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Amerika Šaukia Pasaulį 
Stabdyt Karą Rytuose.

53 VALSTYBĖS KVIE- | 
ČIAMOS TALKON.

Washinątonas nusiuntė at
sišaukimą taip pat Rusams 

ir Kynams.
Jungtinių Valstijų val

džia ėmėsi didelio darbo. Ji 
ėmėsi gesinti pradėjusį liep
snot karo gaisrą Rytuose. Ji 
nusiuntė abiem kariaujan
čioji! pusėm pakvietimą su
stabdyt ginklų kovą ir išriš
ti savo ginčą taikos keliu. 
Tuo pačiu laiku Washingto- 
nas kreipėsi i 53 pasaulio 
valstybes, kurios yra pasira
šiusios Kelloggo “amžinos

į įteikė vyriausybėms Wash- 
ingtono atsišaukimą, ii- tuo- 
jaus prasidėjo konferenci
jos apie įusu-kiniečių kon
fliktą.

Kadangi tarp Amerikos 
ir Sovietų Rusijos nėra dip
lomatinių santikių, tai Wa- 
shingtono nota Maskvai bu
vo pristatyta per franeuzų 
atstovybę.

Šitą žygį Amerika padarė 
dėl to, kad paskutinėmis 
dienomis tarp rusų ir kinie
čių Mandžurijoj prasidėjo 
jau atviras karas.

Maskva kol kas da nespė- 
taikes” sutartį, ir ragina jas jo į šitą Amerikos žygį atsi- 
taip pat daryt spaudimą į liepti, bet manoma, kad jos 
Rusiją ir Kyniją, kad jodvi atsakymas bus maž daug 
kuogreičiausia baigtų karą, toks:*Sovietų valdžia dėko- 

Praktinai visas pasaulis ja Amerikai už gerus jos 
buvo šituo Amerikos žygiu norus, bet kadangi taip So- 
sukeltas ant kojų prieš nišų- vietų ir Kynų taikos dery- 
kiniečių karą. Vieną ir tą bos jau prasidėjo, tai Ame- 
pacią dieną visose pasaulio rikos pasiūlymas yra pavė- 
sostinėse Amerikos atstovai luotas ir nereikalingas.

I

NUDAUŽĖ DIEVAMS 
GALVAS.

Žinios iš Kinijos sako, 
kad Šansi provincijoj vienas 
karininkas nudaužė akme
ninėms Buddos stovyloms 
galvas ir pardavė jas Įdo
mybių pirkliams. Vietos 
žmonės pamatę, kad dievui 
galvą numušus nieko bloga 
nepasidaro, Įsidrąsino ir pa
tįs pradėjo tą daryti. Dabar 
Tatungo apielinkėj esą apie 
100 Buddos stovylų be gal
vų.

iCAROTFISMiS KUNIGAS PRISIPAŽINO
pR1E paleistuvystės.

Nubaudė “Vilnies”
Komunistus.

“Naujienos” praneša, kad 
Chicagoj unija nubaudė 
“Vilnies” komunistus. Sako:

Komisarų organą ištiko 
didelis nesmagumas. Nors 
jisai atkartotinai skelbėsi, 
kad jo spaustuvės darbinin
kai gauną unijines algas, 
bet unija padarė tyrinėjimą 
ir surado šmugelį. Zecerių 
unija patraukė atsakomy
bėn keletą “Vilnies” darbi
ninkų už tai, kad jie, apsi
mesdami unijistais, dirba 
už skebinę algą ir tuo budu 
apgaudinėja organizaciją.

Pereitą sekmadienį unija 
padarė sprendimą. Du zece- 
nu tapo pripažintu kaltai? 
keturiais punktais. Už tri? 
punktus paskiita bausmė pc 
$25.00 už kiekvieną punktą 
o ketvirtuoju punktu — su
spendavimas trims mėne
siams iš unijos.

Dabar “Vilnis” turi arba 
atleisti suspenduotuosius ze- 
cerius (vienas jų yra bosas), 
arba atsižadėt unijos.

Fanatikas Nusikirto
MGriešną” Ranką.

KOMUNISTAI NUVERTĖ 
SAVO UNIJOS VADĄ.
Komunistai buvo sudarę 

skebinę mainerių uniją, ku
rios tikslas buvo sugriauti 
senąją Amerikos angliaka
sių organizaciją, United 
Mine Workers of America. 
Komunistai savo sojuzą pa- 
davino “National Miners’ 
Union.” Bet varydama grio
vimo darbą, šita jų unija pa
ti pradėjo griūti. Šiomis die
nomis buvo nuverstas jos 
diktatorius John Watt. JĮ 
nuvertė patįs komunistai, 
nes jie sakosi susekę, kad 
jis skaldęs jų organizaciją.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 7 MA1NERIUS.

West Frankfort, III.—Ne
toli nuo čia, Old Ben kasyk
loj, įvyko sprogimas ir už
mušė 7 darbininkus, kurie 
lupo reles laukan, nes ka
sykla jau apleidžiama. Bu
vo ir daugiau žmonių po že
me, bet jie išliko gyvi.

Į Kramero ligoninę New ’ 
Yorfce pereitą nedėldienį at
ėjo ranką aprišęs žmogus ir 
skudurus nusiėmęs parodė 
daktarams, kad jo ranka 
ligi riešo yra nukirsta. Jis 
pasisakė esąs Louis D. Bat- 
teau, 55 metų amžiaus žmo
gus.

Pasirodo, kad karštas ti
kėjimas išvedė šitą žmogų 
iš proto. Skaitydamas 
“šventraštį” jis rado para
šyta, kad jeigu tavo akys 
veda tave į piktą pagundą, 
išsidurk sau akis: o jeigu 
ranka “griešija,” tai nukirsk 
ją-

Batteau buvo įsitikinęs, 
kad viena
LL • ~griesna, 
iėldienį jisai pasiėmė kirvį 
ir padarė operaciją. Dabar 
jis be rankos'.

Daktarai nustatė, kad 
Batteau yra pavojingas reli
ginis fanatikas. Šitokie be
pročiai gali užmušti ir kitą 
žmogų. Tai ve. prie ko veda 
“šventas” 
popiežius 
katalikams 
draudžia tik geras knygas, 
kurias skaitydamas žmogus 
gali proto įgyti.

GAZAIS ANT LAIVO 
UŽTROŠKO 3 ŽMONĖS.

Airijos pakrašty dabar 
stovi ant uolų užvarytas 
garlaivis “Celtic.” Pasažie- 
riai senai jau jį apleido, bet 
prekės da neišimtos iš jo 
apačios. Taigi pereitą sąvai
tę darbininkai nusileido jo 
vidun imti tas prekes lau
kan. Bet laivo viduje buvo 
tiek prisirinkę nuodingų 
dujų, kad trįs žmonės tuoj 
mirė, o keli kiti sunkiai su
sirgo.

