviliosimą Nevulienės.

Kirilas gyveno pas Nevu- 
lius “ant burdo,” ir Nevulis 

įsako, kad jis pavogęs iš jo 
žmoną ir dabar ji jo nebe- 
mylinti.

Kirilas gyveno pas Nevu- 
lius nuo 1927 metų pavasa
rio iki 1928 metų rudens. 
Nevulis dirbdavo vietos 
dirbtuvėj tankiausia nakti
mis, ir kuomet jis išeidavo 
darban, Kirilas prisišlieda
vo prie jo žmonos. Nevulis 
tai pastebėjęs savo burdin- 
gierį pereitą rudenį išvijo.

Kirilas apsigyveno netoli 
Nevulių namų,ir kaip tik Ne
vulis išeidavo darban, • Ki
rilas vėl ateidavo prie jo pa
čios.

Nelabai senai Jonas Ne
vulis pavadino savo Emiliją 
pasivažinėt vieną dieną. Ji 
atsisakė, aiškindamosi, kad 
jai galvą skauda. Nevulis iš
važiavo vienas, bet kada su
grįžo, “ligonės” namie jau 
nerado. Jis pasiėmė porą 
policmanų ir nuvyko pas Ki- ----------- - r--------------
rilą. Ir pasirodė, kad jo pa- Gavo pakelti nuo 5 centų iki 
čiutė “gydėsi” pas buvusį į 15 centų už švarko nuprosi- 
savo burdingierį. To Nevu- nimą. Preseris nuprosina 
liui užteko, ir dabar jis trau-(nuo 60 iki 100 švarkų per 
kia Kirilą teisman. 'sąvaitę laiko. Taigi tie, ku-

Reikia pasakyti, kad Emi-!‘:ie ^avo Pakeltj 10 cen^

WATERBURY, CONN. 
Užsidarė seniausia dirbtuvė. 
Šimtai darbininkų išmesta 

ant gatvės.
Viena iš seniausių Water- 

burio dirbtuvių tapo užda
ryta ir šimtai darbininkų pa
teko į bedarbių eiles. Ir tai 
daugiausia vis seni darbi
ninkai, kurie yra išdirbę toj 
dirbtuvėj nuo 10 iki 40 me
tų. Mat, American Brass 
kompanija nupirko visą 
Randolph-Clowes kompani
jos mašineriją, o žemę ir 
trobas paliko. Taigi nuo 1 
spalių dienos Randolph- 
Clowes Co. užsidarė ir pa
leido visus darbininkus. 
Nors American Brass kom
panija ir sakė, kad ji priim- 
sianti į savo dirbtuvę visus 
Randolph-Clowes kompani
jos dąrbininkus, tečiau kaip 
dabar pasirodo, tai tik vos 
kelis stipresnius ir jaunes
nius vyrus išsirinko, o visi 
senesni, ir tie kurie tapo ko- 
liekoms ir nebegali dirbti 
sunkaus darbo — žinokitės 
sau. Nekuriems kad ir davė 
korčiukes, sakydami, kad 
priims, tečiaus dabar kada 
nueini, tai pasako, kad nėra 
dar vietos. Girdi, kaip bus 
“čencius,” tai tada gausi. 
Matote, iš nelaimingų darbi
ninkų dar jie tyčiojasi. Ge- 
riaus pasakytų: “Pasiimk 
virvę ir nuėjęs į Chase Parką 
pasikark, nes tu jau netinki 
į musų dirbtuvę.”

Dar noriu pažymėti, kadi 
ir tiems, kuriuos American 
Brass Co. priėmė į savo dirb- į 
tuvę, pasakė, kad, mokės 
40c. į valandą, nežiūrint, ko-' 
kio amato jis yra — mašini-1 
stas ar paprastas darbinin
kas. Aš čionais kalbu tik1 
apie sveikus darbininkus, 
kurie dar yra stiprus ir da 
nėra visų savo spėkų pražu
dę pas Randolph-Clowes 
dirbdami. Bet yra daug to
kių, kurie toje dirbtuvėje i 
bedirbdami tapo ubagais ir 
sunkaus darbo negali dirbti. 
įKur tokiems žmonėms pasi-( 
dėt? Trys yra netekę rankų, 
du lietuviai ir vienas airvs.

Visa dirbtuvė ir mašineri
ja buvo senoviškai įtaisyta. 
Nieko moderniško čionais i 
dar nebuvo. Todėl tiek daugį 
ir nelaimių atsitikdavo. Sa-į 
vininkas dirbtuvę nualinęs- 
ir darbininkams sveikatą 
atėmęs, kitus ubagais pada
ręs, sau milijonus dolerių 
prisipylė ir dabar viską 
pardavė. O jus. skurdžiai 
darbininkai, kurie jam mili- 

, savo svei-

I

ri paremti savo žodžius aiš
kiais Įrodymais. Laiko tams
tai duodu 30 dienų nuo pa
skelbimo šito mano reikala
vimo. Jeigu i tą laiką neįro
dysi, kada, kur ir kam aš 
esu šnipu tarnavęs, ir jeigu 
Įrodyti negalėdamas šito 
savo šmeižto neatšauksi, tai 
aš busiu priverstas pajieško- 
ti kitokio budo tamstos me
lui sugriauti.

Dabar da žodis dėl bend
ros komunistų politikos. Aš 
nesuprantu, kokiems vel-

J

pja Nevulienė yra karšta skaito pažangius laikraš- 
Ji vadindavo tokias 

zdraicomis”apšmeižti kitas moteris, ku
rios neina i bažnyčią arba vėmis.

44. ir “paleistu-
P. T—kas.

[lOiIlib JUIULb n“-t > » • ••♦ v « •

ede prieš Petrą rrosytojŲ Laimėjimas Ir Kontraktoriu
rpikalaiirliMnas; _ . . * . __

NASHUA, N. H. 
šv. Kazimiero Draugijos 

jvbdč’us.
Spalių 5 ir 5 dd. šv. Kazi

miero Draugija čia šventė 
savo 30 metų gyvavimo ju- 
bilėjų. Prie š tos progos rei
kia pagerbti tuos pirmuo
sius musų pionierius, kurie 
atvykę čia prieš 30 metų nu
tarė įkurti pirmutinę lietu
vių organizaciją. Sąlygos 
tuomet buvo kitokios ir kul
tūrinis pirmųjų lietuvių dar
bas čia buvo sunkus. Drau
gija susidarė tuomet vos tik
is kelių narių, bet laikui bė
gant ji augo ir šiandien, 
švęsdama 30 metų savo gy
vavimo sukaktuves, ji turi 
jau apie 400 narių ir gerai 
stovi finansiškai.

Per 30 metų lietuvių čia 
privažiavo nemažai. Dauge
lis turi jau įsitaisę nuosavus 
namus, kiti nusipirko far- 
mas. Yra susiorganizavusi ir 
jau 9 metus gyvuoja ko-ope- 
racijos pamatais valgomų 
daiktų krautuvė. Yra ir dau
giau organizacijų.

Kas link darbų, tai dabar
tiniu laiku audeklinės dilba 
silpnai. Geriau dirba tiktai 
popieros ir čeverykų dirbtu
vės, tečiaus iš kitur atvažia
vus darbas sunku gauti.

Seniaus apsigyvenę lietu
viai čia jau susilaukė gra
žaus jaunimo. Daug musų 
jaunuolių pereitą pavasari 

; baigė high' school ir dabar 
išvažiavo į, kolegijas eiti 
aukštesnių mokslų. Reikia 
šituo džiaugtis.

J. Arlauskas, i

Žiūrėkite vardo VICTOR
Jis yra jūsų GARANTIJA

I

Iš IŠ REKORDŲ!
Visa-Elektrinis

Victor-Radio
SU ELECTROLA RE-45

Fašistų “Apsigynimo Komitetas.”
BALTIMORE, MD~

Jau rašiau “Keleivy, 
kaip Baltimorės i*ubų prašy
tojai yra išaudojami. Nors 
dejuoja visi Baltimorės rub
siuviai, kad jų būklė sunki, 
bet kai organizacija pakvie
tė rubsiuvius stoti kovon, tai 
jie pabūgo. Biznio agentas 
K. Matuliauskas, pasitaręs 
su aktiviškesniais prašyto
jais, pradėjo šaukti susirin
kimus ir kaip tik preseriai 
pradėjo eiti vienybėn, rug
sėjo 24 d. nutarta stot ir ko
vot i 
Rugsėjo 26 d. 10 valandą iš 
ryto preseriai užsuko smir
dantį gazą ir išėjo streikan. 
Žinoma, ne visi. Kurie bai
lesni, arba pagązdinti kont- 
raktorių, kad neteksite dar
bo, bijojo streikuoti. Strei
kininkai išrinko komitetą ei
ti Į dirbtuves ir sustabdyti 
kitus. Stabdyta tik prese
riai mažesnių dirbtuvėlių, 
kur visai nebuvo unijos. Ir 
streikininkai pilnai laimėjo.

j

I n •
butų be unijos pasipriešinti? 
Atsakykite i tą klausimą 
nors vienas iš to “Apsigyni
mo Komiteto.” Firmos net 
iš New Yorko gabeno darbą 
Baltimorėn dėl to, kad Bal
timorės neorganizuoti rub
siuviai pasiuva švarką vienu 
arba dviem doleriais pi
giaus, kaip New Yorko rub
siuviai. Tūkstantį švarkų 
pasiuva tai firmai, ir jai at
lieka du tūkstančiai dolerių. 
O jus, “Apsigynimo Komi
teto” buka-pročiai fašistai,

I 
I

už didesnį atlyginimą.’!0 neuiatote ir nesupranta-
te, arba nenorite suprasti.

Ot, čia jus kaip tik ir esa
te žydiškų firmų apgynėjai. 
Jus verkiate, kad mes gau
sim daugiaus pinigų ir ge
resnes darbo sąlygas.

Rubsiuviai ir preseriai! 
Nepaisykite tokių “apsigy
nimo komitetų,” nes jie tikri 
žydiškų firmų pastumdė
liai. Preseria.

BALTIMORE, MD. 
Margumynai.

Čia gyvena didelis spor
tas, J. G—tis. Vasaros metu 
jis mėgsta nešioti trumpas 
kelnaites. Seniaus jis mėg
davo eiles rašinėti, o dabar 
savo pataitę apmušė lope
taite. Už tai Į policijos stotį 
buvo nugabentas, pas ma
gistratą “išpažinties” ėjo ir 
ant baro vienuoliką dolerių 
padėjo.

* ♦ ♦

Baltimorės mieste dabar 
_______ __ , tai bus yra lietuvių daktarų net se- 

|darbo,” arba: “Jau neišei- ši, bet pašelpinės draugijos, 
nu, dirbkite už pigesnę ai- (kurios vadinasi grynai pat- 
gą.” Preserių priderystė at- riotiškais vardais turi sam- 
sakyti: “Jeigu neišeini, po-įdytis svetimtautį daktarą, 
nas kontraktoriau, tai buk nes nei vienas lietuvis dak- 
šapoj, o mes dirbti pigiaus taras neapsiima draugijoms 
negalim.”_________________ daktaraut. Nemanykite, kad

Švarką, nuprosinę 100 švar
kų gaus 10 dolerių daugiau 
algos į sąvaitę. Tai gana di
delis laimėjimas. Bet prese
riai turi atminti, kad reikia 
tas laimėjimas palaikyti. 
Kaip tik darbas sumažės/ 
kontraktoriai tuoj sakys: 

(“Dirbkite pigiau, l
» << “

ull AVlAlVlllO v A . _ _

niartis jie tveria prieš-fašis-Jonus sukrovėte, _
tinius fondus ir renka aukas katą ir rankas prazudete, 
kovai įirieš fašizmą, jeigu dabar eikite ir melskitės, tai 
jie viešai užgiria fašistų tak-į£a| gausite užtai atlyginimą, 
tiką? Jie sako: mes neduo-’kaip numiraite.
dam atskaitų, neš Smetona Rugsėjo 2 c dienos Bran- 
jų neduoda. Reiškia, komu-’53 P*!8 darbininkai iki mirs 
nistai meluoja, kuomet jie,neuzmirs. Tai buvo gedulių 
sako, kad jie kovoja prieš,vakaras. Net sunku buvo 
fašistus. įžiūrėt į tuos senelius, kūne

Kuomet žmogus šaltai visą savo amžių ten dirbo, 
apsvarstai visą komunistų Sulaužytomis kojomis, nu- 
veikimą, tai nenorams turi trauktais piratais, sulauzy- 
jiems pasakyti: į tais šonkauliais-, gavę pa-

Gana jums mulkinti dar-įtrūkimą, netekę akių, pase- 
bininkus prisidengus raudo- suhnkę nuo sunkaus dar
na vėliava. Gana elgetauti ir b°» su baltais plaukais sene- 
vilioti iš darbininkų dole- *iai> tą vakarą spaudžia vie- 
rius visokiems savo “fon- ”as kitam rankas ir Imki 
dams.” Eikite dirbti naudin-' gero .P^^kimo (good 
go darbo, taip kaip ir kiti bnki gauti kitur dar-
darbininkai, ir gyvenkite iš bą. Asaros per jų veidus ne
savo triūso, o ne iš musų. da. ll£ kuom uzkims-
Nebukit darbininku parazi- ta. Liežuvis pastyręs, negali 
tai! A. Krapovickas. žodžio ištarti. Kitas vien tik 

- galvos linktelėjimu atsako.
Neš kiekvienas gerai žino, 
kad daugiaus darbo jau ne
bėra, nes spėkų jau nebėra. 
Kitose dirbtuvėse jų jau ne
priims. Daktaras juos atmes. 
Būdamas ubagas, be rankos, 
šlubas, senas, kapitalistui 
jau netinki. Jam reikia jau
nų, tvirtų vyrų. O kad tavo 
šeimyna neturi ko valgyti, 
kad žiema ateina, kad ang
lių tu neturi už ką nusipirkti, 
tai jam negalvoj.

I Branšapietis.

€B-8

Sustabdyk ko
sulius!

-lyti i rinitą lirą. Suktai*- 
dyku j| «u SeTrra’a Coas’h 
Ral«am. StiMahdo knv- 
nfma. nuramins gorktr.
PaMovu-* vaistai nuo 
kosulio prr 50 mo
tu, Saurų*. vrlk- 
mingl. Pas ju«u ar- 
tlnkluinką. Dviejų 
dydtių. 35c ir 30-

___ EVER A’__  
COUCH BALSAM

Into Kaina $275—be lenpoaf

ISGIRSKITF. s \l JAI SIUS LIETUVIŠKUS 
VICTOR REKORDUS

Dvi tikro? scenos iš gyvenimo 
Lietimų ateiviu .Tjnsrtinėse Valstijose '

10 colių. Listo kaina 75c
J. žiflronas—J. Kemeih

3. žiūronas
V-14015 { Chica«®’ karmoj 

VieMii artistą’

Suteikia jums geriausią lietuvišką muziką. įkiškite j bile 
elektros jungp (saketą) .<avo namuose. NEREIKIA JOKIO 
UŽSUKIMO. Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia 
gauna tikra savo gimtosios šalies muziką iš V ictor Ortho- 
phonic Rekordų, o jaunus amerikiečius linksmina ameri
koniškomis melodijomis iš oro.

Užeikite pas artimiausią Virtor’o krautuvininką.
IŠGIRSKITE ši ĮDOMIAUSIA MUZIKALI STEBUKLU

Siaurir

V-1401® f Motule mano
i Pirmyn į kova
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daktaraut. Nemanykite, kad
---- - — --------  r------ o 
jau pralobę. Visai ne. Jie 
sako, kad būti draugijos da
ktaru, tai kenkia jų profesi
jai, nes, sako, lietuviai ne
moka paguodoti savo tau
tieti ir dažnai draugijos dak
taras gauna iškolioti. Taigi 
už tokį “užmokestį” dakta
rai neapsiima dirbti.

♦ ♦ ♦

Šiuo laiku musų mieste

Dabar mes laimėjom, bet lietuviai daktarai perdaug
* 7 I imi nrn ls\riA V 1001 lin

jeigu riesilaikysim prie uni
jos, tai greitai prisieis prasy
ti už 15 centų žiponas.

Taigi bukime uolus uni- 
jistai.

Unijos vardas nesvarbu 
—“amalgameitai” ar “fede- 
reišiai” — tik reikia lankyti 
susirinkimus ir palaikyti or
ganizaciją.