LENKŲ PATRIOTAI 
NORI KARALIAUS.

Varšuvos “Rzeczpospolita” 
praneša, kad buvusis radi- 
kalinės liaudies frakcijos at
stovas, dabar jau pavirtęs 
patriotu ii' monarchistu, 

rCviakovskis, paskelbė savo 
' redaguojamam laikrašty 
“Monarchisto Balsas” atvirą 
laišką Pilsudskiui. Tame 
laiške Cviakovskis reikalau
ja, kad seimas butų paleis
tas, kad Pilsudskis pasi
skelbtų Lenkijos karalium, 
kad karališka valdžia pa
rengtų monarchistišką kons
tituciją ir ją patvirtintų ple
biscito keliu.

jo ranka buvo 
taigi pereitą ne-

raštas. 0 betgi 
jo neuždraudžia 

skaityt. Jis

AREŠTAVO 250 FAŠISTŲ
Frankfurte prie Maino, 

Vokietijoj, pereitą sąvaitę 
buvo areštuota 250 fašistų, 
kurie vadina save “Plieno 
Šalmo” organizacija. Jie tik 
ką buvo atvažiavę iš Darm- 
stadto, kur jie taip pat turė
jo susirėmimą su policija ir 
sužeidė policijos viršininką.

GALI BŪT ŽUVĘ 
15 LAIVŲ.

Newfoundlando pakraš
ty ant jūrių paskutinėmis 
dienomis siautė baisios aud
ros su sniegu ir 15 nedidelių 
laivų nesugrįžo i savo uos
tus. Bijomasi, kad jie gali 
būt per audrą žuvę.

NORI UŽDĖT ATEIVIAMS 
PO $18 MOKESČIŲ.
Darbo Departamento sek

retorius Washingtone siūlo 
Įvesti $18 mokestį tiems at
eiviams, kurie gyvena Ka
nadoj ar Meksikoj, o dirbti 
kas diena atvažiuoja Į Jung
tines Valstijas. Jisai nuro
do, kad vien tik Detroito 
apielinkėj yra 6,736 darbi
ninkai, kurie gyvena Kana
doj, bet kas diena atvažiuo
ja iš tenai šiapus sienos 
dirbti. Jeigu jo pasiūlymas 
bus priimtas, tai tie darbi
ninkai daugiau važinėtis Į 
darbus čia negalės, nes už 
kiekvieną sienos perėjimą 
jiems reikės mokėti po $18. 
būtent. 10 dolerių už vizą ir 
8 doleriai pagalvės mokes
čių kožną sykį.

“DARBUOJASI."
PANEVĖŽYDAR 10 JAU

NUOLIŲ PASMERKTA 
KATORGON.

Karo lauko teismas šio
mis dienomis Panevėžy na
grinėjo da 14 jaunuolių po
litinę bylą. Studentai, mo
kiniai ir šiaip pažangus jau
ni vyrai, kurie prigulėjo 
prie socialdemokratų “žie
žirbos” ir kitokių jaunimo 
organizacijų, buvo areštuo
ti ir sugrusti kalėj i man už
tai, kad buvo nusistatę prieš 
fašistų diktatūrą ir agitavo 
už laisvą Lietuvą.

Tokius žmones, kurie ne
pritaria fašistų kruvinam 
terorui, Lietuvos fašistai 
šiandien vadina oficialiai 
“plečkaitininkais.” Taigi 
ir šituos jaunuolius žvalgy
ba apskelbė “plečkaitinin
kais,” nors ištikrujų pats 
Plečkaitis buvo kaip tik 
žvalgybos talkininkas.

Kaltinamiems jaunuo
liams jokio prasižengimo 
žvalgyba neįrodė, išskyrus 
tik tą, kad jie laikė “slaptus 
susirinkimus” ir priklausė 
prie “plečkaitininkų." tai 
yra, priešfašistinių organi
zacijų. Ir užtai šitie jaunuo
liai buvo nuteisti nuo 2 metų 
iki viso amžiaus katorgos.

Univel^iteto studentas Si
monas Kisinas katorgon iki 
gyvos galvos; nepilnametis 
ūkininko sūnūs Jonas Grin- 
cevičius taipgi buvo pa
smerktas amžinai katorgai, 
bet kaip nepilnamečiui, jam 
bausmė sumažinta iki 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Jonas Palšiunas. Ceza
ris Norkūnas ir Jonas Dam
brauskas nuteisti po 8 metus 
katorgos. Danielius Petryla. 
Petras Grincevičius ir Bro
nius Jankevičius, kaip ne
pilnamečiai vaikai, nuteisti 
po 4 metus katorgos. Pranas 
Šimonis ir Jokūbas Lebede- 
vas — po 2 metu grasos ka
lėjimo. Praną Mackevičių, 
Juozą ŽemonĮ, Joną Lauži
ką ir Alfonsą Žiurlj išteisi
no, nes pasirodė, kad jie net 
prie jokios jaunimo organi
zacijos nepriguli.

Tai ve, ką daro “tautiška" 
Smetonos valdžia — vaikus 

’ į katorgą sodina!

SUGRIUVO 2 NAMAI.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

sugriuvo du gyvenamieji 
namai su žmonėmis. Du as
menis buvo užmušti ir 20 
sužeista.

Lietuvos fašistai

Kun. Bradfort Leavitt, 
buvusis Jungtinių Valstijų 
Senato kapelionas, dabar 
prisipažino Los Angeles 
mieste į 
Kuomet Taftas buvo prezi
dentas, kun. Leavitt buvo ________
vienos bažnyčios klebonu Prohibicijos agentai yra nu- 
Washingtone ir pildydavo ( iovę jau 1360 piliečių, 
ir Taftui sakydavo pamoks-, .. .... ... ,. .
lūs. Dabar š ias doros mo-1 A P?nedel< Wadnngtone 
kvtojas randasi Los Angeles atsidarė paprasta Kongreso 
ligoninėj.

JIS YRA VISOKIO PIKTO norėdami prohibicijos įsta-
ŠALTINIS. tymą varu žmonėms Įbrukti, 

valdžios agentai nušovė jau 
1360 šios šalies piliečių.

Šita statistika labai suju
dino Kongresą, ypač tuos jo 
narius, kurie priešingi “sau
sam’’ Įstatymui. Senatorius 
Blaine iš Wisconsino pasa- 

: “Prohibicija yra skau
dulys. Kartu su ja atėjo vi
sokia piktadarybė, korup
cija, graftas, žmonių žudy
mas ir visa eilė kitokio pik-

Taip pat prohibiciją su 
jos žmogžudybėmis pasmer- •

I

sesija. Kongresas posėdžia- 
‘ vo ir ligi šiol, bet tai buvo

BEGALĖS POPIEŽIAUS nepaprasta,sesija, sušaukta kė: 
UŽDRAUSTŲ KNYGŲ.
“Osservatore Romano 

praneša, kad šiomis dieno
mis iš Vatikano spaustuvės 
išeis naujas leidimas “Už
draustų knygų indekso,” iš
spausdintas dabartinio po
piežiaus įsakymu. Naujam 
“Indekse” bus 560 puslapių, 
kurie bus pripildyti uždrau
stomis knygomis. Beveik vi
sų geių rašytojų raštai už
drausti.

muitų reikalams, kurių ji te- 
čiaus neužbaigė.

i Atsidarius paprastai sesi
jai, pirmą dieną į Kongresą 
įnešta 675 įstatymų suma- į įį; 
nymai, tarp kurių keliatas' fnymai, tarp kurių keliatas 
bilių ir prohibicijos klausi-

nas Ingoe Įnešė Įstatymo su
manymą, kad prohibicija 
butų visiškai atšaukta, nes: 
ji vistiek neįvykinama ir

iTsenaS HaweS*¥MU-
souri ir kongresmanas Bloom 

! iš New Yorko.
I

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
ISPANIJOS SOSTINĖJ.
Madride vėl prasidėjo 

studentų riaušės. Universi
teto studentai pereitą sąvai
tę surengė didelį protesto

Taigi prohibicijos klausi- 
naudos iš jos nėra, o blogo mu pranašaujama didelių 

kovų šitoj Kongreso sesijoj. 
Ar bus “sausas” įstatymas 
atšauktas, sunku pasakyt. 
Galimas daiktas, kad jis bus 
pakeistas taip, kad butų va
lia daryt alus ir vynas. Deg-

labai daug.
Tuo pačiu laiku Wash- 

ingtono dienraštis “Herald” 
paskelbė kruviną prohibi
cijos statistiką. Pasiremda
mas oficialiais dokumen-;^------- --------- — —■■
tais, laikraštis parodo, kadrinė veikiausia negrįš.

mitingą prieš valdžią. Vie- Uždėjo S1000 Pa- 
na mergina studente megi- *'«*•*** m 

baudos Streiko
Vadui.

Marion, N. C.—Streikuo
jančių audėjų organizato-

no sunaikinti karaliaus sto- 
vylą universitete. Policija 
merginą suėmė.

PIKTADARIAI NUNEŠA 
PER METUS $500.000.000.

Vienos draudimo kompa
nijos viršininkas New Yorkt 
sako, kad visokie žulikai ii 
vagys Amerikoje kas metai 
nuneša žmonėms pusę bilio- 
no dolerių. Visokie organi
zacijų viršininkai ir tarnau
tojai pavagia 125 milionus, 
paprasti vagys ir plėšikai 
nuneša 250 milionu. o <lo-

3,500,000 ORLAIVIŲ
PASAŽIERIŲ. “ 1U111 UI 1 U, v

Washingtono apskaičia-:KumentU klastuotojai ir Kiti 
vimu, šiais 1929 metais 3,-|aP®avi*<ai gauna apie 12o 
500,000 žmonių Jungtinėse,millonus- 
Valstijose bus keliavę or-' 
laiviais.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

Pereitą subatą pietų Cali- rius Alfred Hoffman čia bu- 
fomijoj buvo jaučiamas "
silpnas žemės drebėjimas. 
Nelaimių nebuvo.

RADVILOS BUTAN 
ĮMETĖ AKMENĮ.

Varšuva.—į kunigaikščio 
Januso Radvilos butą, kaip 
praneša spauda, Įmestas 
Įvyniotas Į popierĮ akmuo su 
grąsinimu pavartoti terorą 
už jo veikimą seime. Įmetę 
akmeni asmenys nesusekti

69 VAIKAI IŠGELBĖTA 
IŠ UGNIES.

Neuarke anksti šio pane- 
dėlio rytą užsidegė koliekų 
vaikų prieglauda. Ugnis ki
lo X-Ray skyriuje ir visas 
namas prisipildė nuodingų 

gazų ir, jeigu ne greita ug- 
nagesių pagalba, 69 vaikai 
butų žuvę liepsnose.

vo nuteistas užmokėti $1000 
pabaudos ir atsėdėti mėne
sį kalėjime. Trįs streikie- 
riai nubausti 6 mėnesiais 
kalėti. Juos kaltino “riau
šių kėlimu.” Bet kada kapi
talistų suorganizuoti chuli
ganai užpuola darbininkus 
ir sukelia riaušes, tai tada 
riaušininkų niekas nebau
džia. Tas pats streiko orga
nizatorius Hoffmanas buvo 
chuliganų pagrobtas, išvež- 

’ tas už miesto, sumuštas, bet 
nei vienas chuliganas nebu
vo už tai nubautas.

ŠOVĖ J BAŽNYČIĄ.
Truro. N. S.—Pereitą ne

dėldienį vietos anglikonų 
bažnyčioj Įsilipus kunigui 
sakyklon pamokslo sakyt, iš 
lauko kažin kas šovė Į baž
nyčios langą ir kulipka pra
švilpė pro kunigo galvą. Po
licija veda tardymą.

LAIVAS ANT JŪRIŲ 
BĖDOJ.

San Francisco mieste pe
reitą subatą gauta radio ži
nia iš anglų laivo “Norwich 
City,” kad audra išvarė jį 
ant kranto ties Gardnerio 
sala, apie 800 mylių Į piet
vakarius nuo Honolulu, ir 
jam reikalinga greita pagal
ba, nes galįs apvirsti ant šo
no.

Lenkijoj Laukiama 
Diktatūros..

Berlyno žiniomis, šį ket- 
vergą vėl susirenka Lenki
jos seimas, todėl jo susirė
mimas su Pilsudskiu esą ne
išvengiamas ir dalykų žino
vai esą tos nuomonės, kad 
Pilsudskis seimą išvaikys 
ir apsiskelbs Lenkijos dik
tatorium. Yra ir kitokių spė-' 
jimų. Manoma, kad nega
lint Pilsudskiui su seimu su
sikalbėti, seimas gali būt 
paleistas ir apskelbti nauji 
rinkimai. Bet darant naujus 
rinkimus, socialdemokratai 

ir kitos opozicinės srovės da 
daugiau sustiprėtų. Todėl 
galimas esąs trečias žings
nis—vyriausybės nusileidi
mas opozicijai. Bet vargiai 
Pilsudskis su tuo sutiktų. 
Todėl, iš trijų galimų daly
kų, busianti veikiausia ap
skelbta Pilsudskio diktatū
ra.

OKLAHOMOJ UŽDARY
TA 12 BANKŲ.