Kaip tik preseriai išėjo 
streikan, tuoj ir siuvėjai su
kruto. ir nekurie jų sustrei
kavo. Apie siuvėjų laimėji
mus parašysiu vėliaus. Da
bar reikia pažymėt, kad pra
dėjus organizacijai kviesti 
preserius Į kovą, tuoj atsira
do “geradarių,” fašistų kon- 
traktorių ir jų pastumdėlių 
gončų, kurie pasivadinę 
“Apsigynimo Komitetu” iš
leido provokatorišką lapelį, 
kuri net šlykštu skaityti. Tas 
neva “Apsigynimo Komite
tas” savo lapely rašo: “Žy
dai Amalgameitai rengia 
ablavą ant lietuviškų dole
rių.” Jeigu tas “Apsigyni
mo Komitetas” turėtų nors 
kiek sveiko proto, tai taip 
nerašytų. Nes lietuviškų do
lerių visai nėra ir niekas ab- 
lavos ant jų nerengia. Nori
ma tik susiorganizuot, kad 
rubsiuviai ir preseriai gautų 
geresni atlyginimą už savo 
sunkų darbą. Jeigu reikia 
unijai duoklių mokėti po du 
doleriu ant mėnesio, tai to
kie apuokai iš “Apsigynimo 
Komiteto” sako, kad čia 
“žydai Amalgameitai ren
gia ablavą ant lietuviškų do
lerių." Na, o jeigu žydiškai 
firmai preseriai ir rubsiu
viai dirba už visai menką at
lyginimą, tai ar ne žydai ta
da naudojasi? Ir kaip to
kiam išnaudojimui galima

i bedarbių mažai. Statybos ir 
’l fabrikai reikalauja amatnin-

kų darbininkų. Žinoma, pa
prastų darbininkų da yra ir 
jieškančių darbo. Mūrinin
kai, pleisteriai ir kitokie 
amatninkai, dirbantys prie 
statybos darbų, dirba tiktai 
5 dienas per sąvaitę, nes jie 
gerai organizuoti.

Kriaučiai nenori mokėti 
unijos duoklių, užtai pigiai 
ir ilgai dirba.

♦ ♦ ♦

Vietos lietuviai kunigai 
pereitą vasarą buvo labai 
“byzi.” Užsigeidė išmalevo- 
ti Dievo namą, tai reikėjo 
kalėdoti pinigų pas parapi
joms. Senis kunigas lengvai 
galėtų vienas paaukauti ko
kį trejetą tūkstančių dolerių 
ir išmalevotų visą bažnyčią; 
bet ne, išleido savo padre- 
čiką Mandeli iš parapijonų 
rinkti pinigų. Mandelis jau
nas, drąsus kunigas, tai pa- 
raprjonkos netik davė pini
gų, bet d a džiaugėsi ir gyrė
si, kad kunigėlis jas “paki
bino. Difflys.

LEDAI.
Šiaulėnai (Šiaulių aps.). 

šiomis dienomis buvo dide
lė audra su ledais, ledai, pu
pos didumo, nukulė nepjau
tas avižas ir apkapojo kru
vinai gyvulius ir žmones,

K
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f Pasikalbėjimas
j Maikio su Tėvu
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KELEIVIS

KALĖJIME
Muro sienos, šaltos sienos... 
Daug prarijote žmonių!
Bus gi laikas, — liksit vienos, 
Nebregėsit tų kančių.

4

4* *

i

s,

Jusų širdys iš granitu- 
Ašarų nejaučiat jųsų, 
Kiek gyvybių čia nir _ 
Šimtai, tūkstančiai gaį bus.

Jus negirdit kaip dejuoja 
Čia krutinės nekaltų,
Vis paniurę, gal sapnuojat 
Pančius vargšų apkaltų?...

Ei!... pabuskit, sudrebėkit, 
Susiglauskite, tratėkit, 
Geriau griūkit, čia supukit, 
Ilgiau žmonių nekamuokit...

J. Krukoni*.

%
>

Šiaulių s. d. kalėjimas, 
1927-X1I-11.

įvyto—

! - Musų demokratijos prie
šininkai. suradę visokių nei
giamų įvykių vidaus gyve
nime, juos išstato savo laik
raščių pirmose vietose įr ro-

—Tegul bus paga-ga-gar- do. Tu vadini juos “cicilis- pirštu, kaip i kaz kokius 
tais.” Tai parodo tavo tam- demokratinės santvarkos 

—Geriau pasakyk, tėve, sumą. Toliaus, tu prikiši padaras. St. Lorence (Stin- 
kodel tavo liežuvis šiandien iiems nebūtus dalykus. Tu j°Je > Įvykęs susirėmimas 
taip painiojasi? Ir kojos iš
rodo netvirtos.

—Tai tik tau aky-ky-kyse, 
Maike, taip išrodo. Ištikro, 
tai mano kojos laba-ba-bai 
štedi... Jesary.

—Pasakyk, tėve, kur tu 
buvai užklydęs. Ar tik ne
pavaišino zakristijonas mi- 
šiaunu vynu?

—Aš beeinu iš viso dole
rio, Maike, kad tu neatspėsi, 
kur aš buvau. Aš buvau pas 
jūsų ka-ka-karalių. Žinai, 
pas tą, ką Styvo auzoj gyve
na ir šnapso fabriką ant tre
čio flioro turi.

—Aš tokio žmogaus ne
pažįstu, tėve.

—Jis, vaike, , jūsų lyderis.
Ant sienos pas jį Lenino ab- 
rozdas kabo. Pirma ir Troc
kio kabojo, ale dabar jau iš
mestas, ba, sako, 
pasidarė rivaliucijos skebas.

—Tai tu kalbi, tėve, apie
komunistus.

—Šiur, Maike.
—Bet aš ne komunistas, 

tėve.
—Koks čia difrensas. vai

ke, tu vistiek poteriu nekal
bi.

—Poterių, teve, daug kas 
nekalba, bet tas d a nereiš
kia, kad visi jie yra vieno
dų įsitikinimų.

bintas, Maike... 
—Geriau pasakyk, tėve, sumą. Toliaus, tu į

jiems nebūtus dalykus. Tu J°Je> ...
sakai, kad socialistai agituo- tarp respublikonųjr_nacio- 
ja panaikinti turtus.

—Ar gi tas ne teisybė?
—Žinoma, kad ne.

• —T^.kokiems paraliams meta kad tik jodyti de- 
jųs peikiat dabartinį paret- mokratijo5 krizi: net tokie 
ką, arba, kaip jus vadinat. (lalykai J kurie n;eko bendr0 
kapitalizmą? '...........................

—Mes peikiam kapitaliz
mo tvarką dėl to, kad ji ne
teisinga. Žmonės, kurie vis
ką padaro, beveik nieko ne
turi; o tie, kurie nieko ne
dirba, viską pasiima. Ar gi 
tai teisinga?

—Bet kitaip negali būt. 
Maike, ba ir Dievas yra pa
sakęs : atiduokit ponams, 
kas yra ponų, o žmonėms, 
kas žmonių. '

—Aš su tuo sutinku, tėve. 
Bet pažiūrėkim, kas priklau- 

Trockis so ponams, o kas žmonėms. 
Visa žmonijos kūryba yra 
padaryta žmonių rankomis, 
todėl jiems viskas ir priklau
so. Ponai gi nieko nėra su
kūrę. todėl, sulyg Dievo pri
sakymo, jiems nėra kas ir 
atiduoti.

—Maike, aš noriu balso.
—Palauk, tėve, da aš ne

pabaigiau. Kaltindamas so
cialistus, tu sumaišei juos su 
Maskva. Aš noriu šitą tavo 

i klaidą pataisyti, tėve. Socia- 
—Nesiteisink, Maike, jus listai su Maskva nieko ben- 

visi esat melagiai. Įdra neturi ir nei vieno žmo-
—Kodėl? 'gaus da nėra niekur sušau-
—Todėl, kad melagiai, dę.

—Nesigink, Maike, ba aš 
pats nesenai buvau nuėjęs

nalistų taip pat vaizduoja
mas kaipo demokratinės 
tvarkos pasėka. Ir ko šian
dien tai demokratijai nepri-

Jus šnekat, kad reikia paka-' 
savot pinigus, o patys visa- 
da prašot aukų. Rusijoj jūsų1 ant jūsų prakalbu ir girdė- 
draugai sušaudo žmogų už
tai, kad juoda žiponą apsi
velka ir manišką užsideda, o 
Amerikoj jus armobilais va- 
žinėjat. Aš pasakysiu tau, 
Maike, kad jeigu jūsų na- 
čalstva Maksvoj žinotų, kaip 
jus čia Amerikoj ponavojat, 
tai jus visus į džėlą susodin
tų už buržuazišką gyveni
mą. Aš žinau tris ar keturis 
jūsų lyderius Saubostone, 
ką po penkias auzas turi ir 
porčiapą su sviestu valgo, o 
vis dėlto rėkia, kad gyveni- 
as negeras, kad reikia ko
kios ten proletariato dikta
tūros. Aš, vaike, nežinąu, 
kas tai d o patrova, ta dikta
tūra, ale vistiek žinau, kad 
tai zbitkai.

—Ar tu žinai, tėve, apie 
M tu dabar šneki?

—Šiur, Maike, kad žinau. 
—Na, tai apie ką? 
—Apk cicilistus. 
—Taigi ir nežinai. 
—Kaip tai nežinau?
—Visų pirma tu nežinai, 

tėve, teisingo socialistų var-

neturi su demokratija.
Daugelis tų neigiamų įvy

kių, kurie demokratijos 
priešų demokratijai prirašo
ma. yra ne demokratijos pa
darai, bet kaip tik demo
kratijos priešų. Tokio pobū
džio yra ir St. Lorenco įvy
kis.

Apie St. Lorenco įvykį 
musų skaitytojai jau žino h 
mes dėl jo nekalbėsime. Te
čiaus pabrėžiame, kad St 
Lorenco, kaip ir daugelis 
kitų kruvinų Įvykių, yra pa
daras nacionalistų tautinin
kų ir bendrai dešiniųjų.

Kodėl tokie įvykiai esti 
demokratiškai besitvarkan
čiose šalyse?

Labai aišku. Austrijoje, 
kur valdžioje ilgą laiką bu
vo pralotas Seipelis, jo pri
dengti demokratijos priešai 
rengė demokratijai galą. 
Jeigu ne jis pats, tai jam ar
timi žmonės organizavo vi
sokias slaptas organizacijas, 
sulindo Į karininkų ir karei
vių tarpą, suburė visus se
nos Habsburgų dinastijos 
šalininkus, kurie buvo ne
patenkinti. kad nustojo da
lies turtų, lengvo, privilegi
juoto gyvenimo, galimumų

e. B*

No. 42. Spalių 16 d., 1929.

Iš Gyvenimo Knygos,
MERGINŲ UŽSIĖMIMAS IR DOROVĖ.

1 Kiekvienas mes turime sa-| mo arba rūkymas, juk yra hygienos, daroma kaip tik 
vyje tam tikrą jėgą, su kuria! 
ir stengiamės išlaikyti pu
siausvirą tarp savo instink
tų ir proto. Kurie esame taip 
laimingi, kad sugebame to
kią lygsvarą kopilniausiai 
išlaikyti, tie esame padorus 
ir draugijai naudingi žmo
nės. Kitaip ir būti negali.

: Juk tada mes iš tikrųjų visai 
■ harmoningai santykiauja- 
, me su kitais žmonėmis, su 
visa aplinkuma, tada nie
kam nenusidedame. Proto 
suvaldyti instinktai nelei
džia mus veikti be refleksi
jos, vadinas, be apmąstymo, 
be apsvarstymo, be apgalvo
jimo, pagalios, juk ir be nuo- 

jsprendžio, kad ve šitaip, o 
ne kitaip reikia padaryti. Gi 
instinktų jėgos priturimas 
protas negauna kūną taip 
pavergti, kad pastarasis tik 
idėjoms tarnauju. Ir tai yra 
labai svarbu, nes kaip jau 
protas gauna instinktus vi
sai nuslopinti, tada idėjos 
taip griežtai kūną valdo, kad 
žmogus virsta gyvu neuras
teniku ir hysteriku. Taigi 
ir matome, kad lygsvara tarp 
instinktų ir proto neišven
giamai reikalinga.

Didžiausia bėda, kad tą

atbulai: pirmiausia sukelia
ma mergaitėse didelis žin
geidumas jos lytimi, pabu
dinama lyties instinktai, bet 
apie jėgą juos nuslopinti ar 
suvaldyti nieko nesakoma, 

______ _____ ________ _____ o jeigu ir sakoma, tai per vė- 
motinos. Viena iš jų, kuri lai. Kiekvienas žmogus dva- 
nevedusi susilaukė kūdikį? sios ir lyties psychologijų 
buvo tik 10 metų amžiaus? studijuoto jas žino, kad susi- 
keturios 12 m.; trys 13 m.; kiltus lyties instinktams su 
aštuoniolika 14 m.; C.'.l- 
šimt penkios 15 m.; penkias
dešimt šešios 16 m.; septy
niasdešimt dvi 17 m.; šimtas 
18 m.; aštuoniasdešimt sep
tynios 19 m.; septyniasde
šimt keturios 20 m.; trisde
šimt devynios 21 m.; ketu
riasdešimt aštuonios 22 m.; 
dvidešimt viena 23 m.; dvi
dešimt 24 m.; dvidešimt ke
turios 25 m.; vienuolika 26 
m.; devynios 27 m.

Atrodo, kad pavojingiau
sias mergaičių amžis yra 18 
m., nes tada daugiausia jų 
nupuola. Po tam gi nupuoli
mo skaičius eina žemyn ir 
žemyn. O sulaukusių 27 m., 
jau tik devynioms iš 653 nu
pulti teko.

Dabar dirstelėkime į šitas 
mergaites jų užsiėmimo ar
ba kasdieninio darbo žvilg
sniu. Iš jų buvo dvi virėjos, 
trys plaukų taisytojos, trys 
elektros operatorės, ketu
rios siuvėjos, penkios skal
bėjos, keturios kolegijos stu
dentės, devynios mokytojos, 
vienuolika slaugių, 22 kler- 
kos, 35 ofiso darbininkės, 
12 telefono operatorės, 45 
fabriko darbininkės, 61 val
gykloj patarnautojos, 110 
mokyklos margaitės, 91 na
mų mergaitės, 214 tarnaitės.

Kaip jau pasakyta, tai 
daugiausia tarnaičių. Pas
kui gi eina high school mo
kinės. Apie tarnaites jau 
kalbėjome, bet pravartu čia 
žodis tarti apie aukštesnės 
mokyklos mokines. Juo la-

patenkinimas tik tam tikrų' 
kūno dalių: burnos, gerklės, 
ir tt.

Štai biskis statistikos, ku
ri parodo neištekėjusių mo
tinų amžių ir skaičių. Viso 
stebėta 653 neištekėjusios

kam nesinori būti po kieno 
nors pantapliu paslėgtam. Ir 
susidarė sporto ir karinio 
lavinimo jaunuomenės or
ganizacijos ginti savo teises 
ir demokratinę bei parla
mentarinę tvarką.

Kas dabar kaltas? Berei- 
kalo “Liet. A.” šiame atsiti- .. ._ , - . ,
kime mato demokratijos J®gą, su kuria zmo-
krizj. Patsai St. Lorenco at- ^“s tlk lr tegali susivaldy- 
sitikimas, nore privedė prie 
liūdnų pasėkų, tečiau. jis 
nėra demokratijos dėmė, 
bet įrodo tik, kad demokra
tija taip pat nęsnaudžia, or
ganizuojasi ir ginklu ranko
se gina demokratinę tvarką 
ir laimi.

Austrijos demokratija 
nekelia revoliucijos, nerei
kalauja didžiumas nustaty
tos santvarkos keisti per
versmo kėliu; bet tik rūpi
nas palaikyti ir tobulinti tą, 
kas jau yra. Kad Austrijos 
santvarka butų bloga ir vi
sai nepalanki krašto reika
lams, tos niekas negali pasa
kyti. Spręsti Iš nacionalistų 
verksmų ir jų liekanų darbų 
tikslu nuversti demokratinę 
tvarką, nėra nei teisinga, 
nei loginga. Kodėl tuomet 
nespręsti iš didžiumos, kuri 
patenkinta yra demokratine 
tvarka, kad ji gera?