Oklahomos valstijoj pe
reitą sąvaitę valdžia užda
rė 12 bankų, nes pasirodė, 
kad jie nebegali išmokėti 
pinigu. Turbut prakišo spe
kuliacijose.

ANGLIJOJ POTV1NIAI.
Anglijoj prasidėjo potvi- 

niai. Ypač po paskutinių 
liūčių smarkiai patvino 
upės Valijoj. Vietomis nu
trauktas susisiekimas ir už
lietos biednų žmonių trio- 
bos.

SUDEGĖ CUKRAUS 
SANDĖLIS.

Torringtone, Wyo.. pe
reitą sąvaitę sudegė didelis 
cukraus sandėlis. Ugnis su
naikino $600,000 vertės cu
kraus.

SUDUŽO EKSKURSINIS 
TRAUKINYS.

Pereitą nedėldienį netoli 
Onley, Va., sudužo Pennsyl- 
vanijos gelžkelio traukinys, 
kuris vežė ekskursininkus..

ARABŲ STREIKAS 
PALESTINOJ.

____ . _ _ Palestinos mieste Jaffa 
Devyni žmonės buvo už- arabai apskelbė generalį 
mušti ir daug sužeista.

VVILDEY '’UM 
SAVINOS 

BANK 
22 Bcy Iston St. Bocfton 

Vėliausias Dividendas
RATOJE

N LOSI UTIS PRASIDEDA

GRUODŽIO 16
ĮSIRAŠYK IT | MUS 1S39

KALĖDŲ KLIUBĄ
LENGVOS IŠLYGOS

SPROGIMAS PAJERVER- 
KŲ DIRBTUVĖJ

Ant Staten Islamu netoli 
New Yorko miesto, pereitą 

mas fajerverkų dirbtuvėj. 
Kilo gaisras ir už pusvalan
džio pasigirdo antra.- spro
gimas^ Suvažiavusi'' • gais
rininkų kompanijų- 
užgesino, bet iŠ'dirbtuvė? 
nedaug kas liko. K -na’ 
gesini buvo sunkiai -už* :-ti.

VERMONTE UŽMUŠTA
1412 STIRNŲ. ___  ___ ,________

Per medžioklės sezoną subatą Įvyko baisu- sprogi- 
Vermonto valstijoj šį rude
nį užmušta 1412 stirnų.

IŠPLĖŠĖ $10,000.
Cincinnati, Ohio. — Pe

reitą sąvaitę du banditai čia 
užpuolė banką ir pagrobę 
$10,000 pabėgo.

KALINIAI UŽMUŠĖ 
IŠDAVIKĄ.

Ossiningo kalėjime, New 
Yorko valstijoj, ši panedėlĮ 
buvo nudurtas Ruben Ka- 
minsky, 
žydukas. Kaliniai jį 
daviku.

streiką užtai, kad valdžia 
areštavo 9 arabus, kurie 
kurstė mušti žydus.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Anglijoj, netoli Swansea, 

pereitą sąvaitę anglių ka- 
17 metų amžiaus sykloje sprogo dujos. Sep- 

laikė iš- tyni darbininkai buvo už
mušti ir keli sužeisti.

5%
I
I
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įū^ APŽVALGA
AR NEVERTĖTŲ PAKEL

TI ŠARKI 1 ŠVEN
TUOSIUS?

“Lietuvos Aidas” 
Šarkį klaupia ant 
kaip davatka prieš ____ _
Antaną. Tik pasiklausykit, 
su kokia pagarba valdžios 
organas kalba apie šitą 
kumštininką 258-tame nu
mery:

“Garsusis pasaulio kumšti
ninkas lietuvis Juozas Žukaus
kas—Jack Sharkey jau pasau
ly konkurentu neturi. Jei pa
saulio čempijono titulas jam 
dar nėra pripažintas, tai tik 
biznio sumetimais. Norima 
užtraukti ‘pasaulio pirmeny
bių’ užburtąjį ratą.

“Daugelis didžiųjų Ameri
kos dienraščių reikalauja, kad 
Sharkey butų oficialiai pa
skelbtas pasaulio čempijonu.

prieš 
kelių, 

šventa

įtiški” kunigai netinką “neii 
Dievui, nei žmonėms.”

I

"Lietuvos Aido” pasako
jimas, kad Šarkis labai iškė-
lė lietuviu varda, vra labai 
perdėtas. Viena, Šarkis savo 
lietuvybe taip jau nesigiria. 
Nuo lietuviu iis atsiskyręs ir* v *

su jais visai nedalyvauja, 
prie jokių organizacijų ne
priklauso. lietuvių laikraš
čių neskaito. Amerikos mi
niose via toks Įsitikinimas, 
kad Šarkis yra amerikonas, 
buvęs Amerikos jurininkas, 
ir su Lietuva ai* lietuvių tau
ta niekas jo neriša. Antra, 
jeigu Šarkis ir pasisakytų 
kam, kad jis lietuvis, tai vis
tiek tokios jau didelės gar
bės lietuviams iš to nebūtų, 
nes kultūringesni amerikie
čiai Į, kumštininkus žiuri ne 
su pagarba, bet su pažemi
nimu. Kai kuriose valstijose 
kumščiuotis net Įstatymais 
yra uždrausta. Inteligentija

•J

t

Taigi pasirodo, kad santi-i 
kiai tarp "lietuviškųjų” ir 
"tautiškųjų” kunigėlių gana 
prasti. Priežastis supranta
ma—varžytinės už bizni.

Tuo tarpu "tautiškieji” 
katalikai, kaip mums teko 
girdėti, ruošiasi šaukti Pitts
burghe synodą. kurio tiks
las yra sujungti visas “tau
tiškas” parapijas po vieno 
vyskupo globa ir tuo vysku
pu paskirti kun. Vipartą, 
pasiliuosuojant tuo budu 
nuo nepriklausomųjų lenkų 
katalikų vyskupo Hoduro.

•

“Sportininkų pasauly tam beveik visa be išimties kum- 
................... - Hies “sportu” piktinasi, o i 

žiuri kaip Į 
nekulturingus žmones, 
rie už pinigus daužo 
snukius.

jokios abejonės nėra. [SClOs
“Sharkey pasaulio kumšti- j kumštininkus 

ninku karalius! Sharkey—lie
tuvis.

“Sharkey neslepia lietuvy
bės, o juo labiau kyla į garbę, 
tuo garsiau skelbia pasauliui 
esąs—lietuvis! •

'‘Neveltui Amerikos lietu- j 
viai yra tarę: ‘Milionai dole
rių nepadarytų tiek naudos, 
kiek padaro Sharkey vardas 
Lietuvos propagandai.’

“Musų gyvenime taip gi yra 
pavyzdžių. Laike IX pasaulio 
olimpiados, Amsterdame, teko 
sueiti su amerikiečiais. Pasi
sakius, jog esame lietuviai, jie 
nežinojo, kur yra Lietuva. Už
teko priminti, kad Jack Shar
key taip gi lietuvis, visi sušu
ko: ‘O, ja. dabai* žinome, tai 
galiūnų šalis!’

“Paskutinės žinios rodo, kad 
Sharkey ypatingai pamilęs 
Vincą, juo rūpinas ir atsidėjęs 
treniruoja. Sharkey su Vinča' 
vien lietuviškai kalba, o Shar
key lietuviški žodžiai spausdi
nami Amerikos dienraščiuose. 
Sharkey iš Vinčos nori padary
ti pirmaeilį kumštininką. Ar 
ne galima svajoti, kad sulauk-! 
sime reikšmingiausio įvykio, Į 
kada vienas lietuvis užleis ki
tam lietuviui pasaulio kumšti
ninko karūną!

"Šiandien Sharkey ir Vinčos 
vardai jaudina, neapsiriksiu,1 
kiekvieną tautietį."

Ir todėl “Lietuvos Aidas” 
bara tuos žmomes, kurie iš 
Lietuvos rašinėja Šarkiui 
laiškus ir prašo pinigų. Gir
di:

“Vienas musų N. N. klebo
nas prašo net §11.000 bažny
čiai statyti aukų. Jis ne vienas, 
o yra ir daugiau tokių. Shar
key gauna įspūdžio, jei krei
piasi lietuvis, reiškia norės pa
naudoti. o jei amerikietis—bus 
jam biznio.

“Dabar Sharkey lietuviškus;
laiškus, neskaitęs, duoda Vin-- IŠ to lapelio pasirodo, kad 
čai ir sako: ‘‘Perskaityk ir “Lietuvių Katalikų Bažny- 
siusk pinigus* čia Amerikoje” yra da jau-

“Panašųs atsitikimai atšal-|ha sekta. Bent mes nebu- 
do Sharkey nuo lietuvių. O \om iki šiol apie ją girdėję, 
tautai tas perdaug žalinga.”

Tankiai gaudamas tokių 
laiškų Šarkis manysiąs, kad 
lietuvių, tauta susideda iš 
ubagų.

Bet mums išrodo daug 
ubagiškiau, kuomet val
džios organas paprastą 
kumštininką daro savo tau
tos didvyriu. Išrodo, kad lie
tuvių tauta neturi žymesnių 
žmonių už kumštininką.
-Tegul sau Šarkis bus ir 

geras kumštininkas, jei 
kumštininką galima “geru” 
vadinti, bet visgi šitaip juo 
didžiuotis, ypač valdžios 
organui, neišpultų, nes tai 
žemina jos autoritetą ir gar
bę. Tas parodo, kad garbin
tojai turi būt labai žemos 
kultūros ir dvasios žmonės, 
jeigu jie lenkia savo galvas 
prieš tokį nekultūringą dai- 
, . - petingai pareiškia, kad “tau-ktą, kaip kumščiu.

ku-
sau

SKUNDŽIASI SAVO DO
ROS SUSMUKIMU.
Lietuvos kunigų organas 

“Rytas” ’ aimanuoja, kad 
šventoj Lietuvoj prasidėjo 
ištvirkimas. Sako:

“Girtuokliavimas, prostitu
cija, ištvirkimas, peštukavi- 
mas. sėjami į jaunų žmonių 
širdis. Tokie nuodai skverbia
si tautos svarbiausiomis gys
lomis ir pamažu nuodija orga
nizmo kraują- Savižudystės 
mums darosi vis paprastes-— — •• : nes...
Ir tokie dalykai darosi; 

Lietuvoj, I 
kryžkelio ^stovi kryžius, o 
kožnam užkampy—“stebu- 

jklinga vieta.” 
į Bet ar galima daug stebė
tis žmonių ištvirkimu, kuo
met tie, kurie šventina tuos 
kryžius ir skelbia "stebuk
lus,” patįs savo meilužes 
smaugia, patys lašinius sku

sta ir valstybę apgaudinėja, 
i patys bankus steigia, paskui 
[pinigus iš jų išvagia ir savo 
' vagystėms paslėpti namus 
I uždega?

Kokie auklėtojai, tokie ir 
i jų auklėtiniai, 
į t

I
1
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Vidaus ir Užsienio Stovio
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JIS MATE, KAIP L1NCOL- 
NĄ NUŠOVĖ.

KIPRAS PETRAUSKAS 
SKAITOMAS RUSU.
"Lietuvis Brazilijoj” ra

šo, kad atsilankęs tenai an
dai Kipras Petrauskas dai
navo Rio de Janeiro mieste 
su rusų opera ir Brazilijos 
laikraščiuose buvo skelbia
mas kaipo rusų artistas. Net 
jo vardas ir pavardė buvę 
surusinti.

Žinoma, tas galėjo būt 
padaryta reklamos tikslais. 
Lietuviai d a nedaug pasau
liui tėra žinomi, todėl ir 
Kipras Petraukas, kaipo 
lietuvis, nebūtų tiek Brazili
jos publiką užimponavęs, 
kiek jis užimponavo pasi
skelbęs Rusijos artistu. Ope
rai tas galėjo duot daugiau 
pajamų. Lietuviams iš to, 
žinoma, moralis nuostolis.

Bet pasirodo, kad ne vien 
pietų Amerikoje Kipras Pet
rauskas skelbėsi rusų. Pary
žiuje jis taip pat žinomas 
kaip grynas rusas. "Kiprian 
Petrovsky.” Kauną .jis apsi
rinkęs tiktai kaip laikiną ap
sistojimo vietą užsieny. Jo 
tėviškė ir namai esą Rusijoj.

tiems yra reikalingas' ap
skrities viršininko ir vidaus 
reikalų, ministerio patvirti
nimas, kas juos verčia pri- 
klausomybėn nuo administ
racijos. Vienok atrodo, kad 
daugumą rinkimuose gavo 
ne tautininkai, bet valst. 
liaudininkai ir krikšč.-de- 
mokratai. Vietose eina kova 
tarp Voldemaro šalininkų ir 
jo priešininkų. Konferenci
jos priimtos rezoliucijos pri
mena valdžiai apie jos pa-i 
žadus sušaukti Seimą. Kon
ferencija prašo grįžti Į de
mokratinę tvarką, kurios 
lozungais pasiremdama sto
josi pati Valstybė. Toliau 
prašo panaikinti karo stovį, 
kuris yra palaikomas prieš 
liaudį, panaikinti cenzūrą ir 
visus politinių laisvių suvar
žymus. Karo lauko teismus 
taip pat panaikinti. Dėl už
sienio politikos nurodo, kad 
ateity ji priklausytų ne nuo 
pageidavimų atskiro as
mens, bet kad už diplomatų 
pečių stovėtų visa tauta.