Ne viena Austrija yra to’mo ArnTijos” 
kioj padėty. Juo kur ilgiau Annie J. Cowen

ti, gana dažnai gyvenimo 
aplinkuma labai skaudžiai 
paveikia. Žinoma, čia nerei
kia pražiopsoti, jog labai 
daug priklauso ir nuo pačios 
jėgos didumo. Nekurie mes 
juk turime savo vidujinę 
jėgą gana didelę, nekurie 
mažesnę,, o kurie-ne-kurie 
visai menkutę. Antra vertus, 
ir aplinkybės gali būti nely
gios, taigi tokios, prieš ku
rias išgalime atsilaikyti, ir 
tokios, prieš kurias kadir 
nenoroms turime pasiduoti, 
ir tiek.

i Daugiausia paveikia gy
venimo aplinkybės jaunuo
menę. ypač mergaites. Pa
vyzdžiui, imant mergaites 
dorovės kryptimi, pasirodo, 
kad ir ta aplinkuma, kokią 
paprastai sudaro darbas ar
ba kasdieninis užsiėmimas, 
stačiai sprendžiamos įtakos 

iį jas turi.
| Taip vadinamos “Išgany- 
~~ >” darbuotoja

- -i *1 - ’ v - x i r-..... ~ specialiaiissilaike monarchine tvarka (tyrinėjo moralinę mergaičių 
ir labiau buvo isistiprėjęs būseną (stovį). Juo labiau 
privilegijuotas luomas ir .rūpėjo jai patirti, kiek ita- 
juo daugiau palaikymui mo- Ros į mergaičių dorovę turi
narchijos buvo visokių pa
perkamų “chvalebnykų mo- 
narkijos,” juo ten yra sun
kiau demokratijai pirmieji 
žingsniai praskinti. Dau
giausia tai daro dvarininkai 
ir jų pataikūnai, kurie dar 
mato dvarininko švarke kaž 
kokį šventumą, prakilnumą

sauvaliai elgtis ir matyti ki-iir išmintį Šiandien, mes ma
tus jų klusniais pavaldiniais. I tome, kad esant demokrati- 
Tokie seno rėžimo gaivalai, nei tvarkai ir prieinamoms 
pripratę jaustis, kad jų viso- sąlygoms mokintis ukinin- 
ki norai be prieštaravimų kų, amatninkų, smulkių pir- 
butų pildomi, psichologiniai kliu vaikams, kad iš jų išei- 
negali suprasti, kad su mu-Įna dideli protai ir puikus 
žiku arba miesčioniu “že- valstybės vyrai. Amerikos ir 
mesnės kilmės” reikia skai- kitų kraštų demokratijos 
tytis ir tartis valstybės rei-'gali visiems netikintiems 
kalus tvarkant. Jis, nepra- darbo žmonių dideliais pra
tęs net darbininko prakaito tais būti geriausi liudinin- 
jausti, šiandien turi su tais kai. Bet jiems reikia atida- 
darbininkais kalbėtis^ nega- ryti durys į mokyklas ir į gy
li jų teisių Įžeisti, paliepimų venimą. O monarchija ir jai 

Maike f^uot‘ *r Įžeidžiančiai elgtis, artima diktatūra kaip tik, 
’ Juk tai seno tipo, monarchi- pasisavinę sau protingųjų 

■ joj išaugusio ir jos dvasios aureolę, nori tas duris užda- 
|prisigėrusio individo nepa- ryti.
kenčiama susidaro padėtis? Todėl demokratija turi 

i Tai šitie ponai ir rengė per- teisės tas duris neleisti už- 
iversmą Austrijoje. 'daryti ir kovoti dėl laimin-

_________ ________ ______ | Tai visą jautė demokrati- gesnės plačių žmonių sluog- 
man užfundinęs, o komunis- nės grupės, o ypač gerai or- s°ių ateities.
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jau, kaip jūsų kalbėtojas 
prašė aukų.

—Tas tiesa, tėve. Aukas 
socialistai renka, tik ne sau. 
o visuomenės reikalams. Pa
vyzdžiui. jie rinko aukas re
voliucijai. Tai buvo kova 
prieš caro valdžią. Ir toji ko
va buvo laimėta. Caras buvo 
nuverstas nuo sosto ir Lietu
va liko laisva nuo jo jungo. 
Taigi socialistų rinktos au
kos nenuėjo niekais. Jos pa
dėjo pastatyti Lietuvos res
publiką.

—Tai tu sakai, 
kad socialistai geresni už 
komunistus?

—Taip, tėve.
—O aš sakau, kad ne.
—Kodėl ne?
—Todėl, vaike, kad so

cialistas da nei vienas nėra

Šiandien keliamas deši
niųjų riksmas ar tai dėl de

generatas. Ir gero štofo da- demokratinei tvarkai ištiki- mokratijos “lepšiškumo,” ar 
vė. Dėl to, vaike, aš stoju už ma jaunuomenė susikūrė dėl jos karingumo prilygsta 
komunistus. Na, tai ir gu-gu- gintis nuo Habsburgų pali- patarlei: žydas muša—žy- 
gudbai, Maike. r—-- ..........

tas šiandien užfundino. Sq»’ganizuoti darbininkai. Ne
ko, išsigerk, busi smarkesnis žiūrint nepalankių sąlygų,

Ruonių užsimojimų, nes nie- das rėkia. “L. 2

industrija, ryškiau sakant, 
užsiėmimas arba kasdieni
nis darbas. Davinių jinai ga
vo iš tikrųjų labai įdomių. 
Pasirodė, kad virėjos aukš
čiausiai doriškai stovi. Pas
kui seka moterų plaukų tai
sytojos ir apskritai jų padai
linto jos (beauty parlor dar
bininkės). Trečią vietą gi 
užima kolegijos mergaitės. 
O žemiausiai dorovėje nu
puolę, tai tarnaitės, viduri
nės mokyklos (high school) 
mokinės ir namų mergaitės, 
taigi tos, kurios pas tėvus 
gyvena, taip sakant, be jo
kio darbo.

Tarnaičių doriško nupuo
limo priežastimi ponia Co- 
wen skaito apvienėjimą, gi 
namų mergaičių — tinginia
vimą. Musų supratimu, tai 
tarnaitėms vienystės, o na
mų mergaitėms tinginiavi
mo perdaug yra. O kai žmo
gus, ypač jaunuolė, neturi su 
kuo laiko praleisti,'tai imasi 
perdaug svajoti, fantazijas 
pinti, na, ir naiviu keliu 
smagumo jieškoti. Blogiau
sia, kad toks smagumas daž
niausiai būna tiktai fizinis 
Bet reikia tiesą sakyti, kac 
smagumas, pamatuose, tik
tai ir tegali būti fizinis, nes 
jį gauname tik stimuliuo
dami tam tikras kūno dalis. 
Pavyzdžiui, kramtymas gu-
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dvide- visuomenės (gaujos) ins
tinktais ir pastariemsiems 
nenuveikus pirmuosius, pa
prastai susidaro komplek
sas, kuris ir būna priežasti
mi nesuvaldomo troškimo 
smagumo, koki duoda tik
tai lytis.

Taigi, svarbiausia yra su
kelti ir sustiprinti kiekvie
name žmoguje vidujinę jo , 
jėgą save valdyti, o tada vi
sokie jo kūno geiduliai neve
džios jį už nosies. 0 tam rei
kalingas dvasios mokslas; 
pirmiausia proto hygiena, 
paskui ir gilesni dalykai. 
Kad ir jauna mergaitė, vis 
dėlto turėdama sveiką da
lykų pažinimą ir valios ga
lią, mokės ir išgalės susival
dyti. Tiesa, įvairios gyveni
mo aplinkybės spaus ją pa
siduoti, bet būdama sveika 
žinuote ir stipria valia apsi
ginklavusi, ji sugebės atsi
laikyti. O kai dėl tinginiavi
mo ir vienystės, tai tėvai tu
rėtų suprasti, kad mergaites 
be jokio darbo namie laiky
ti nėra gera. Darbas, šiaip ar 
taip sakant, yra žmogaus iš
ganymas. Nes tik per darbą 
žmogus susipažįsta su realy
be ir apskritai tikruoju gy
venimu. Dr. Margeris.

Gyvulių Sugyve
nimas.

Paprastai manoma, kad 
vienpatystė ir ištikimybė 

„_ 9._________ T__  _____ sugyvenime yra aukščiau-
riau svarbu apie šitas moki- sias žmonijos pasiektas kul- 
nes žodį kitą pasakyti, kad turinis laipsnis. Tečiau pasi- 
gana dažnai kalbama, buk rodo, kad ne tik žmonės, bet 
reikią lyties hygienos mer- ir gyvuliai ir paukščiai labai 
gaites mokyti, tai tada, gir- dažnai turi tokius papro- 
di, jos taip lengvai nepaslis, čius.- Sakysim, didžiausioji 
na, ir doriškai nenusmuks, iš beždžionių — gorila gy

vena šeimynomis ir drauge 
su pataite augina vaikus. Be 
beždžionių, yra daug rūšių 
paukščių, kurių kartą susi
dariusi pora palieka drauge 
visą gyvenimą. Tokių pa
vyzdžių daug žinoma iš 
gandrų, gulbių ir kitų pauk
ščių gyvenimo. Yra viena 
mažų papūgų rūšis, kuri va
dinama “neatskiriamai- 

” nes mirus vienam iš

Vienok daugelis šitų mer
gaičių kaip tik ir yra lyties 
hygienos mokomos. Naudos 
betgi iš to nėra. Ar tai, gal 
būt, mokymas netikslus, ar, 
pagaliau, jis ir tiksliausiu 
būdamas tokioms mergai
tėms naudos atnešti negali. 
Veikiausia, kad pastarasis 
daleidimas yra teisingesnis, 
juo labiau, kad tokioms 
mergaitėms ne tiek reikia siais, 
lyties higienos, kiek proto poros, antrasis irgi miršta, 
hygienos. Lyties hygienos Kiti paukščiai, kaip antai, 
dėstymas, ypač dar jeigu ne- gandrai, nėra tokie senti- 
sugabios mokytojos, tiktai mentalus, nes vienam iš po- 
sukelia mergaitėse visai ne- ros nugaišus, antras tuoj pa- 
reikalingo savo lytimi susi- sijieško sau naują gyvenimo 
domėjimo. Tokis žingeidu- kompanijoną. Yra ir tokių 
mas paprastai didėja iki jis gyvulių, kurie mėgsta daug- 
nevirsta auto-erotizmu arba patystę. Briedžiai, elniai ir 
giliu savo kūno mylėjimu, drambliai dažnai turi tikrą 
Tada gi koncentruojama 
mintys, palytėjimai, žvilgs
niai ir visokios sugestijos ir 
į tą punktą, kur pirmiau vi
sai nebuvo apie tai ir mano
ma. Išeitis — jieškojimas 
smaguriavimų, pagalios, ir 
doriškas nupuolimas.

Kas kita betgi butų, jeigu 
tokios mergaitės butų moko
mos proto hygienos. Tada 
visą klausimą dėstytų ne pa
prasta mokytoja, kuri daž- 

; niausiai psychologijos visai

“haremą,” kurį valdo stip
rus patinas, pajėgiąs nuga
lėti kitus konkurentus.

Iš to matyt, kad ir gyvu
liai nevienodai elgiasi sugy
venime: vieni iš jų tik laiki
nai sueina krūvon šeimynai 
sudaryti ir, užauginę vaikus, 
išsiskiria; o kiti sudaro tvir
tas šeimynas ligi gyvos gal
vos.

PALIKO MILIŪNUS DAR
BININKŲ REIKALAMS.

nepažįsta, bet psychologi- Šiomis dienomis buvo ra
jos klausymus dėstytų kvali- stas prigėręs Philadelphi- 
fikuota mokytoja. Taigi pir- jos milionierius Mitten. Už 
miausia mergaitėse butų su- kelių dienų prieš savo mirtį 
kelta vidujinė jėga, ryškiau jisai padarė testamentą, ku- 
sakant, sustiprinta valia, o nuo didesnę dalį savo turtų 
tik po tam aiškinama ir ly- paskyrė “palaikymui drau- 
ties instinktai, kurie gana giškų santikių tarp darbo ir 
sunku suvaldyti. Gi dabar, kapitalo." Jo palikti turtai 
mokant lyties, o ne proto apskaitomi į $10,000,000.
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KAIP TAUTŲ S-GOJ 
VERČIA KALBAS.

Tautų Sąjungos posė
džiai be galo ilgai sutruktų, 
jei reiktų versti nors ir į di
džiąsias kalbas. Todėl kal
bų vertimas dabar ten eina 
ypatingu budu. Kalbėtojas 
kalba susirinkime j radiofo
ną. Kas supranta kalbėtoją 
ir klauso, o kas nesupranta, 
tiems verčiama. Bet kaip? 
Radiofono laidai veda į ver
tėjų kambarį, kuriame spe
cialistai vertėjai tuč tuojau 
kalbą verčia į pagrindines 
Europos kalbas — franeuzų, 
anglų, vokiečių — ir tuč tuo
jau kalba į radiofonus. Sa
lėj sėdįs asmuo pagal norą 
gali klausyti jam patinkama 
kalba, nes prie stalų yra 
klausytuvai. Tokiu budu, 
kalbėtojui kalbant, dalyviai 
visomis kalbomis klauso jo 
kalbą. Ir patogu ir laikas su
taupomas.

v VOKIEČIŲ SOCIALDE
MOKRATŲ SPAUDA
Vokiečių socialdemokra

tai turi 196 laikraščius su ke
liais milionais skaitytojų. 
Paskutiniais metais pasiro
dė dar penki nauji laikraš-

KINIEČIAI “MAITINA” 
KOMUNISTUS ORU.
Maskva sako, kad suim- čiai. Visi laikraščiai, išaky

tus komunistus kiniečiai rus * S, -spausdinami savo 
žiauriai kankina. Jie pri- spaustuvėse. Visos socialde- 
pumpuoja komunistams oro 
į vidurius, o paskui muša 
juos maišais su smėliu ir lie
pia pasakyt komunistų pa
slaptis. Daug komunistų 
slapta esą nužudoma. Netoli 
Charbino 15 komunistų bu
vo rasta sušaudyta ir 6 ko
munistų lavonai buvo išimti 
iš Sungari upės. Visiems bu
vo nukirstos galvos.

Koncentracijos stovykloj, 
kur laikomi areštuoti komu
nistai, sąlygos esančios bai
sios. Valgyt jie nieko dau
giau negauną, kaip tik duo
nos ir vandens. Tie, ką buvo 
areštuoti nakties laiku, sto
vykloj tebėra vienmarški
niai. Daug jų nuo peršalimo 
serga.

i

mokratų spaustuvės sujung
tos į vieną ūkišką koncent
raciją ■,— bendrovę. Bend
rovės pagrindinis kapitalas 
siekė 1927 m. 47 milionų 
markių su viršum. Spaustu
vės namai vertinami 17,- 
500,000 aukso markių, ma
šinos 7,600,000 aukso mar
kių. Be šitų laikraščių išeina 
dar 60—70 profesinių orga
nų.

Lietuvis Gyvačių 
Žinovas.

KAIP LATVIŲ TAUTI
NINKAI ŠELPĖ NUKEN

TĖJUSIUS NUO PO- 
TVINIO.

Rygos apygardos teisme 
šiomis dienomis buvo nagri
nėta trijų latvių aktivistų 
tautininkų byla. Tautininkai 
buvo kaltinami pasisavini
mu aukų, surinktų nukentė
jusiems nuo potvinio. Trys 
jų buvo atiduoti teismui. Vi
si “patriotai” pripažinti kai-

LENKIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA PAŠALIN

TI PULKININKŲ 
KABINETĄ.

Lenkų laikraštis “ABC” 
praneša, kad kunigaikščio 
Radvilo rūmuose Varšuvoj 
įvyko vedamųjų lenkų kon
servatorių politikų pasitari
mas, po kurio pasklido gan
dai, kad greitu laiku rezig
nuosiąs lenkų žemės ukic 
ministeris Niezabito-vskis. 
Niezabitovskis buvo konser-

tais ir už pinigų pasisavini- vatyvų atstovas dabartinėj 
mą nuteisti kalėti pataisos lenkų vyriausybėj. Tie gan- 
namuose pusantrų metų.

RUSAI EMIGRANTAI IŠ 
LIETUVOS VAŽIUOJA 

I FRANCUZIJĄ.
Tautų Sąjungos tarptau

tinio biuro vyriausias komi
saras Galati, kurio žinioje 
yra rusų emigrantai Pabal- 
ty, veda derybas su Francu
zijos vidaus reikalų ministe
rija dėl rusų nansenistų per- 
sigabenimo iš Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos Į Francuzi- 
ją. Tuo klausimu jau susi-

dai nurodo j nesusipratimus 
tarp Pilsudskio šalininkų ii 
lenkų dvarininkų.

Lenkų socialdemokratu 
partija priėmė rezoliuciją 
kuria pareiškiamas didelis 
nepasitenkinimas esamu 
Lenkijoj režimu ir reikalau
jama jo likvidavimo. Frak
cija reikalauja, kad atsista
tydintų dabartinė Svitalskic 
vyriausybė.