Dėl partijos taktikos nu-

Kaunas.—Lapkričio 2 d.'labai susikompromitavo de- 
įvyko valst.-liaudininkų ra- rybose su lenkais. Voldema- 
jonu atstovų konferencija ras buvo verčiamas pasi- 
apsvarstymui politinių klau- duoti, kad išgelbėti 
simu ir išsiaiškinti partijos, padėti. Išeina, jog Volde-
stoviui. Vidaus stovio žino-,maras panaikino karo stovi 
vas Strimaitis pareiškė, kad; su lenkais, kad turėtų liuo- 
su valdžios pasikeitimu fak- sas rankas kovai su savo 
tink stovis visai nepasikei-į liaudimi. Litvinovo proto- 
tė ir kad taip pat nėra poli- į kolą pasirašydama Lietuva 
tinių laisvių. Valdžios paža-Į tapo izoliuota nuo artimų 
dai iki šiam laikui yra vien ’ kaimynų, nes Latvija ir Es- 

į žodžiai. Atrodo, kad vysto-į tija pasirašė protokolą drau- 

i paties Voldemaro. Valdžios 
sluogsniuose vienok yra 
srovė, kuri pripažįsta, kad 
tęsimas esamas iki šiam lai
kui politikos yra negalimas 
dalykas ir kad vėliau ar 
anksčiau teks grįžti prie 
parlamentarinės tvarkos. 

Bet ši srovė galvoja kokius 
žygius reik daryti, kad bu
siančiame seime gauti dau
gumą, ar bent kad tas Sei
mas butų jiems nekenks
mingas.

Liaudininkų partija ir to
liau stengiasi prisilaikyti 
nusistatymo grįžti Į seną de
mokratinę tvarką ar bent 
sušaukti naują Steigiamąjį 
Seimą. Liaudininkų partija 
prieš dabartinę valdžią sto
vi pasyvioje opozicijoje. 
Apie užsienio politiką su 
plačiu pranešimu pasižymė
jo buv. ministeris pirm. Šle
ževičius. Jis griežtai kriti
kavo Voldemaro užsienio 
politiką, kuri Lietuvą prive
dė prie galutinos izoliacijos. 
Didžiausią klaidą padarė 
Voldemaras panaikinda-

Senas jankė Baniamin charch, ma Voldemaro diktatūra be 
kuris dabar gyvena New \ orkoj 
valstijoj. Jis yra .iau 97 metų 
amžiaus ir savo akimis matė; 
kaip 18€5 metų 14 balandžio 
Kodo teatre. VVashingtone. bu- 
bo nušautas Amerikos preziden
tas Liacolna> kuris panaikino 
juodveidžių vergiją šioje šalyje.

Buvusis Vokietijos kaize
ris apskundė vieną Berlyno 
laikraštį už šmeižtą. Tas 
laikraštis parašė, kad karo 
metu kaizeris stengėsi pasi
pelnyti, parduodamas ar
mijai netikusias savo fabri
ko armotas. I

Vyriausis teismas Con- 
necticut valstijoj nuspren
dė, kad Jonas Feltovič, ku
ris ‘buvo nuteistas miriop, 
turi būt pakaitas 10 gruo
džio. Feltovič yra nuteistas 
už žmogžudystę Bridgepor- 
te.

ge su Lenkija. Taip pat yra 
suardyti santikiai ir su
Skandinavų valstybėmis, 

kur tapo likviduotos Lietu
vos atstovybės. Vienintelis 
Įvyko susitarimas su Vokie
tija, bet tas susitarimas la
bai brangiai kainuoja Lie
tuvai. Naudodamasis jėga 
ir neleisdamas jokios kriti
kos, Vpldemaras savo klai
das ir pralošimus atvaizdi
no liaudies akyse kaip spin- 
dančius pasisekimus. Lietu
va daug nustojo užsienio 
akyse savo žiauriu rėžimu ir 
represijomis šalies viduje. 
Dėl to atsirado Lietuvos 
moralinė izoliacija ir kultu- tarė laikytis ateity opozici- 
ringosios tautos nejaučia tos 
simpatijos, kurią jautė iško
vojusioms laisvę naujoms 
valstybėms. Tiktai grįžimas ■ baltinių valdymo metodų, 
i parlamentarinę tvarką ga-l Partija nepripažįsta teroro, 
Ii pakelti dingusi Lietuvos kaip politinio kovos Įrankio, 
prestižą (garbę) ir Lietuvos'ir smerkia sąlygas, kurios 
užsienio politiką Įstatyti Į terorą iššaukia. Kalbėtojai 
tikras vėžes. I nurodo, kad galimi yra kri-

Pranešimuose iš vietų, tiški momentai valstybės 
apskričių atstovai atvaizdi- gyvenime ir dėlto partijai 
no savivaldybių rinkimų ei- reik būt pasirengusiai gel- 
gą. Naujai rinktus organus bėti padėti, jei to reikalaus 
yra sunku bevadinti savival- valstybės labas. B. Z.
dybėmis. Tatai buvo tik — ------ ±- - .■..r.jg

; “dėsėtnikų” ir “staršinų” NEŽINOMŲ PIKTADA- 
rinkimai, po stipria admi- RIŲ AUKA.
aeracijos įtaka. Brink-’ Lapkričio mėn. 9 d. šiau- 

*---------------------------------------lių valsčiuj, Margių kaimo
ganyklose rastas nužudytas 
Šiaulių miesto gyventojas 
Adomas Palijauskas.

Palijauskas nukautas 3 
revolverio šūviais. Piktada
riai aiškinami.

joje ir neįsileisti Į joki ben
dradarbiavimą su valdžia, 
kol ji neatsisakys nuo d a-

Maine’o valstijoj susida
rė nauja kompanija, pasiva-________________________________

Amerikos Socialistų Par- dinusi Maine Seabord Paperimas karo stovi su lenkais, 
tija pradėjo sparčiai augti. 
Į vieną sąvaitę po New Yor-

II
i

kur prie kožno(ko majoro rinkimu Partijon
Įsirašė 500 naujų narių.

Co., kuri Bucksporto mies
tely stato laikraštinės popie- 
ros fabriką. Fabrikas kaš
tuosiąs apie S 10,000.000.

ir negaudamas iš jų nei ko
kiu atlyginimų. Vilniaus 
klausimą Voldemaras pa
statė i padėti be išeities ir

DA VIENA KATALIKŲ 
SEKTA AMERIKOS 

LIETUVIUOSE.
Šiomis dienomis Chicago

je pasirodė lapelis, kuris yra 
užvardytas “Vėtyklė” ir sa
kosi esąs “organas lietuvių 
katalikų bažnyčios Ameri- 

jkoje.” Jo leidėju pasirašo 
|kun. C. S. Urbaitis, kuris sa- 
■ kosi leidžiąs tą “mėnraštį” 

J “organizacijos spėkomis.”

rūkyti
CAMELS

ir baigia
kode! rūkytojai

Ai ir baigiu rū
kyti Camels.“ pradėjusio rūkyti 
Camels rūkytojo pasakymas, iš
reiškia milijonų patyrimą, kurie 
pažino tikra malonumą rūkyti.

' J
Ji nepripažįsta Romos po
piežiaus, bet ji taip jau ne
sutinka ir su vadinamos 
“tautiškos bažnyčios” kuni
gais. *

“Vėtyklė” sako, kad tarp 
jos ir “tautiškų” kunigų ei
ną “pasitarimai vienytis.” 
Girdi:

"Tuomi jau pradėjo intere
suotis ir tautiškos parapijos 
nariai, kurie patyrė, jogei juos 
dabartiniai kunigėliai kasdieną 
spaudžia žemyn, budais, kurių 
šį kartą dar neminėsim. Bet 
kad L. K. B. A. vedėjai kun. 
R. N. Barsis ir kun. C. S. Ur- 
baitis. nustatė kunigų kasdie
ninio užžsilaikymo Įstatus, ku- 

i riuos tautiški kunigai jaučiasi 
į esą neatatinkami išpildyti, tai 

tik dėlei to susivienijimas ir 
neįvyksta.”

Toliaus “Vėtyklė” autori-

DEMĖTOJI ŠILTINĖ.
Šiomis dienomis Šiau

liuose užregistruoti trys su
sirgimai dėmėtąją šiltine. 
Sergantieji izoliuoti Šiaulių 
miesto ligoninėj.

“Keleivio” Kalen
dorius 1930 Metams

x

t
Kai rūkytojas įgauna skonį, kiekvienas ieško geresniu rūkalų, naturatiš- 

kai. Nauji rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartą patyrę tikrą leng

vumą ir viršijanti kitus < igaretų kvapus, isitikina, kad Camel cigaretei pa

daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretei pagaminti tikriems rūky

tojams ... ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis patinka pažįstaiv 

tiems rūkymo malonumą ir tai — milijonams.
• «. ■

Tuojaus išeis iš spau
dos “Keleivio” Kalendorius 
1930 metams. Jame tilps la
bai įdomių statistikų, infor
macijų, pamokinimų, moks
liškų straipsnių, eilių ir juo
kų.

Be to visko, Kalendorius 
1930 metams bus puikiai 
iliustruotas. Jis turės apie 
100 puslapių, dailiai pada
rytas ir kainuos 50 centų, 
bet “Keleivio” skaitytojai 
gaus jį už 25 centus.

Užsakymus galima jau 
dabar siųsti. Adresuokit ši
taip: keleivis,” 253 Broad. 
way, So. Boston, Mass.

30 SCMOOl. STRLE1. BOST<>>
Ccnlrt 5;rre». WmRo%h»7 

50c SI »2 SS S10 WeeUy 
for fifty week*

OPKAM 1SE<\ a 
(IOt«r**v*> <M>W Mm—in 30)

CHRISTMAS 
CLUB

kuomet supranta skirtumą, visi

““pi'1" Camels
Bttvre* FIVE (FAT*

MAV13S* liVili

€ 1929. R. J ReynoUs Tobacco 
Company. W:n»ton-S*i«ni. N. C.
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos neprašo.
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National T ube kompani-jda nėra buvę vienais me- 
nradėirt statyt naują tais.

Į]®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |@
IŠRINKIME SLA. VIRSI- j Vice-prezidentas—A. Mi-

N1NKAIS TINKAMUS kalauskas, iš Brooklyn, N.Y.
ŽMONES. i Sekretorius—P-lė P. Jur-

Saucokimė* bolševiku ir j*j 'geliutė iš New York City.kLtingų prižadėtu. J Įždininkas-K. Gugis, iš 
SLA. Pildomosios Tary- Ch^g°Kvotėjas-Dr. Kli

bos nominacijos jau prasi- mas g PhiladJelphia; Pa.
SLA. Pildomosios Tary-

dėjo ir su gruodžio 31 diena 
užsibaigs. Per šį laikotarpį 
kiekvieno Susivienijimo na
rio pareiga yra eiti į susirin
kimus ir balsuoti. Balsuoda
mi, broliai ir seserys, žiūrė
kime, kad savo balsais ne- 1 
paremtumėt Susivienijimo 
priešų—bolševikų ir pastū
mėtume organizacijos pra
žulni.

Skaitykit ką tuo reikalu 
pasakė žymus Susivieniji
mo darbuotojai susirinkę 
Chicagon iš įvairių miestų, 
būtent: Milwaukee, Racine, 
Kenosha, Joliet, East Chiea
go, Indiana Harbor ir Chi
eago, kurie veikėjai atsto- ' 
vavo 20 kuopų ir keletą tūk
stančių Susivienijimo narių. . 
Štai jų pareiškimas SLA. 
nariams:

Turbut visiems yra žino
ma, kad taip vadinami “lie
tuviški bolševikai” arba 
kaip jie patys vėliausiu lai
ku vadinasi: “progresyviai” 
yra nutarę užvaldyti Susi
vienijimą Lietuvių Ameri
koje ir mums visiems jo na
riams užkarti savo bolševi
kišką diktatūrą. Jie nori 
mus valdyti ir naudotis mu
sų sukrautu Susivienijimo 
turtu. Toks jų nutarimas ir 
slaptas įsakymas bolševikų 
tarnams SLA. kuopose buvo 
sučiuptas ir viešai per spau
dą iškeltas. Po to sučiupto 
bolševikų pasikėsinimo, ne
begali būti nei mažiausios 
abejonės apie jų piktus no
rus.

Mes numanome kas atsi
tiktų su mumis ir visais lu
tais bolševikams priešingais 
Susivienijimo nariais, jei 
bolševikų diktatūra butų 
užkarta: mes turėtume
jiems tarnauti, jų klausyti, 
ar trauktis iš Susivienijimo 
arba būtumėm išmesti “už 
neklausymą (jų) Pildomo
sios Tarybos” arba kitokius 
“prasikaltimus.” Apsidirbę 
su nepageidaujamais na
riais, jie pastatytų prie ėdžių 
savo išalkusius komisarus 
ir šertų juos musų turtu. 
Bolševikų šeimininkavimo 
pavyzdžių mes jau turime 
ganėtinai, tik pažvelgkime 
į tų draugijų padėtį, kurias 
jie jau yra užkariavę: jie 
braukia laukan narius, kuo
pas, apskričius, o kai su ne
paklusniaisiais apsidirba, 

komisarai pasiima sau orga
nizacijos turtą. Taip jie pa
sielgė su galinga LSS. orga
nizacija ir pasiglemžė virš 
$70,090 jos turto! Net savo 
partijoje jie braukia laukan 
narius vien tik už “neveik
lumą!”