Lenkų kairiųjų ir viduri
niųjų partijų vadai savo 

J' bendrame posėdy rugsėjo 
14 d. vienu balsu atmetė mi-T . • •a _•__ . a** u. vienu dtiiicuc mi-tarta ir greit rusų emigrantų ni rj pinnininko Svjtals. 

grupe vyks is Lietuvos ! kjo pakvVetimą frakcijų va. 
Francuzija. susiri’kti be^ram

KELEIVIS

Vienas “Keleivio” skaity
tojas mums rašo:

Aš noriu papasakoti jums 
keljatą savo patyrimų. Skai
čiau pereitame “Keleivio” 
numery, kad yra žmonių, 
kurie užuodžia gyvates. Ta
me nėra nieko nauja. Aš ir
gi galiu gyvatę užuosti. Gy
vatę užuosti gali kiekvienas, 
kas turi sveiką galvą ir kas 
ilgą laiką gyveno prie girių, 
kur oras tyras. Visų pirma 
reikia pažinti,

Greitas lengvas dišių plovimas 
tos putos išplauna 
drapanas balčiau!

J£IEK\ IENAS žino, kad Rinso 
yra labai geras balčiau iš- 

skalbt drapanas—be trinimo ar 
.virinimo. Jo gailios putos—tiršto* 
,ir, ametoiHiotos. kiečiausia* van-, 
aicay—yra puikus mazgojimui 
dišių. *f -> '

Palauk kol pamatysi kaip nu
plauna jis riebumus! Karštai nu
plauk ... ir dišės nudžiusta skais
čioms be šluostymo. Pabandyk 
.Rinso puodams ir stoikams nu-

pentytiems medžiams, maudy
nėms, indams. Nėra žvyro. Vi
soks valymas lengvas.

Kupinas už kupinų, Rinso at
stovi du kartu negu iengvasvoris 
muilas., nes jis granuluotas, 
stangus. Gaukit DIDELĮ namų 
paketų. Labai taupus!

Rinsow Granuluota* muilas 
dilėms ir valymui.

-
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KRESTINSKIS PAVA
DUOSIĄS ČIČERINĄ 
Žinios sako, kad rusų am-

, „ - _ kokiu sko-^basadorius Krestinskis Ber-
niu gyvate dvokia, nes JeĮ"flyne bus netrukus atšauktas 
gu to nežinosi, tai vistiek jr pavaduos užsienių reika- 
negalėsi pasakyti, kas tenai i„ komisarą čičeriną, kuris! 
dvokia- dabar serga. 1

Barškuolė gyvatė dvokia'rium Berlyne bus paskirtas 
•aip kaip ąžuolo medis, ka- Litvinovas. 
da žalias nukirstas pradeda i 
džiūti ir būna perskeltas.' 
Kani teko prie tokio ąžuolo 
dirbti, tas žino, kaip stiprų 
kvapą jis turi. Taigi lygiai

AUDĖJŲ ORGANIZATO
RIAI NUBAUSTI.

Ludlow, Mass. — Komu
nistai čia išvedė audėjus 
streikan ir pradėjo organi
zuoti uniją. Policija 5 orga
nizatorius areštavo ir teis
mas visus juos nubaudė po 
$5 už “trukdymą judėjimo 
gatvėse.” Nubausti apeliavo.

APSIVEDIMAL
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

25 iki 35 metų, nurgina arba našlė; 
ne>riešingas jei turi vienų vaikų ar 
mergaitę. Sykiu su laišku, prašau 
pr siųsti paveikslėlį. Platesnes žinias 
suteiksiu per laiškų. Atsakymų duo
siu kiekvienai. (43)

F J. MADISON
608 W. Federal st., Youngstown, O.

Jaunas inteligentiškas vaikinas lie
tuvis, pasiturintis biznierius jieško 
panelės apsivesti; nesenesnės 28 me
tų, šviesaus gymio, vidutinio ūgio, 
rimto budo, gražios išvaizdos. (42) 

A. KASPARAS
47 Harrison st., Oak Park, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, aš esu lietuvaitė 28 metų, 
graži, ir norėčiau susipažinti su doru 
vyru. Arčiau susipažinsime per laiš-

• kų. MISS M. MAČIULIS
565 E. Columbia st, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės tarp 40 ir 50 metip amžiaus. Aš

• turiu 54 metus Taria 8 šeimynų na
mų su elektra ir r modemiškų
garažų 6 automobiliams. Nerūkau ir 
negeriu. Esu geros sveikatos. Meldžiu 
man rašyti šiuo adresu: (42)

PETRĄ? PETRjMIIAi •' 
253 Broadway, So. Boston, Mass.

A- A Marjona Šr—ąitigni
Pereito antradienio vakarų St 

Marys Ligoninėje mirė mylima imo- „ 
na Juozapo Simaičio, sulaukus 38 me
tų amžiaus. Velionė atvažiavo Ameri
kon 1909 metais, turėdama 18 metų, 
paėjo iš Poislinų sodžiaus, Raseinių 
apskr, Šimkaičių valsčiaus. Velionė 
išgyvenu 20 metų Amerikoj, buvo 
darbšti ir uenuilstanti savo darbuose. 
Paliko dideliame nubudime. savo vy
rų Juozapų, duktė r; Onutę 18 metų, 
sūnų Petruku 13 metų ir tris brolius: 
Jonų—Amerikoje, Antanų ir Juozapų 
—Kanadoje; seserį Moniką Nęw Jer
sey ir kitas gimines Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko pirmadieny, Spa
lių 14 d., 1029 m. ant Lietuvių kapi
nių Chicagoje.

Liekame dideliam nubudime. 
Vyras, duktė, sūnūs ir giminė*.

Norintieji platesnių žinių, klauski
te po vienu iš sekančių adresų: f
Joe Shemaitis, Box 96, Ringle, Wia. 

arba John C. Sadavskas,
% Dunkanis, Stoek Farm, 

Wayne, 111.

REIKALINGAS GERAS BARZDA- 
SKL'TIS. Mokestis gera, geram vyrui 
vieta užtikrinta Atsišaukt greitai 
ypatiškai ar laišku. (43)

JOHN KANCEVICIUS
169 River st-. HaverhiU, Mass.

RAŠYT MAŠINĖLĖ
Pigiai parsiduoda, geram stovy var

tota mašinėlė, kuria galima rašyt dve
jopom raidėm. (43)

A. RIMKUS
1380 E. 62nd st., Chicago, IIL

PASKANDINO LAIVĄ 
SU DEGTINE.

Pereitą sąvaitę pakraščio 
sargai ties New Jersey vals
tija pastebėjo 3 laivus, ku
rie elgėsi įtartinai. Pradėjus 
prie jų artintis, jie pradėjo;

FARMA ANT PARDAVIMO
235 akeriai žemės, geros derlingos 

apie 180 akerių, likusi giria ir gane- 
vos, geri budinkai, 10 ruimų stuba 
vanduo stuboj ir palei bames Par
duosiu tik žemę su budinkais arba 
su viskuo, gyvuliais padarais ir ja
vais kas priguli prie farmos. Daugiau 
žinių klauskite laišku arba atvažiuo
kit pažiūrėti. (43)

JONAS MARDOSA
R. D. 2, Sherburne, N. Y.

KALENDORIAI 
1930 METAMS 

Siunčiau Katalogų dykai, ii ku
rio pasirinksite visokių. 

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St, Dept K, 

South Boston, Mu».

Ambasado-ibėgti. Prasidėjo šaudymas, j farma n.» akerių parsiduoda 
i paskirtas Vienas laivų buvo pagautas.

GYVENKIME ILGAI.
Visi susipažinkime su ph 

psichologija, logika, mat 
anthropologija, philanthropija, 
losophija, physiologija, anatomija, 
hypnotizmu, ventriloęuizmu, chemija. 
Tai tada gyvensime ilgai, gamta yra 
medžiagiška. Ji viskų gimdo ir vėl 
marina kas jai pasiduoda. Visi eikime 
su ja į kovų ir apgalėkime. Knyga 
tik doleriukas STEVE POCIU8

242 W. 4-th st„ So. Boston, Maaa.Jo žmonės pabėgo mažes
niais laiveliais. Jame rasta 
$30,000 vertės degtinės. Ki
tas toks pat laivas buvo pa
skandintas, o trečias pa
spruko.

rių, 2 telyčios, 2 arkliai, 200 vištų; 
visos farmos mašinas, vežimai, pa
kinkymai, didelių vaisių medžių so
das; barnė, soileris, vištininkai; arti 
didelio miesto, storai, f ak to rėš, geri 
marke tai Kaina $6800; į mokėt $2000. 
Rašykit paklausimus tik angliškai.

MRS. G. WEISLER (43) 
Boa 174. Uncasville,

New London, Conn.

PARSIDUODA LIETUVIS* 
Kl BALANDŽIAI 

Juodgalviai, agi 
galviai ir galtaa* 
galviai. PrtataB* 
čiu j vizas dali 
Suvienytų Valsti
jų ir j Ifsnadų.

GEO. 
BENDOBAmS
526 au

ALASKOJ ATRASTA 
DIDELIS EŽERAS.

Amerikos laivyno laku- 
;okiu pat kvapu atsiduoda ir nai pereitą sąvaitę atrado 
barškuole (rattle snake).

Kitos veislės gyvatės smir
da taip kaip stipri muštarda. 
Bet smirda tik pavojingos 
gyvatės, būtent tos, kurios 
gildamos užnuodija.

Yra ir tokių gyvačių, nuo 
kurių kvapo gali užmigti - o O D ’1 1 •
taip žmogus, kaip ir gyvulys. L J, KClK&lRl. 
Man pačiam kartą teko be
maž ko neužmigti nuo gyva-' 
ės kvapo.

Gyvatė yra labai gudrus 
sutvėrimas. Tą aš rašau iš 
tikro patyrimo, nes savo aki
mis mačiau, kaip gyvatės 
užmigdo žvėrelius ir paukš
čius. Kaip tik gyvatė gauna 
žvėreliui į akis pažiūrėti, jis 
tuoj pasidaro lyg ir girtas ir 
pargriųva; gyvatė tada jį 
sučiumpa ir ėda.

Man teko matyt, kaip 18 draugai

vate apdūmė avį, o paskui nėkit visi atsilankyti ir vis 

žyst.! Vėliau avis tečiaus at-

‘Alaskos vidury dideli ežerą, 
kurio iki šiol balti žmonės 
da nežindjo. Ežeras esąs 
3,000 pėdų aukščiau jūrių 
paviršiaus, užimąs 900 akrų 
plotą ir galis duoti 45,000 
arklių pajėgos elektros.

PAJIEŠKOJIMAl
Petras Juodis pajieškau pusbrolio 

Mikolo Juodžio, girdėjau pirmiau jis 
gyveno Pennsylranijoj. Kas apie jį 
žino prašau pranešti arba pats malo
nės atsišaukti. Busiu labai dėkingas 

PETER YUODIS (42)
14 Brookside R d..

Wellesley Kilis, Mass

Teodora Barvidžiutė, pajieškau 
pusseserės dukters Onos Malakaus- 
iciutčs, paeina iš Kauno gub, Mažei
kių apskr, Viekšnių miestelio; girdė
jau gyvena Brookiyn, N. Y. Turiu 
svarbų reikalų, prašau atsišaukti ar
ba kas apie jų žino malonės praneš
ti. ' H2)

Teodora Jonaitieaė-Barvidžiatė 
90 Davis st., Providence, R. I.

Kazimieras Bendikas pajieškau 
brolio Prano Bendiko, pirmiau gyve
no West Groton, Mass, bet dabar jo
du žinių negaunu ir nežinau ar jis 
ryvas ar miręs Prašau atsišaukti ar
ba kurie apie jį žino, malonėkit pra
nešti, už ka busiu dėkingas. (43) 

KAZIMIERAS BENDIK 
5659 So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Juozo I.aurinaičio, 
kaukaičių kaimo, Žagarės valsčiaus, 
kiaulių apskr ; pirmiau gyveno New 
Haven. Conn. Taipgi Alekso Mikolai- 
•io, sykiu atvažiavom į Kanadų abu 
mt farmų. Prašau atsišaukt jų pa
nų. arba kas žino malonėkit pranešti. 

KLEMAS LAURINAITIS (43) 
6121 Briand st, Ville Emord, 

Montreal, Canada.

Pajieškau Veronikos Baranauskie- 
lės (jos vyras miręs), seniau gyveno 
ko Bostone. Kas apie jų žino, pra
šu pranešti arba pati malonės atsi
sukti

J. Kazlauskiatė-Stasiulienė
N. F. W. Co, W. Hanover, Mass.

Pajieškau Juozapo Vičkaus, paeina 
š Klingų kaimo, Vabalninku vais
iaus. seniaus gyveno Chicagoje, 029 
V 14 st. Prašau atsišaukti arba kas 
pie jj žino malonės pranešti, busiu 
įbai dėkingas (43)

ANTANAS MELAIKA 
17 Louisburg Sq, Boston, Mass.

TRYS GEROS VIETOS PARDAVI
MUI. 9 akeriai žemės ir modemiška 
6 ruimų stuba, vištininkas. Antra — 
5 lotai ir vieta dėl 10OO vištų. Trečia 
—10 akerių, elektriką ir miesto van
duo Visos puikioj apielinkėj. Parduo
du pigiai Plačiau paaiškinsiu laišku 
arba pamatykit ypatiškai. (42) 

MRS. A. SKOV
P. O. Boa 64. Davall. Wuh.

I
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REIKALAVIMAI

REIKALINGAS VAIKINAS 
kuria moka automobilių važiuot ir būt 
ant Burdo pas mane Laiškų nerašy
kit, kreipkitės ypatiškai. (42)

P-NE NAUJALIEN6 • 
450 New York avė., Elizabeth, N.J.

Šiuomi pranešu visoms 
VI Rajono LSS. kuopoms, 
kad š. m. 10 d. lapkričio bus 
VI Rajono konferencija, ku 
ri įvyks “Keleivio” name, 
253 Broadway, South Bos
tone. Pradžia 11 valandą 
ryto.

Todėl prašau visų kuopų 
kad išrinktumet ir prisiųstu- 
met nemažiau kaip po 2 de- 

’lagatu. Taipgi yra kviečiam 
. _ . ,. , - «j- ir iš tu v įetų, kui

pėdų ilgumo barškuole gy- Lgg kuopy da nėra Maio. 
vate apdūmė avį, o paskui nėkit visi atsilankyti ir vis 
prisiartino ir pradėjo ją busite draugiškai priimti, 
zysti Vėliau avis tečiaus at-1 „ ,. . ,, .
sigavo ir buvo visai sveika. I Gerbiamieji draugai, Gy 

Ivpnimas r»arrwl^ kari t 
Daug įdomių dalykų apie 

gyvates man teko patirti Ca- 
lifomijoj. Aš tenai dirbau 
pas vieną milionierių, kuris 
turėjo 10,000 akrų žemės. 
Buvo didžiausios girios ir 
baisus kalnai, pilni visokių 
gyvačių ir žvėrių. Mes bu
vom tenai du darbininkai; 
mano draugas, su kuriuo aš 
dirbau, buvo indijonas ir di
delių patyrimų žmogus. Jis 
man papasakojo apie gyva
tes ir laukinius žvėris tokių 
dalykų, apie kuriuos musų 
žmonės nei sapnuot niekad 
nesapnuoja. Jis man pasakė 
ir kaip galima nuodingą gy
vatę užuosti. Aš galėčiau 
jums parašyti didžiausią 
knygą apie tai, kaip indijo- 
nai pažįsta laukinių žvėrių 
gyvenimą ir jų papročius, 
kaip jie juos pągauna arba 
apsigina. Pavyzdžiui, nuo 
pavojingos gyvatės apsigin
ti indijonas turi su savim 
šniuruką iš plaukų nuvytą 
geroko ilgio. Kaip tik gyva
tė jį užpuola, jis meta tą 
šniūrą dideliu ratu aplink 
save, ir gyvatė priėjus prie 

jos viršininkas. Galvažudys šniūro sustoja, per šniūrą 
suimtas. ; neina.

____ susirinkti bendram 
pasitarimui su vyriausybe, 

į Pilsudskiui dalyvaujant. Čis 
į buvo pareikalauta, kad vy- 

pro-;riausybė pirmoj eilėj sušau-

CUKRAUS KRIZIS 
ARGENTINOJ.

Šiaurės Argentinos
vincijose, kur auginami cu-Jktų nepaprastą seimo sesiją, 
kriniai runkeliai, šiais me- Prieš kurį laiką nacionalde- 
tais kilo sunkus krizis, nes mokratai pareiškė ta pat nu- 
cukraus padaryta perdaug įstatymą. Todėl šis paskuti- 
ir nėra kur jis parduot. Ar-;nysis lenkų vyriausybės mė- 
gentinos gyventojai sunau-1 ginimas susitarti su parla- 
doja metams apie 330,000 mentarine didžiuma laiko- 
tonų cukraus, o jo pagamin
ta buvo paskutiniais metais 
apie 500,000 tonų. Ūkinin
kams cukraus gamyba neuž
simoka ir jie pradėjo dabar 
bankrutuoti. Valdžia tuo la
bai susirupinusi, nes šiaurės 
Argentinoje yra apie 100,- 
000 šeimynų, kurios užsiim
davo cukraus gamyba.

mas nepasisekusiu.

UŽDRAUDĖ MUITININ
KAMS MUŠTI PER UŽ

PAKALINI. KIŠENIŲ.
Iždo departamentas Wa- 

shingtone pranešė visiems 
muitinių valdininkams, kad 
nuo šiol nevalia mušti žmo
nėms per užpakalinj kišenių, 
nes daug žmonių prieš tai 
protestuoja. Jeigu muitinės 
inspektoriai nužiūri, kad 
žmogus vežasi degtinės ai 

l tai

o ■

NEI KIAULĖ, NEI
ŽMOGUS.

Lenkų laikraštis “Illustro- 
wany Kurjer Codzienny”i kitokios kontrabandos, tai 
praneša, kad Belžicų ligoni-Į jie gali jį tinkamu budu iš- 
nėj, netoli Liublino, gimė j krėsti, bet nemušti per už- 
nepaprastas kūdikis. Jis tu- pakalį. Iki šiol mat buvo to
ri nepaprastai didelę galvą, kia mada, kad išlipus žmo- 
o vietoj burnos turi galvoje'gui iš laivo, muitinės valdi- 
skylę, panašią į kiaulės snu-Įninkai vis suduodavo ranka 
kį. Visas jo veidas yra gau- per tą vietą, kur pas vyrus 
ruotas ir viena akis nepa- yra užpakalinis kelinių ki- 
prastai didelė ir pailga. Be senius. Tame kišeniuje vy

rai paprastai atsiveža įsiki
šę bonką degtinės. Reiškia, 
nuo dabar inspektoriai to 
jau nebedarys. Turbut jie 
sudavė per bonką tokiam, 
kuris turi Washingtone di
delę galybę.

ruotas ir viena i 
prastai didelė ir pailga, 
to, jis turi tik vieną koją, iri 
toji koja panaši j kiaulės ko
ją, kuri baigiasi dvišaku na
gu. ’

Kunigai da neišaiškino, 
ar tas išsigimėlis turi dūšią, 
ar ne.

ŽIAURUS ĮSTATYMAS 
PIETŲSLA VIJOJ.

-Jugoslavijos karalius pa
tvirtino jstatymą, kuriuo bus 
konfiskuojamas turtas už 
nusikaltimus viešajai tvar
kai ir valstybės saugumui.

UŽMUŠĖ MEKSIKOS RE
VOLIUCIONIERIŲ VADĄ

Pereitą sąvaitę Meksiko
je tapo nušautas Manuel 
Canales, revoliucinės parti-

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Sincing by A. šaukeviėius ir Marė Urbas. Fr. Yotka. Leader. 

10” 75a 
16137F (Žalia Girelė ..................................................... Orkestrą su netikėta

(Lik su Dievu Panytėlia dainavimą
16138F (Kačiuskas (A. Vanagaitis) ..................  Comic Duet

(Šalta žiemužė (A. Vanagaitis, J. Olšauskas) ................. Duetas
16139F (Oi, Skauda, Skauda

venimas parodė, kad tik so 
cialistai teisingai kovoja už 
darbininkų reikalus. Kaip 
kas ant mus neburnotų, bet 
faktas yra toks, kad visame 
civilizuotame pasauly sočia 
lizmas žengia dideliais žing 
sniais pirmyn. Taigi žengkiir 
ir mes kartu į kovą prieš sa 
vo skriaudikus.

Jonas Urbonas. 
LSS. VI R. organizatorius.

i

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuviu knygynas "Lietuva" teikia gigantinę progų 
visiems Suvienytu Valstijų. Kanados. Centralinės ir Piėtų Ameri
kos lietaviams Hgvti 1"<’ knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga dideliu ir ražu, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų. romanu damų, juokų, daktariškų moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokiu ir <yk)U su šitoms knygoms gausite šiuos pr»e- 
J - • Kalendorių ir menesmj žurnalų “Marguti,” ku-

i;i žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai- 
ibiytas juokais, dainomis, paveikslais. Tų viskų 

■ 30, iryvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
’sx.50 Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau- 

,, dar sykį raginam visus apšvietos mylė- 
musu pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny- 

taipgi "Margutį" ir dar "Birutės" Kalendo- 
švkiu -u šitoms knygoms arba atskirai pri- 

-.auja katalogų PirUgus siųskite šiuo ad-

s»hų, romanu 
f ‘ ..
dus dykai: “Birutė-' 
rj leidžia ir reda^u".1 
t’s. “Margutis" užp: 
d >bar gaunate uz ? 
užsieny, kamuoja t;: 
dotis šita proga "l- 
tojus nepraleisti 
S’M..apie $4<> " > v t- 
r»ų gaunate už •' 
siusime savo k: ' 
reSU: KNYGYNAS “LIETUVA”

'■ 3210 So- Habted St., Chic*»č, III.

(Aš Žirgelį Balnosiu................... K. Mcnkeiiuniutė ir F. Stankūnas
16136F (Piršlybos Amerikoj

(Neišpildomas Prašymas ...................... F. Stankūnas, Baritonas
16196F (Trys Sesutės .........................  K Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

(“Valia Valuže"
. MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

12” $1.25 Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
61OO3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61OO4F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
16130F (Margarita ................................................................. A. Vanagaitis

(Be Nosies (A. Vanagaitis)
16O78F (Mergytę Prigavo ...................................................... A. Vanagaitis

(Eina Pati į Karčiamų.
16073F (Reikia Tept, Dalis I 

(Reikia Tept, Dalis II
16132F (Atvažiavo Meška .................. Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė

(O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
16131F (Gerk, Gerk Girtuoklėli—Polka ... Brooklyno Lietuvių Orkestrą 

(Senos Mergoš Polka
16129F (Dariau Lyseles Valcas

(Jonelio—Polka
161.35F (Šokikų Polka ...... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

(Naujų Metų Polka
16112F (Magdės Polka

(Medžiotojo Valcas
16119F (Kalvarijos Polka
, (Raudona Kepuraitė Mazurka
16113F (Puiki Porelė—Polka ...................... Lietuviška Tautiška Orkestrą

(Šešupės Bangos, Polka
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTtS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų Ir 

monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 

kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų. priimam Bonas 
kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštų nesiunčiame.

GEO. MASILIONIS
/

377 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t



Humoristika

KAS GIRDĖTI LIETI VOS 
KAIME.

Musų sodžiuj daug jaunimo, 
O ypač mergaičių—
Senų, jaunų, plonų, storų— 
Tikrų lietuvaičių.

Moka siūti, moka austi.
Moka linus rauti.
O geriausiai, nieks neginčys. 
Tai jau liežuvauti.

Na, ir vyru yr’ nemaža
Įvairiausio budo—
O—jie gudrus, kiek pridaro 
Nematytų cudų!

Tai, žiūrėk, agurkai nyksta 
(Gal j žemę lenda!...)
Tai, žiūrėk, jauna mergiėka 
Po truputi genda...

i AMERIKIEČIAI KANADOJ DRAMBLIO NEPASTEBEJO. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.TORONTO, CANADA.

Daugelis Amerikos Jung. 
' Valstijų lietuviu lankėsi pra- 

TVŠCIA MOTERIS. ĮeRą Kanadoje ir
i Viena stora teta mėgino atsi- kiekvienas sugrįžęs bando 
stot ant svarstyklių ir pasisver- per laikraščius savo įspū

di. bet ji buvo tokia stora, kad džius aprašyt. Bet toli gražu 
negalėjo prie svarstyklių prisi- jje nenušviėčia tikro dalykų

lietuvių kolonija nesusily-jta i kaimą, o atvykęs pama
sins su torontiečiais. Korės- tė miestą su 700.000 gyven- 
pondencijų, žinoma, yra vi- tojų. Taip pat ir J. M. Was-- r r------- ----- ------ i
šokių, bet bendrai paėmus sėli pakartotinai rašo: ‘‘Ka-’

itaikyt. Pagalios priėjo pora vai-įSt0Vi0 §tai, “Sandaroj” 30 
■ kežų ir padėjo jai ant tu svars- ’ 
; tyklių užsirioglyt. Bet svarstyk- 
I lės buvo sugedusios ir parodė 
' vos 80 svarų. Pamatęs tai vie
nas vaikėzų paleido moterį ir su-

;suko:
“O. jus netepti Perkūno ratai!

! šita boba yra tuščia!”
I ----------------------------------------------------

Į STEBUKLINGAI IŠLIKO
GYVAS.

Petras Visgirtas atsisveikino
' su visais draugais ir išvažiavo
Brazilijon. Sekančią dieną laik- pasakyt? Kiek suprantama, 

fraščiai paskelbė, kad tas laivas [as atsilikimas mums taiko- 
! nuskendo ir visi žmonės žuvo, mas todėl, kad pastaraisiais
Vismino draugai apsiverkė. Bet trimi metais i Kanadą iš Lie- 

pakare jis parėjo namo.
I —Na. kaip gi tu išlikai 
tas? — visi jį klausinėjo.

—Ot. atsitiko stebuklas
sako Visgirtas. — Prieš išva
žiuosiant gerai išsidrožiau ir šį
ryt pabudau policijos nuovadoj 
už grotų.

* ______________________________

TOKIŲ DALYKŲ NIEKUR
NĖRA.

Jauna Zosė skaito knygą. Tė- bui.
vas ir klausia:

—Kokia čia knyga?
—Labai įdomi. Ji rašo, kaip

rugpiučio. vienas buvusiųjų 
Toronte rašo: “S.L.A. ir A. 
L. T. Sandara turi sukrusti, 
turi siųst į Torontą savo or
ganizatorius, kad jie suor
ganizuotų Toronto lietu
vius.” O “Keleivio” Nr. 36 
J. M. AVassell rašo: “Kana
dos lietuviai dabar gyvena 
taip, kaip J. V. lietuviai gy
veno 25 metai atgal.”

Ką gi ištikrujų gerbiami 
į korespondentai nori tuomi

?y
Įtuvos privažiavo daug emi
grantų, taip vadinamų “gri- 
norių.” Bet amerikiečiai tu
ri žinoti, kad dabar iš Lietu
vos atvažiavęs jaunimas nė
ra toks tamsus, kaip kad va
žiuodavo 25 metai atgal i 

į Ameriką. Dabar atvažiavęs 
jaunimas yra daugiau ar 
mažiau prasilavinęs ir tin
kamas organizaciniam dar-

Jei jie eina kur ulyčia.
Tai net tvoros braška.
Sūnys, kaukia, katės kniaukia. viena pora apsivedė ir mylėjosi 
Purvai langus taško. Tisą amžių.

Yra keli studenčiokai—
Iš jų nieko gero:
Šviesą kelt? jiems nėr strioko. 
Tik šunybes daro. 1

visą amžių. 
—Tai kvaila pasaka, 

negaišintum laiko.
Geriau

I
Tiktai pusmerges jie kviečia
Maudytis iš vieno.
Sako, Kaune jie taip daro
Ir šviesiausią dieną.

Tos po biskį ir įpranta: 
—Ką, ar mes kitokios?
Taip pat galim kartu plautis
...Nebus žymės jokios—

Nori—juokis, nori—barkis— 
Viskas nieko gero: 
Studenčiukai “miestiškumą” 
Sodžiun glėbiais varo.

Na. o tėvai? Ką jie žino! 
Jų niekas neklauso.
Tik lig dvylikos metelių 
Vaikams drasko ausis.

Knygų, laikraščių čia nėra— 
Kur tų litų gausi?
O miestely turgaus dieną 
Litrą išskalausi.

NEREIKALINGOS BUVO 
IŠLAIDOS.

Petras: “Girdėjau, kad tave 
nelaimė ištiko, uošvė mirė po 
operacijos.”

Anupras: “Taip, tikra nelai
mė. Reikėjo užmokėt 100 dole
rių. O kaip dabar pasirodo, tai ji 

’ butų mirus ir be operacijos.” 
į —
i KANKINYS DĖL TIKĖJIMO.

—Kodėl tu. Kazy, atsisakei iš 
į banko tarnybos.
i —Dėl tikėjimo.
Į —Kaip tai?

—Tikėjau, kad jei aš dar ten 
dirbsiu, tai būtinai į kalėjimą 
pakliūsiu. Kasierius jau uždarv- 

• tas.

I

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, 

vertė Briedžių Karaliukas. South 
nad iečiai dabar gyvena, • Bo9ton’ Mass. pusi 29 
<aip amerikiečiai gyvent) “JaunysUa Karštis." Vienaveiksmė apdarais ............... '............... "... $1.00

lYicrui uto-o 1 iio nvicinor- i komedija-farsaa. Parašė K. S. Kar- Audimo apdarais ....................... $1.507° mVal • poviėius. ir Snsižiedavimas Pigai Su-*
<a valStybmiO alaus, ir sek- .tarties. N v. Koneckio dialogas, vertė Ben-Har. — Istoriška apysaka U 
-nūdieniais narduoda ii už.'Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko-; Kristaus laikų. Parašė Lew^^

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV’ metašnntyje. Istoriškas 

romansas M. Bemato wič z ’o.
468 pusi.......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstataneiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

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

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų Popiera 
..................10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B.

Smelstorhis. 221 pusi. Popieros^ 
Vienaveiksmė apdarais

jų visų tikslas pat pats: kelt 
kitų ydas aikštėn. (Mat, sa
koma, kad žmogus pats sa
vo ydų nepastebi.) Negali 
ma nepastebėti, kad neina 
žas nuošimtis jaunuolių vi 
sai negeria ir nerūko, o syki 
žmogus nevaitoja svaigiųjų 
gėrimų, jis turi blaivą protą, 
ir tą protą panaudoja kultu 
ringiems veiksmams.

Tai kur gi čia atsilikimas’.
Tiesa, ekonominiu ir ma

terialiu atžvilgiu, tai daut 
silpniau stovim už amerikie
čius. Neturim nei spaustu
vių, nei teatrų, nei svetai
nių; daugumas neturim nei 
gyvenamo namelio. Bet ta 
ne musų kaitė. “Neturtas— 
ne yda.”

Dabar pabandykim šiek 
tiek pavartyti tuos jau kul- 
turinguosius amerikiečius c 
pamatysim, ar nedaugiau jie 
atsilikę už Kanados “grino- 
rius.” Dveji metai atgal 
(tuomet tik ką buvo atva
žiavusi mano žmona iš Lie
tuvos), mano ekonomini? 
gyvenimas buvo labai siau
ras, viskuo turėjom pasiten- 
kint kuo mažiausiu kiekiu, 
taip kad ir baldų tui’ėjom tik 
tiek, kiek mums užtektu. 
Pareinu kartą iš darbo ii 
randu amerikoną, visai man 
nepažįstamą. Pasisveiki- 
nam, užsirekomenduojam ii 
kalbam; mums bekalbant 
atėjo ir pusiaunaktis, o ma
no svečias neklausia, ar jam 
bus vietos pernakvot, ar ne: 
ir taip neklausęs išbuvo vi
są sąvaitę. Ot tau, ir ameri
konas, išgyvenęs vienam 
-J. V. didmiesčių 20 metų!

Arba paimkim tą gudrųjį 
“Sandaros” korespondentą, 
kuris sakosi butų daug ką 
nuveikęs Torontoj. Tarp kit 
ko jis rašo: “Torontoj ir mū
rinių namų yra nemažai.” 
Turbut jis manė, kari vyks- ■: ----------------------

Į Ar JųsEsat Nusikamavę, 
Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kurą ir išsigali:i 
šankiai dirbti per dieną ir paskui • 
kare jaustis "kaip dviėjų metu vai
kas," jus turite tris sykius į dieną ze- 
rai ir su skanumu pavalgyti ir pa-/.i: 
tinkamai maistą suvirškinti. Jeigu ju- 
negalite valgyti, negalite miegoti, r - 
galite dirbti, tik paimkite prieš va! z:

Mr. Stephen Vitale, nuo 127 Spri: 

‘■>uvau silpnas, liesas, sudžiūvę- v 
’-as ir užaugau į vyrą tokioj pade 
B*t Tanlac mane pataisė. Jis pad: 
no mano apetitą ir perdirbo 
skilvį taip, kad jis viską suviršk 
Aš užaugau 25 svarus."

Tanlac yra stebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos — gesų. 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galv " 
skausmų. Jis sugTąžina prarastą ape
titą. pagelbsti suvirškinti maistą ir 
atgauti sveikatą ir svori. Jame r.ė;;. 
mineralinių vaistą: padarytas yra s 
•akrų, žievių ir žolių, pačios gamt" 
vaistas sergantiems. Kainuoja ma
žiau kaip 2 centai rž dožą. Gaukite 
benką nuo aptiekoriaus Pinigą: 
sugrąžinti. jeigu jie nepagelbės.

padieniais parduoda ji už- j “ I
darbiaudami. Labai apgai- ‘ dialogas. So. Boston, 1916 m..........10c.'
Sėtina, kad J. M. Wassell tu-' . .. .... . .
fCJO prOgOS apsistot pas taip ! bepatvštės istorija, pasekmės ir jų 
nedarbingos profesijos Žmo- dorižkas nupuolimas Šią knygų turėtų 

c . i .* • * . perskaityti kiekvienas vyras, tėvas irne< ir paskui jų purvais ap- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
Irėbti visus Kanados lietu- ris,.dukterįs ir mylimosio. nepapultų į 
nūs. Kad tokių žmonių yra. TownSend Fo» p. d., sulietuvino 
ai nieks neužginčys: bet Ferdinand de Samogitia. ..............25c.
ai gali būti vienas iš šimto,' 

T tokių yra ir bus ne tik Ka
nadoj. bet ir Amerikoj ir ki
tur. Todėl kalbant apie kokį 
nešvarų, žemą darbą, reikia 
visuomet padaryti išimtis, o 
ne visus vienu vardu krikš
tyk Ir bendrai, amerikiečiai 
ar tai Į Lietuvą parvažiavę, 
ar i dabartinius lietuvius 
emigrantus, žiuri labai is 
aukšto. Giriasi visokiom 
gudrybėm, rankas žiedais 
apmaustę, o tas jau ir paro
do jų kulturingumą.

Grįžkim dar biskį prie 
spaudos. Jeigu, pavyzdžiui, 

1 paimsim korespondencijas, 
kurių Toronto duoda J. V. 
laikraščiams, tai pamaty
sim. kad didžioji Chicaga 
atsilikusi ant 90 nuošimčių, 
palyginus gyventojų skai
čių ( Toronto turi apie 1,000 
lietuvių, o Chicago 90,000). 
Taigi, jeigu smulkiai viską 
išnagrinėt, tai pasirodys, 
kad amerikiečiai kanadie
čiuose smulkmenas pama
tė. o dramblio tai nepaste
bėjo. Jonas Jokubynas.

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

miško klausimo, kurią turėtą kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1314 m., 
puslapių 28. .................................... 10c.

Lengvas Budas išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausią žodžių ir 

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

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, 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.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ......................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojamn. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
Mass., 1913, pusi. 80....................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

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

/

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstoto nužudymą caro 

kini scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston. Mass., 
1915 m., pusi. 24..................................10c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 

... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina............................ 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
še K. Stiklelis. So. Bošton, Mass.. 
1909 m , pusi. C3 .............................. 25c
Žetrė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal Ė Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi 63 ...............  25c.

šios

15c.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geru 

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

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalinsntis klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..........   25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofu daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.......................... 10c.

Byla Detroito Katalikų su Sociarta* 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

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

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

mųs pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3> Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............................................... 10c
"Salomėja." arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.
"O. S. S." arba šfiubinė Iškilmė. —

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

fonės Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spvčiai,’’ eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................... 25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................10c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25e.v
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

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

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

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

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie mitinę, marų, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir- 
dėtos. Pusi. 570 .......................... $2 75
Ar Buvo Visuotinas Tvsnss? — Ksip

Nojus galėjo surinkti i kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurio gytn- 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojans šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitom veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kama 25c.

KELEIVIS
2S3 Broaėwty,

So. Botton> Mmi*

Palieskim dabar fakte.
I »

kuris nušvies tikrąjį Toron
to lietuvių organizacini ir 
kulturinį veikimą, o pama
tysim, ar ištikrujų kanadie
čiai taip jau atsilikę. Orga
nizacijos Toronte yra šios: 
“Sūnų ir Dukterų” pašalpi- 
nė draugija, turinti narių 
apie 300. šv. Jono pašalpinė 
draugija, turinti virš 100 na
rių. ALDLD. narių tikrai 
nežinau. Toliaus. yra Toron
to Lietuvių Katalikų Jauni
mo Draugija “Švyturys” 
turinti narių virt 50 ii 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, turinti apie 80 na
rių. Abidvi jaunimiečių 
draugijos turi savo skaityk
las ir knygynėlius, kuriuose 

; randasi nemažai laikraščių 
i ir knygų. Visos draugijos 
paeiliui rengia pasilinksmi
nimus. stato veikalus. Pažy-j 
mėtina ypač K. L. J. Š., kuri! 
praeitą žiemą pastatė 5 vei-1 
kalus, kaip “Vergijos Griu
vėsiuose,” 4-rių veiksmų _______ , ......- r....
drama, kuri buvo pastatvta šaukštuką Tanlac. ___
OA /T t* 4. * • I Mr Stephen vita»r, i»w --p~ d. balandžio. Is to pasi- dale Avė., Mtriden, Conn. sako: 
rodo, kad Toronte yra ga
bių žmonių, jeigu sugeba to
kius stambiu-; veikalus pa
statyti, dargi neturėdami nei 
tinkamų svetainių.

• Dabar paimkim spaudą. 
Torontoj, manau, nerasite 
nei vienos lietuvių stubos, 
kur nebūtų laikraščio, gi kai 
kurie užsisako net po kelis. 
O korespondencijų! — tur
but nei viena Jung" Valstijų

Turėjo Prastą Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo 

Miegoti
Ponia T. R Bedd. Hatfield, Ark.,! 

gavo tiek daug pagelbos nuo varto
jimo Nuga-Tone, kad ji rašo išdir- 
nir.ėtojams ir pasako Kokias ji gavo 
2 "-as pasekmes. “Tai yra geriausios 
gyduolės kokias kada nors aš varto
jau." ji rašo: “Aš turėjau prasta, 
sveikata ir negalėjau atlikti savo Aleksandro II. Labai puikus ir nesūn- 
daibo. Aš negalėjau naktimis miego-1 ‘ ■ 
r i. buvau nervuota, aš negalėjau pa
kęsti jokio triukšmo. Dabar mano 
sveikata yra daug geresnė, aš nakti
mis gerai miegu Man neužtenka žo- 
iž.iu užtektinai išgirti Nuga-Tone."

Virš miliono vyru ir moterų sura- 
<1< didžiausią pagelbą vartodami šias 
r,uikias gyduoles. Faktiškai nei vienų 
■žyduolių markete nėra taip gerų nuo 
prasto apetito, menko vidurių virški-s 
nimo. gasų viduriuose, raugėjimo,Į _________________
skilvio, žarnų, kepenų trubelių. silp-į įoVktoriuTŠ vvrų ir 2 moterų, lo- 
- ■ Inkstu ir pūslės chroniško užkie- • girnas užima apie 2 valandas..........
įėjimo, svaigulio, praradimo svaru-1 
mo ir stiprumo, prasto miego, silpnų ( 
nervu ir panašių nesmagumų Jei ‘ 
jūsų sveikata yra menka, arba jus j 
esat silpnas, jus turit tuojau bandyti 
Njga-Tone. Jos yra parduodamos 
pas visus gyduolių vertelgas. Jei ju- 

vertelga neturi Nuga-Tone stake.
-eikalaukit, kad jis užsakytu jums iš 
"'sėlio vaistinės.

t

PRAKTIŠKAS DVYNUKŲ 
TĖVAS.

‘'Klausyk, Stepai, kodėl tu tik 
vieną savo dvynuku nufotogra
favai?”

“Kvailystė butų mokėti už 
dvi fotografijas, kuomet abudu 
vaikai išrodo kaip vienas.” 

i

I

I 
-•Bėga laikas, kaip upelis. 

Jame žuvys maudos... 
Trūksta gero sutvėrimo— 
Trūksta, kas jas gaudo.

Kūno Petras.

MEILĖ IR VALERIJONO
LAŠAI. j

(Receptas nuo skubėtos meilės) 
Jeigu meilė tave spaudžia— 
Gerk valerijoną:
Tegul siela tavo snaudžia— 
Bus geriau kaip Ona...

MUSŲ DIENŲ MOTERYS.
Vyras: “Dušyt. ar negalėtum 

' padaryt pietų ateinanti 
dieni. Man jau nusibodo 
ranų valgis.” 

į Pati: “Turėk širdį! Ar 
•tai. kad aš tik dabar iš vakaci- 
jos sugrįžau ? Duok man pasil- 

: sėt. nes subatoj esu pakviesta 
lant šokių.”

nedėl- 
resto-

nema-

/r_

‘t V.

iš
mano

a
i

i

Kai išgersi, bus kas kita! 
(Litas už bonkutę...) 
Pamėgink tu gaut už litą 
Oną nors mažutę!...

Taip pigu ir taip patogu.— 
Busi vėl kaip ponas!
Stebuklingai keičia žmogų 
Tas valerijonas!...

Nuo vienos tiktai stiklinės
Neberupi Ona:
Mano tostas pirmutinis—
Už valerijoną!... Arėjas.

MEDŽIOTOJAS.
—Na, Ickau. kaip gi tau me

džioklė sekasi? Ar daug zuikių 
nušovei?

—Nui, aš jam nušoit. da nei 
vienas nenušovė, ale vienam 
bai išgazdine.

AMERIKOS APTIEKOJ.
Kostumeris: “Duokit man kir

vakotį ir porą pirštinių 
skaldyt.”

Aptiekorius: “Gaila, 
vakočių mes šiandien
Bet mes turim gerų sendvičių ir 
šviežių maslionkų.”

GUDRUOLIS.
—Vežėjau, kiek kaštuoja 

čia nuvažiuot į stotį ? ■
—Doleris.
—O jeigu aš turėsiu su savim 

baksą?
—Už baksą nieko.
—Na. tai nuvežk mano baksą.

malkom > aš pats nuvažiuosiu ant stryt-

bet kir- 
neturim.

kario.

PAS FOTOGRAFĄ.
—Kuo galiu poniutei patar

nauti?
—Prašau padidint šitą mano

fotografiją. Padaryk tamsta ją 
5 kartas didesnę, bet kojos turi

JURGINU KARALIUS

i

I

I

Uriulė: “0 sykį tu man sakei, 
kad tu jo nemyli ?”

Agnieška; ‘Matai, aš tada ne-'pasilikti tokio pat didumo, kaip 
tirtojo, iuM ii turi pinigu.” 'dabar yra.dabar yra.

šitas žmogus daro sau pragyvenimą jurginus augindama- | 
turi Califomijoj didelę jurginų farmą. Tikra jo pavardė 
Dr. Luther Michael. bet vietos žmonės vadina jį “Jurginu 
ralium.” Reklamos dėlei jis čia užsidėjo karališkus rubus. 
ginų“ karūną” ir karališką skeptrą iš jurgino padaryta.

vra 
Ka
iti r-

i Pabandyk Dykai
įsitikink, 
kad

RE£į£LA 
RMJDONAJĄ GYSLĄ

KAM KENTfiT kad moo 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydė—klausk jų aptie- 
\->riau«. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
•jžpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co, Cambridge. Mass i

ANTRAS tomas įdomios knygos

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jo« demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikSčionyMi, Krletų, kriMčionitj kilimą ir HripKti- 
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli Ir kryilaus karus, apie garsą ktoų- 
mongolų karo vadą Ctafta Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” »

Knygoje yra daug paveikslą, temlapią, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryto, puslapiu 301.

Kaina .... |2.25.

KELEIVIS
253 BKOADWAY. SOUTH BOSTON. MASS.



1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE i
( 4uo mu»ų korepondcntą ir ii Lietuvos Laflcraičią.)

flaperkų. KIAULĖ IŠGĖRĖ CUK- .
R1NĘ.

■ Vieno Skaisgirio kaimo 
ūkininko dukters vestuvėms 
užraugė 16 kg. cukraus, i 
Raugalą nunešė į kiaulių: 
tvartą, kad greičiau surūgtų. 
Rytą rado kiaulę įkištu snu- 
niu į katilą. Supykusi šeimi
ninkė pastūmė kiaulę, kuri 
pasirodė gilta ir dvi dienas 
nieko neėdusi pagiriojo.

rfPLOMATAS TARPE

B
_____ _________ ____ ___ &mb>s«iorius, senjoras Don C artos Dar i ta, atsilankė į aktoriy Hol-

lyw<M>dą. Fotografo aparatas pagavo jį tarpe aktorkų. Mergom- patinka diplomatai, nes jie prieitu prie "auk
štų" sferų.

PERKŪNIJA PRIDARĖ j IR VĖL NELAIMĖ.
DAUG NUOSTOLIU- i Naumiestį, Šakių aps., ties 
Alytaus apskr. rugsėjo 6 Šešupės tiltu, kur nėra jo- 

Stak iškių m. nuo perkuni- kios atramos apsaugojimui 
jos s įdegė Lakstučio M. gy- važiuojančių nuo gilių grio- 
venamas namas, kluonas ir vių, grįždamas su keleiviais 
tvartai. Nuostolių apie 17,- iš Kauno autobusas įsivertė 
000 litų. į griovą. Įsivertimo priežas-

Jesoliro K. Galutėnų kai- tis tai kvailas įsigėrusio kon- 
me g kaustinis sudegino tvar- duktoriaus įsakymas šofe- 
tus, kluoną ir klėtį. riui grįžti atgal nuo tilto at-

Rt gsėjo 7 d. Stakliškių v. bulam i miestą ir paimti vie- 
Drus.Keliškių kaime perkū
nas sudegino Andriulevi- 
čiaus A. kluoną su javais ir 
pašaru. Nuostoliai siekia 
apie 3,500 litų.

Rugsėjo 7 d. nuo perkūno 
sudegė Antnemunio valse., 
Dambuvkos kaimo Dičpini- 
gaičio J. klojimas su javais.

Tą pačią dieną sudegė 
Rumbonių klebono kluonas 
su javais ir inventorium. 
Nuostoliai siekia apie 1,300. 
Abudu kluonai neapdrausti.

Tą pat dieną perkūnas su- prie šių griovių jokių atra- 
’ degino Nemajūnų valse., Vi- mų, nes jeigu butų buvusi 
žonių kaime Žeimio kluoną atrama, tai to viso nebūtų 
su javais. Nuostoliai siekia atsitikę, 
apie 7,000 litų. į -------------

Miroslavo vai., Čigoniš-į “MEILĖS NAMAI.” 
čių kaime nuo perkūnijos- Kražiai. —• Nesenai iš po 
sudegė Kazlausko A. kluo-'vienos gražios nakties pa
nas su javais ir pašaru. Nuo-.sklido po miestelį gandas, 
stoliai apie 10,000 litų. Kluo- kad Kražiuose įsikūrė nau- 
nas buvo neapdraustas. i ja negirdėta draugija, vadi- 

Rugsėjo 6 d. Liudvinavo narna, “Meilės namais.” Tos 
vai., A vikių kaime perkūnas draugijos nario mokesnis 
trenkė į Bendaravičienės O. imama 3 litai, o nuo kitų su-, 
namą ir užmušė Bendaravi- iįg išgalės. Žinoma, tuoj at-' 
čių A., kuris buvo atvykęs sirado ir narių. Bet kaiku- r- ~
lauką dirbti. !rie jų kažkodėl greitai iš- ^aldemokratų partija yra = _Y^ų. 1ą pačią naktį na-

---------------- j -^tojo iš tos “draugijos.” Ir iš 1
BAISI NAKTIS. i po vienos gražios nakties jie 

Dujėtos. —- Rugsėjo mėn. visai išvyko iš Kražių svei-( 
2 d. 18 vai. iš pietų-vakarų katos pataisymui, 
pusės prie Dusetų miestelio Vistik tariamoji “draugi- 
traukė juodas, lyg ko bai- ja” gyvuoja ir vis labiau 
saus įešąs su perkūnija de- -‘bujoja.” 
besys. Ir tikrai, po valandos' 
Dusetų apylinkėj pakilo 
smarka audra, lietus su le-* 
dais ir be mažiausio pertrū
kio žaibavimai su baisiausia 
perkūnija, nuo kurios drėbė- jecjaį sumušė vasarojų: 8 ha 
jo ne tik tnobos, bet ir pati avjžų, 4 ka kviečių, 4 ha žir- 
žemė. Lygiai 20 vai. įvyko njų įr 4 ^a miežių, 
ypatingai smarkus perkūno 
trenksmas, įvarydamas gy
ventojams nemažai baimės.* 
Kelioms minutėms praslin-1.
U • U • A • • '

keleivį, šoferis, klausyda
mas, atbulas važiavo ir blo
gai informuotas kondukto
riaus kur važiuoti, įvažiavo 
į grabę atbulas, o paskui tik 
apsivertė, todėl didelės ne
laimės išvengta: yra keletas 
sužeistų. Konduktorius ir 
šoferis traukiami atsakomy-, 
bėn.

Tikrą tiesą kalbant šiuo 
atveju ne tiek kaltas šoferis, 
kiek plentų valdyba, kuri 
visai nesistengia padaryti

• ja negirdėta draugija, vadi-

1 ALYTAUS MIESTĄ PRA- “DŪŠIŲ GANYTOJAS 
DĖJO ŠLIAUŽTI GY- ■

r* 
ĮVARO ŽMONES I 

GRABĄ.
Ginteliškė. — Čia gvvena 

______    ................. kuris no- 
priviso labai daug gyvačių ‘ėjo gyventojams įvaryti 
čiu, kurios, neturėdamos kur , baimės, kad šie jo klausytų, 
pasidėti, pradėjo iš miškų bet pats liko visų pasiepia- 
kraustytis ir šliaužti į mies- JTias, tikslo nepasiekęs. Da
ta, tai pastebėjo Alytaus gy- bar jis gyvena kaipo "dak- 

• • • - ________ taras.” Gydo visokias ligas,
daugiausia jį lanko moterys! 
iš už 40—50 kilometrųj 
“Daktaras” ligoniams duo- i 
da gerti kokius tai “pipire-* 
liūs,” nuo kurių vieniems 
pasimaišo. protas, pradeda 
drebėti, verkti, kitiems per- 
sprogsta pirštų galai ir tiyk- 
šta kraujas.

< SOCIALDEMOKRATŲ ■ Vietiniai gyventojai kai-į 
PAKTUOS BYLA.

Kaip žinoma, Lietuvos

VATĖS.
šįmet vasara karšta ir dėl 

didelio kaiščio miškuose “dūšių ganytoja;karščio

ventojai ir net kelias šliau
žiančias gyvates sugavo ne
toli miesto. Sugautas gyva
tes patalpino i butelį ir jas 
laiko; tikisi, kad dar dau
giau prigaudys. Žmonės kal
ba, kad bus geri metai, nes į 
sako: gyvatės atneša mies
tui laimę.

LEDAI ROKIŠKIO ' 
APSKRITY.

Rokiškio apskr., Juod
upės valse., Vicodės kaime

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant rniLtų populiarių latrų 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose Liesose.

—$203.00— (
IS NEW YORK ! KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $». S. V. jeigu 

laksva.) 'trečia klesa.

i

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
“ESTONIA” Oct. 26 “ESTONIA” Nov. 30
“POLONIA” Nov. 16 “LITUANIA” Dec. 7

CUNARD UNIJA LIETUVON 
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko i 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

IS BOSTONO: LACONIA—Spalių 20. 8CYTHIA—Lapkr. X 
LACONIA—Lapkričio 17.

paskui sausiemiu į Kauną

Pinigus perviunčiam greitai ir 
žemomis ratoaūa.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietas 
agentus arba pas

Hambort-Anericu Lhe
209 "remont St_ Boston. Mase.

Štai Budas Išgydyt

SCYTHIA—Lapkr. X

N«w York j Kaun* $203 Ir bran
ginu. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki- 
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba raivkit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mase

6 DIENOSPER (’HERBOvRG A —
PER BREMENĄ

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir

Patotfus
Reguliarisalimi.
populiariais Lloyd laivais.

NOKTU OEOMAN

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį '
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile į 

Patrūkimo. Didelio ar Mažo.
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT,

Tūkstančiai patrukusių vyru ir mo- I 
terų gali pasidžiaugt ta žinia, kad 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
ings išsigydė patsai dvigubą patrūki
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bu.- 
prisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
prašys.

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre
są Capt W A. Collings, Ine., Box 
70-c, Watertown, N Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laime 
Tūkstančiai natrūkusių patys per sa
ve pasigydė su pumų dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi i šalį laikraštį.

4ETEORĄ JAU TIKRAI 
RADO.

Universiteto ekspedicija, 
kuri buvo nuvykusi jieškoti 
meteoro, jau sugrįžo ir atsi
vežė meteorito skeveldras.

Pasirodo, kad musų Uni
versiteto teisingai buvo ap
skaičiuota nukritimo vieta: 
meteorito gabalai rasta Pa
či vamykų kaimo laukuose 
i Andrioniškio vai., Panevė
žio apskr.).

Rasta 7 gabalai, kurių 5 
abar yra Universitete.
Rastieji meteorito gabalai 

esukelia jokių abejonių, 
ad tai ne meteorito dalys, 
ai esą taip vadinamų ak- 
leninių meteoritų rūšies ga
niai.

I

Vietiniai gyventojai kal
yba apie sekantį įvykį: susir- • _ __ A • ___ ” J__go p. Š. ir “daktaras” duoda

uždaryta. Dėl to uždarymo i miškiai pastebėjo, kad ligo- 
socialdemokratų partija is-į}1® įtartinai jami, todėl nu
kėlė apskrities teisme bylą.’’ 

^Ta byla turėjo būt nagrinė- 
' jama Kauno apygardos teis
me š. m. rugsėjo 27 d. “Dar
bo Balso” pranešimu, bylai 
ginti paimti šie prisiekusieji 
advokatai: pp. Leonas, Sle
ževičius. Tumėnas ir Fin- 
kelšteinas. Apie bylos pa
sekmę da nėra žinių.

ŽAIBĄ.
i • r * 1 Akmenė, Rokiškio vai. —kus miestelio gatvėse pa»i- R 2’d kunas 
girdo žmonių šauksmai sau- 1 ? Jk|j b ? . 
dymai, švilpimai, tnmitavi-
moi ir Įriti noromno <TQrQ511 * . 1

ant retežio.

girdo žmonių šauksmai, šau
dymai, švilpimai, trimitavi
mai ir kiti neramus garsai. 
Žvilgterėjęs pro langą kiek-, 
vienas galėjo pamatyti rau
dona šviesa apšviestas trio-į 
bas, medžius, stulpus ir net' 
pačią žemę. Kas tąį?

Dega vėjo malūnas įr ki-1 
tos triobos. *

Jį toli galima matyti. Tai,no nasles M. klojimą, 
gražus, bet baisus reginys.’ 
Sudegė p. Slovos gyvena
mas namas, vėjo malūnas, 
tvartai ir vilnų karsimo ma
šinos. Daiktus dalinai pavy
ko išgelbėti. Aukų nėra.

Ap ink buvo matyti dar 
astuoni gaisrai.

PALAIDUS ŠUO IR PA
LAIDI GASPADINĖ.

__________ Giteliškė. — Važiuojant 
RETĖŽIS PRITRAUKĖ P- G- dviračiu pro kleboniją, 

užpuolė klebono palaidas 
šuo. Tai matydama klebo
no gaspadinė ėmė rėkti: 
‘Parašyk i laikraštį.” Reik
tų parašyti, kad ant žmonių 
loja netik kunigo šuo, bet ir 
gaspadinė.

bėgo pas “daktarą” ant ro
dos. Šis atėjęs norėjo kalbė
ti apie dangiškus reikalus, 
bet ligonė jau senai užšalu
si. Nieko nelaukęs “dakta
ras” skubiai paprašė grąžin
ti vaistus ir gavęs išdūmė 
pro duris. _-»•

Sako, kad šiai ligonei ne 
pirštų galai sprogę, bet pa
kaušis. Kuomet “išgiję” li
goniai ateina pasiskųsti dėl 
“smarkaus” vaistų veikimo, 
“daktaras” atsako: “Gerai 
kad pasiutai, greičiau išgy- 
si,” ir vaistų likučius atima. 
Už tuos vaistus ima po 5 li
tus iš kiekvieno.

PASLAPTINGAS NUŽU
DYMAS.

Rugsėjo 6 d. Alovės vai. 
Judos kaime nežinomas as- 
nuo atėjęs pas Balecką M., 
)uk tai parduodamą eržilą 
jirktų einant iš buto į tvar- 
ą revolverio šuviu nukovė 
Valecką M., kuris už valan- 
los mirė, žmogžudys nesu- 
mtas.

Dienos Per Vandenyną

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

EKEMEN
veikt pradės nuo kovo men , 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
ir tiesus susinėsimas su bile Europos

išoiaukimai kožną sąvaitę

Dėl sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų
atsiklauskit savo vietinio agento arba

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 
VAIKĄ IR PADEGĖ 

KLOJIMĄ. .
Markūnai, Rokiškio vai.-A

Skilvio Uždegimas 
ir rigštys viduriuose 

išgyta požnetu 
sirgimo, su

Pepsinu Sdtzer
R.M.Str9Ut,M»«rth,Mf.

SAMPEUS DYKAI na/ydk
Ptpsinic Seltzer Co. 

W»rcuttr. Htss.

KELIAUKIT I LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

LAŠINIŲ SKUTIMO 
BYLA

Kariumenes teisme pa-

ncritę PARDUOT ar 
kaina.
suteiksime

J “ai^ 2Ą vakare perku- Jurta spalių 15 d

NELAIMĖ PETRAŠIŪ
NUOSE.

Rugsėjo 6 dieną Petrašiū
nų gyventojai išgirdo stiprų 
sprogimą. »

Nuvykus į sprogimo vietą, 
teko pamatyti baisų reginį: 
gulėjo 16-kos metų jauni
kaitis Bronius Jakubauskas 
su sprogimo nunešta deši
niąją puse galvos ir nunešta

I

MŪSIŠKIS ZUPERIS IŠ- i 
STUMS OLANDIŠKĄ. į
Javų sėjai ūkininkai dar>“*-.)*• r*— 

vis perka daug trąšų, kurių;l<aį^j^rank?-.s2le£eno2ni8 
kainos beveik tokios ~ 
kaip buvo pavasarį. ___
ma labai daug zuperio. ] 
na didelė konkurencija tarpi _ 
lietuvško ir olandiško zu-‘daugybė Petrašiūnų gyven- 
perio. Lietuviškas ruperis toj^ kurie Įvykio ir baisaus 
pigesnis. Klaipėdos “Union”. vaizdo labai sujudinti, 
fabriko zuperis parduoda- Kalbama, kad Jakubaus- 
mas po 13.50—14.40 litų už , kas granatą radęs lauke ir 
maišą, tuo tarpu kai olandiš-j parsinešęs namo norėjęs ją 
kas po 16—18 litų. Mano- išardyti.

klos pat * aptaškyta už 5 metrų nuo 
Perka- 'katastrofos vietos esanti 

EiJtrioba.
Į nelaimės vietą subėgo

ma, kad klaipėdiškis zupe
ris išstums olandiskajį.

ATKASA IŠNYKUSI 
MIESTĄ.

Archeoldginė ekspedici
ja, kurioj dalyvauja Švedi
jos, Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos archeologai, ties Skuo
du aptiko kadaise buvusio, 
bet vėliau išnykusio Apuo
lės miesto liekanas.

NORĖJO GATVĖJ 
IŠŽAGINTI.

Klaipėdos kriminalinė 
policija jieško nežinomo 
darbininko, kuris šeštadienj 
vakare gatvėj užpuolė vieną 
panelę ir norėjo ją išžaginti.

Chuliganas pabėgo tik 
tuomet, kai atbėgo viena 
moteriškė išgirdusi panelę 
šaukiant pagalbos.

liudininkai.

Bsasasasasasasasaszseszsasuzses’į

Lietuvos Bonai |
Jei

PIRKT gera 
Informacijas 

Rašykite. Dept. 8.
FOREIGN TRADE 
SECURITIES CO.
43 ENCHĄNGE PLACE

NEW YORK

dykai.

INDIGESTION 
BLUES

Paskirk 3 dienas 
bandymui , 

DYKAI
Nusiminimas ir susmukimas, 

kurs gaunamas nuo nevirškini
mo nėra tai dalykai, kurie gali
ma pritaikinti muzikai. Jam ar 
jai džiaugsmai virsta paniūra; 
jotis maistas nėra jam nei gar
dus nei gražus. Jei rimtesnė liga 
ir neapima, tai gajumas neapsi- 
reiškia per dienų, dienas ir daž
nai seka nemiegas. gesai. galvos 
skaudėjimai tingumas proto ir 
kūno.

Mes norime, kad visi šio laik
raščio skaitytojai žinotų gerumą 
Trinerio Kartaus Vyno palengvi
nimui ir gydymui ne vien nevirš
kinimo, o ir sukietėjimo ir todėl 
tą pasiųlymą darome tik trum
pam laikui

3-jų dienų bandymo butelis 
(vertės 25c.) to išbandyto laksa- 
tyvo — kombinacijos Kaliforni
jos vyno __ir medikalių žolių —

Gyduolės
Erzina Inkstus 

Gerkite Vandenį

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo
----------r ♦ •*.Vyrai ir moterys Amerikoje • tun 

įamžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
dažnai perdaug valgoma riebių 

/ ilgių Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
' tarias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
! iie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša. nuo ko kįla inkstu negaliavi- 
mai. pūslės silpnumas ir nupuolimas 

1 sveikatos.
Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 

lininiai: skaudant nudarai, ar kada 
anumai netyri, pilni nuosėdų; gal

ini skaudant, ar svaiguliams užei-
■ mt; viduriams rugstant, ar reuma- 
bzmiii kankinant prastame ore, pra-

• ■kite tuoj gerti daug minkšto van- 
3-n.« ir gaukite iš aptiekos keturias 

: uncijas Jad Salt* druskų. Imk po ar
tini šaukštelį prieš pusrytį per ke-

■ -ą dienu ir inkstai pradės puikiai 
įveikti.

Šios pagarsėjusios druskos pada- 
. tos iš vynuogių rūgšties, citrinų 

čiu ir lithia Per ilgą laiką jos var-
■ jamos išplovimui inkstų, kurie už- 

1 s’kimšę.
Jad Salta druskos nebrangios. Jos 
■gali pakenkti ir padaro malonu pu- 

• jantj lithia-vandens gėrimą, kuris 
■■ikalingas kiekvienuose namuose,

< niekas neapsirgs nuo išplovimo 
į inkstų.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI {

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

sugėdysite sau pinigų.
Trecia klase......................................... $107
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai..........181
Turistine trečia klase, Main Deck........129.50
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.

• Cabm.............................. ......................... 147 JO
“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nuo 
Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugšėjo'22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.

jums pasiųsta visiku <|yk..t 
d^knZLUSi i5PiW*S Ž,fn’U 

Neatidėl...k I' 
,s butelrs, $1.25 — Yi« - koše '1

DABAR IŠSIŲSK NEMOK AMO SAMPF.i JO -------
Jos Triner Co., Dept. 6, 1.333 So. Ashland Ave Cb
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas. 3 .
Trinerjp Kartaus Vyno S“"*-

Vardas

Gatvė __ ... Miestas ••'-Valstija

i NUO ODOS LIGŲ 

j ftreetol’
1 »i yra receptą* AvakarlUm
Profesoriau*. FREeDOL greitai {atge
ria 1 >*d< ir po S minutų viaiikai prada- 
lina įdegimą bei abatąą, FREEDOL 
.tehėtinai greitai iigydo Aaiua, Ranaa, 
Eezeuip. FIe»ero»4aa. šunvotes. Nie
žuli ir kitokiaiodea ligas. Kaina Si.09. 
Il. ikaliukile iptieteooa arba prisipūki- 
i. $1.00 ir mm tuviam ifaiųaimo aor 
p «ta b<>nką (•>

FREEDOL REMEDT CO. 
t. Marrra St, Bmtoa IS, Mana.

>3

i ® lPamatykite Ix>odoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios kleaos 
laivakortės 1 abu galu iš 

0RAID LINE

I
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VISOKIOS ŽINIOS

Queea Aline Paint .... $2.25 gal.
16 Spalvų ir Balta, dėl vidaus ir 
iš lauko.

Banditai Apiplėš I
įilriiiii ! Oakalla kalėjime, vakari

Kanadoj, dabar sėdi 112 
Netoli Chicagos pereitą duchoborų už tai kad dra- 

sąvaitę banditai užpuolė panas nusiėmę demonstra- 
“Palm Gardens” viešbutį ciją prieš valdžią darė. Pe- 
laukuose, kur jauni vyrai su-, reitą sąvaitę jie apskelbė 
važiuoja naktimis su mergi-jbado streiką kalėjime, saky
mams “good time” turėti.'darni,- kad nevalgys patol. 
Užpuolimas įvyko apie 3 pakol nepaleis jų iš kalėji- 
valandą ryto. Banditų va- mo. Bet kalėjimo valdyba 
das žemai svečiams pasilen-Jiems pasakė: “Galit valgyt 
kė, tartum vodevilio artistas arba mirti badu, tečiaus iš 
išeidamas ant scenos. Bet kalėjimo paleisti nebūsit.” 
viešbučio savininkas neatsa- Pabadavę 3 dienas, ducho- 
kė jam tokiu pat pasilenki- borai streiką atšaukė ir da
rnu. Vietoj to, jis greitai bar vėl valgo, 
puolė prie kasos, kad išė-l__________
mus iš tenai pinigus, nes tie $400 UŽ VIENĄ MEDĮ, 
banditai jau penktų kartų Lebanon. III. - Mrs. Cla- 

ra Z. Mason čia pardavė me
džio kompanijai valakiška- 
jį riešutą, kuris augo jos kie
me. Medis turėjo jau apie 
200 metų ir buvo toks dide
lis ir storas, kad kompanija 
užmokėjo už ji $400. Jo kel
mas per vidurį turi 5 pėdas 
pločio.

pas jį atsilanko bėgyje dvie
jų mėnesių. Pasiėmęs iš ka
sos $800 jis norėjo bėgti, 
bet prieš jį atsistojo banditų 
vadas ir atidaręs savo mai
šą liepė tenai tuos pinigus 
įmesti. Paskui jis pasakė 
svečiams “prakalbą.” Tiems, 
kurie šoko, jis liepė sustoti 
veidais į sienas, o kurie sė-. __________
dėjo prie stelų, tiems liepė PAGAVO ORLAIVI SU 
padėti savo galvas ant stalų DEGTINE
tarp rankų. Tuomet prasi-; Portlande p(,reių ^vaitę 
dėjo kišenių revizija. Pieši- nusiIeido orlaivis atiėkęs iš 

’ Kanados. Prohibicijos agen- 
’ tai tuoj jį apspito ir iškrėtė.

t ..................... 1 Ir pasirodė, kad orlaivis iš-
ksmą maršą, ir įsmarsavo tikJį buvo ’ atsivežęs kana-

kai susirinko pinigais ir auk
siniais daiktais apie $10.000. 
liepė orkestrai užtraukti 
linksi 
visi.

KELEIVIS

c v r r r r ’ - r * 7 ’ < r 7 r ’ ” r -r : .'L'mihihihuihih,'

No. 42. Spalių 16 d., 1929.
IŠRODO KAIP VYRAS 

BET NE VYRAS.

Tai ne vyras, bet kirptaplau- 
ke mergina, Elenora Garatti, 
greičiausia visam pasauly plau
kikė. Ji čia parodyta išeinant 
jai iš vandens Honolulu mieste, 
kur ii sumušė visus greitojo 
plaukimo rekordus, tų tarpe ir 
mūsiškės Albinos Osipaviėiutės. 
Garatti perplaukė KM) metrų j 

1 minutę ir 9 sekundas.

I

i

ZARO AGA UŽMUŠTAS.
šiomis dienomis Turkijoj 

automobiliaus buvo užmuš
tas Zaro Aga. pagarsėjęs vi
same pasauly nepaprastai 
senu savo amžium, nes turė
jo jau 144 metus. -Jeigu ne 
šita nelaimė, gal jis butų su
plaukęs da ir didesnės se
natvės.

Ir pasirodė, kad orlaivis iž

dinės.

NUSKENDO NORVEGŲ 
LAIVAS.

Nakties laiku Norvegijos

ANGLIJOJ DIDELĖS 
AUDROS.

Pereitos sąvaitės pabai- 
pakrašty pereitą sąvaitę nu- goję Anglijos salose siautė 
skendo garlaivis “Hakon baisios audros ir liūtys. Daug 
H.” Pribuvęs kitas laivas 58 kaimų patvino. Nuostoliai 
pasažierius išgelbėjo, o 25 labai dideli. Airija taipgi 
žuvo. nukentėjo.

FRANCUZIJOJ BUVO 
GERAS DERLIUS.

Šiais metais Francuzijoj 
nepaprastai gerai užderėjo 
javai ir vynuogės. Todel 
’rancuzų liaudis džiaugiasi, 
kad turės pakankamai vyno 
ir duonos.

Vietinės Žinios!

ŠOKIAI
Basanavičiaus vyrų Kliu- 

j bas rengia šokius, kurie įvyks 
Lietuvių M. Žinyčioj, Suba- 
oj Oct.-Spalių 19 d., 1929. 
Pradžia kaip 7:30. Įžanga 25 
tentai vpatai.• *

-Kviečiame visus ateiti.
Rengimo Komitetas.

I

i

Nepavėluok įsitaisyt Geso 
Šildytuvą į jūsų Garažu

JŪSŲ karas visada bus gatavas, jeigu garaže bus 
paprastas bet geras šildytuvas.

Gapa jau kam imt is su ižšalusiu inžinu. Ir kam gi 
mokėti taisymo bilus už > r angy baterijos ir motoro 
nusidėvėjimą, kas tankia atsitinka startuojant ka
rą šaltam ore.
Su šituo šildytuvu jusu gtražas visuomet bus šiltas. 
Jąs atsukat sau šildytum ą pirmam šalčiui pasiro
džius. o pavasari vėl užsuka t. Kiekvienam garažui 
yra tinkamo saizo.
Jus gazo kompanija para lys. kaip lengva gazinį šil
dytuvą garaže Įsitaisyti ir vartoti. Tuoj su ja susi
žinok, kad parodytu.

Apšildymui Garažo
vartok

$£TT£Jl FtEL

Radio 
nustatyk 

l’tarninko vakarais 
----- 7:3*------ 
WBZ—WBZA 

Stotims
Tikros Muzikos 

Vaišės 
Kiekvienam

i

I

Kuinas garinis prietakas galima nupirkt lengvom išlygom
___ Z_____  _ »
THE GAS 1NDLSTRY Of NEW ENGLAND 
■e F VVHICH V O IK QWN CAS COMPANY IS A P A R. T

Pereitą nedėldienį Bosto
no paliokai vaikščiojo po 
miestą su procesijom, nės 
Savannos mieste tą dieną 
buvo atidengtas jų tautie
čiui gen. Pulaskiui pamink
las.

SOUTH END 
Hardware Co

Floor Paint. Maroon and
Dark Yellow ............ Gat $1.95

Flat White Paint ........... Gal.
Brown and Slate Color Paint 
Floor and Trim Varnish Gal. 
lnterior Finish Varnish Gal.___
Shellac—Orange or abite GI. 2.75

SEHCO ROOF COATING
Aa asbestos and asphalt Cotnpuund 

Gal.—95c.; 5 Gal— $4.25
-----------------------------------------b-

ASBESTOS PIPE COVER1NG
Apdengkit jus štimo ir karšto 
vandens paipas—Taupyk Anglis.
Saizai % 1 1U 1 •/, 2 2Vį 
Pėda 7c 8c. 9c. 10c. lie. 12c.

1.35
1.00
1.48
1.25

109S
Washington St.

Prie Dover st. Elev. Stoties
Tel. Hancock 6105—6106

TeL Porler 3789

Dr. Jobu Repshis
(REPŠYS) 

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

881 MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tol So. Beeten tM-V. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieta*
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 

•Jd 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofiaae “Keleivio” name.
Broadvay, tarpe C ir D 8t,

SO. BOSTON, MAS8.
tsi

i TeL Tilbot 0847

Dr. Ant. J. We$t

t

j

%
<

4

“Revoliucijos dukterys” 
skundžia kunigų už jo 

pamokslų.
Amerikoj yra reakcinė 

buržuazijos moterų organi
zacija, kuri vadinasi “Ame
rikos Revoliucijos Dukte
rys.” Nelabai senai šitos 
“dukterys” paskelbė “juo
dąjį listą,” kur buvo surašy
ta keli desėtkai žymesnių 
Amerikos visuomenės veikė
jų, rašytojų, profesorių ir j 
net kunigų, ir visi jie buvo 
pažymėti kaipo “pavojingi” 
žmonės, su kuriais tikrieji 
patriotai, tokie kaip “revo
liucijos dukterys,” negali 
turėti nieko bendra.

Tas “juodas sąrašas” tuo
met buvo sukėlęs daug triuk
šmo. Taigi, prisiminęs šitą 
skandalą, Bostono metodis
tų kunigas Stidger ir pasa
kė anądien per savo pa
mokslą, kad Kongresas, ku
ris tyrinėja “patrioto” She- 
arerio darbuotę laivų staty
tojų naudai, turėtų taip pat 
ištirti ir “revoliucijos dukte
rų” darbuotę, nes jos taip 
pat rėkia už didelį Ameri
kos laivyną ir už didelę ar
miją, iš ko daugiausia nau
dos turi ginklų fabrikantai.

Kun. Stidger da pridūrė, 
kad jo bažnyčia turėtų išlei
sti sava jį “juodlistį, ir ant to 
juodlisčio pirmoj vietoj tu
rėtų but padėti tokie patrio
tai, kaip William> B. 
Shearer ir Amerikos revo
liucijos dukterys.” Taigi už 
šitą pareiškimą tos patriotės 
ir traukia kunigą teisman.

i

1

Dėl juodašimtiško veikalo 
teatre kilo riaušės.

Šį panedėlį viename teat
re ant Bluehill avė. kilo riau
šės. Tenai buvo vaidinama.-

1 veikalas vardu “The Biggei 
Sister.” Publika pradėjc 

;švilpti ir protestuoti, kad ta.- 
veikalas yra parašytas kapi- 
jtalistų bernų ir Įžeidžia or- 
įganizuotus darbininku*. Te- 
iatre kilo didžiausis triukš- 
|mas ir muštynės. Buvo ap- 
! mušti kai kurie aktoriai ii 
teatro savininkas. Riaušės 
sustojo tik tada, kai pribu
vo policija.

Bostono priemiesčiuose 
užsidaro dvi didelės robc 
dirbtuvės. Maldene sustoja 
Boston Rubber Shoe Co.. o 
Chelsea paliauja dirbus Re- 
vere Rubber Co.

Real estate agentas Uo
li erty apskundė Hood Rub
ber kompaniją iš Water- 
towno, reikalaudamas $1,- 
000,000 “komišino” už par
davimą tos kompanijos nuo
savybės kitai rodo kompani
jai už $50,000,000.

IŠKILMINGAS KONCER
TAS IR VAKARIENE.
Lietuvių M. Žinyčios meti

nis Koncertas ir Vakarienė 
.vyks ketverge. Oct-Spalių 
24 d., 1929 m. lygiai 8 v. va
kare. Vakarienė bus viena iš 
geriausių. /

Koncertą išpildys kuo ga
biausiai Naujosios Anglijos 
Konservatorijos muzikai. 
Pianistė p. Drummond, 
smuikininkas P. Di Blasio, 
lainininkė Ona Kubilienė. 
Tie visi yra žvaigždės savo 
nuzikos šakai. Rengimo ko
mitetas kviečia visus daly
vauti ant šio iškilmingo va- 
<aro. Įžanga labai pigi: su
augusiems 50 centų, vai
tams 25c.

L. M. Ž. Komitetas.

Pilietybė* ir anglų kalbos 
pamokos.

Cambridge’aus mokyklų 
departamentas prašo mus 
pranešti, kad nuo spalių 8 d. 
tenai atsidaro vakarinės 
mokyklos, kur bus mokoma 
pilietybės ir anglų kalbos. 
Pamokas bus laikomos ant
radienio ir ketvirtadienio 
vakarais sekančiose mokyk
lose:

Ellis mokykloj, Norris st.. 
netoli nuo Mass. avė.

tėicffi’*dtoSHVICE

Ant Mass. avenue nedėl- 
Idienio naktį automobilius 
užvažiavo ant bokšto, ant 
kurio sulipę darbininkai tai
sė gatvėkarių vielas. Vienas 
žmogus buvo užmuštas, 3 
sužeisti.

Bostono darbininkų orga
nizacijos tuojaus pradės va
jų už Įvedimą seniems dar
bininkams pensijos Mass. 
valstijoj. v Z

tėj Cushing ir Lawn gatvių, j
Kelley mokykloj. \Villow * 

st., netoli nuo Cambridge st. i
Putnam mokykloj, kertėj i

s

t

I 
i•

Webster mokykloj, Upton * 
st., netoli nuo Magazine st.

Otis ir Fourth gatvių.
i Roberts mokykloj, kertėj 
Windsor ir Harvard gatvių. 

Thomdike mokykloj, ker
tėj Spring ir Seventh gatvių.

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

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Ava,

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas: So.

L.M.Konservatorija
ATIDARYTA

i Ateikit mokytis Muzikos 
Meno.

319 E St., So. Boston, Mass.

Buvusis Bostono advoka
tas Comerford, kuris apvo
gęs savo klientus buvo pabė
gęs į New Yorką, dabar at
vežtas atgal ir uždarytas po 
$30,000 kaucija.

Bostono Universiteto sko
loms atmokėti reikia $2,- 
714,000, sako jo preziden
tas Marsh.

Bostone dabai* vieši caro 
švogeris, didis kunigaikštis 
Aleksandras Michallovič. i 
Jis yra apsistojęs Ritz Carl-' 
ton Hotely, kur kažin koks 
juokdarys aną vakarą pate-1 
Jefonavo ir pasakė norįs tą 
kunigaikštį užmušti.

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems, su
lig programo Muzikos Konserva
torijų. Pamokos aiškinamos lietu
vių kalboje

149 Boston s t- Dorchester < netoli 
Andre* Sų) Tel. S B. 1348-W

165 AKERIĮJ ŪKĖ
22 karvės, 2 arkliai. 2 dideli paršai. 

loO vištų. 3 veršiai. 150 tonų šieno, 
lideiė kūtė ir saito. 8 kambarių graži 
•tūba, vištininkai. didelis sodas, apie 
3OO fruktavų medžių, didelis miškas, 
puikus šaltinis bėga per visų ūke ir 
visokių ūkės įrankių ir trokas. Visai 
arti prie Bostono. Kaina tik $11,500 
Įmokėti $:’.,O>O. arba pamainys ant 2 
arba 3 šeimynų namo.

70 AKERIU ŪKĖ
t karvės, arklys, 6 kiaulės. 200 viš

tų, 100 tonų šieno. 9 kambarių stuba 
su šiluma, labai didelė kūtė, vištinin
kai dėl 15,00o (penkiolikos tūkstan
čių i vištų, didelis miškas vertas 
$6.000; puikios ganyklos, visos ūkės 
padarinės ’ ‘ _ ____ _____
per ūkę ir prie pat didelės upės (Čon- 
cord River). 18 mylių 
Kaina $8,000 Įmokėti 
mainys ant namo.

VIENAS AKF.RIS
5 kambarių namas, elektrikas, 

sto vanduo, puikus sodas, kūtė, 
pinkai, garadžus, ___  T
kos. viena karvė. 80 vištų, ant statė 
road, arti Bostono Kaina $4,000; įmo
kėti $1.000, arba mainys ant namo.

JUOZAS BALUŠAITIS 
337 West Third Street, 

South Boston, Ma**. 
Telephone: So. Boston 0418-R

ir trokas. u petukas teka 

nuo Bostono.
$2.000 arba

ŽEMĖS.
, mie- 
visti 

30 zuikių, dvi oi-

i

»
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Dtrchester Clithog Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJA.ME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorchester

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

f?5ZSZ525252SaS2525'd3ilSžS2525HSaSag
Į)J Telefonas: So. Boston 1058. K

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkite* ir gausit 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
519 E. BROADVAT

Taisvmo viet»:
1 HAML1N ST, 

kampas E. Eight rt, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

5252S25E52S2S2SZS252S25

Pašauk Mane Septintoj

tI

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

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graboriua 

182 Broadvray. So. Boston. Masu. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, A POR A I DOS, 
MORTGIČIU. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiansio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

I

Kada sauki tolymas vietas prieš 
septintą valandą vakare, moki pilnų 
dieninę kaina.

Jeigu sauki pagal numeriu* tarpe 
7 ir 8:30, gausi greitesnį patarnavimų. 
Jeigu tolumas yra suvirs 40 mylių gali 
sutaupyti apie vienų ketvirtadalį die
ninės kainos.

Naudokis šiomis žemomis va
karinėmis kainomis ir taupyk 
pinigus.

9

N«w England Telephone 
and Telegraph Company

fe

/

t

• ____________________________________ _

(VUNIAUSKAS) 
Gydytojas ir Chirurgą# 

Valandos: nuo 2 iki 5 dieną 
nuo k iki 8 vak.

Kitomis valandomis pagal 
sutartį.

220 MINOT ST, 
DORCHESTER. MASS.

Iktuvis OptHtttnsta

* 
c
♦
* ■
*

4 • 
Į • 

S/

Iiegzaminooju aki*, priskiria 
akinius, kreivas akis atitieeina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviesa tinkama 
laika.

J. L. PASAK ARTUS, O. D.
447 Broadeay, So. Borto*. Mase

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš KCSUOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston. Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė.

Mattapan. Tel. Milton 2952.

i
>

!
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DR. J. MARGUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

Specialistu* veneciškų, kranje ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQL'ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

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

ų

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
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CONSTABLE
Real Estate and lnsurance 

Jurtiee of the Peace
Visame patarnauju gerai. 

598 E. Brnads ay, So. Boston, Mass.
— ———v————— ■ ■ .

Dr. Med.Leo J. Podder ii Petrogrado
Spedalirtas Slaptų ligų motorų ir vyrų, kmnjo Ir odoų. Kalba lan
ki ik* i ir rusiškai. Telefonas Bark Bay 7279
TU HUNTINGTON A VE, netoli Mase. Aro, BOSTON, MASS.
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