Taigi mes būdami tvirtai 
įsitikinę, jog bolševikai yra 
pikčiausios rūšies diktato
riai ir svetimo turto grobi
kai ir kad jų diktatūra Susi
vienijimui butų pražūtinga, 
mes SLA./nariai ir veikėjai 
iš keletos apielinkių susirin
kę Mildos svetainėje, 314C 

, So. Halsted St., Chieago, 
111., šią lapkričio 24-tą d., 
1929 m., priėmėm sekamus 
nutarimus:

1. Atsikreipti į visus SLA. 
narius ir kviesti juos į ener
gingą ir tikslią kovą prieš 
bolševikų užmačias Susivie
nijime, ir kovoti tol, kol bol
ševikiškas pavojus galuti
nai išnyks.

2. Energingai ir atvirai 
remti kandidatus į SLA. 
Pildomąją Tarybą tiktai tų 
žmonių, kurie Susivieniji
me yra gerai žinomi, kom- 
petentiški ir tinkamai atsi
žymėję, būtent:

Prezidentas — St Gegu
žis, iš Mahanoy City, Pa.

Iždo globėjai: Jurgis 
Stungis, iš Chieago, III., ir 
M. A. Raginskas, iš Ply- 
mouth, Pa.

Visi šie nariai yra labai 
gerai žinomi Susivienijime 
veikėjai. Jie yra darbštus, 
taktingi ir pilnai sugebės at
likti jiems uždėtas pareigas.

3. Energingai rengtis prie 
busiančio SLA. Seimo ir de
legatais siųsti pilnai ištiki
mus Susivienijimo narius.

4. Raginti. visus nebolše-
vikuojančius Susivienijimo 
narius lankyti kuopos susi
rinkimus, dalyvauti nomina
cijose ir rinkimuose ir į joki 
urėdą nerinkti bolševiko ar 
jų simpatizatoriaus. <

5. Šį pareiškimą pasiųsti į 
SLA. organą “Tėvynę” ir 
kitus laikraščius.

Priimdami šiuos nutari
mus čia pasirašome:

Stasys K. Grisius, Jonas 
Vaišvila, Kazys Mačiukas, 
Juozas Žekonis, A. F. Pe- 
letskas, Antanas Kondratas, 
P. Grigaitis, A. Narbutas, 
A. S. Kuizin, Vincas F. An
drulis, M. Misevičienė, J. 
Ciribas, M. Vaidyla, K. 
Liutkus, St. Bartkus. P. S. 
Rindokas, Pranas Rudis, A. 
S. Bradchulis, Ad. Micevi- 
čius, F. Povilenskas, F. Plat- 
kauskas, Juozas Trijonis, S, 
Šolienė, J. Šmotelis.

Taigi, broliai ir seserys, 
paklausykim šių žmonių pa
tarimo ir neleiskime bolše
vikams užgrobti Susivieni- 
nijimo!

Remkime aukščiau pa
duotą sąrašą! Raginkime 
kitus!

Šalin bolševiškos rankos 
nuo Susivienijimo!

S. L. A. Sargybos 
Komitetas Vakaruose.

7114 So. Campbel Avenue, 
Chieago, Illinois.

PITTSBURGH, PA.
Milionai dolerių skiriama 

darbų palaikymui.
Nuo Naujų Metų pas mus 

žada prasidėt dideli darbai 
Jnited Statės Steel korpo- 

raeija ir American Steel & 
Wire kompanija yra paski
rosios statybos darbams 
$6,000,000. Už tuos pinigus 
jus didinamos jų dirbtuvės 
Jonoroj, Pa.

Carnegies plieno korpo
racija Pittsburghe žada iš-i 
eisti įvairiems pagerinimo 

darbams Pittsburgho apie- 
inkėj $100,000,000 bėgyje 
celių ateinančių metų.

I

ja jau pradėjo* sia-yi k_
dirbtuvę McKęesporte. Dar-1 
bas atsieisiąs S2o.nuo,000.

Ateinančiais metais Pitts
burghe pradės statybą Bell 
telefono koinpai i ja. Jos 
projektai uumat< šT.iioo,- 
000.

Namų statybos projektai 
reikalauja $55,00<i.tiw. Kai 
kurie iš tų projektų iau vy-■ k. ui is 

jkinami.
Pittsburgho miestas ir ap- 

fskritis skiria keliatą milio- 
! nų gatvių ir bulvarų vageri- 
įnimui. Taigi Pittsburghe 
i žada būti tiek statybos dar- 
I bų, kiek jų miesto istorijoj

artai

NAUJAS VISA-ELEKTKIKMISl r

Susilaukus 50 metų amžiau* 
čia negalima gauti jokio 

. darbo.
Darbininkas susilaukęs 

50 metų amžiaus Pitts
burghe negali gauti jokio 
darbo. Vienas pilietis čia 
skundžiasi: “Esu virš 51 
metų. Iki 45 metų turėjau 
pastovų darbą, bet dabar 
jau jokio pastovaus užsiė
mimo negaliu gauti.”

Žmogus yra pilietis, se
nas miesto gyventojas, bal
suoja, moka taksas, užlaiko 
valdžią, bet kada nori gauti 
valdišką darbą, tai ir tenai 
atsako, kad nėra vietos. Tai
gi kila klausimas, kas reikia 
žmogui susilaukus 50 metų 
daryti ir kur dėtis? Žmogus 
yra vedęs, turi žmoną, 4 
vaikus, kurių pragyvenimui 
reikia metams $2.500, bet 
nėra darbo. Ka jis turi' da- 

9

siia paskirta dalykams iš
tirti. Komisija atrado, kad 
dėl to krizio buvo kaltos ka
syklų kompanijos, kurios

Ka« nieko neveikia,

SCRANTON, PA. 
Jonas Boris užmuštas 

kasykloj.
Šiomis dienomis nelaimėužsispyrė sunaikinti miglia- ištiko |jetuvj j

kasių organizaciją Bet m-A li kasykloje jis tapė 
nuo to kas pagerėjo? Al bu- a ias ka;.o 
vo kompanijos nubaustos? iužmuštas. Jonas buv0 kilęs 
Žinoma kad ne. Ir kas jas B Telžių apskrities.

nubausti, kuomet ju valsčiaus, Vaičaičiu kaimo, 
viršininkai sėdi valdžios 
viršūnėse?

O ar dabar valdžia persi- j£“o‘ 
maine? Visai ne. Joie sėdi: 
tų pačių kasyklų ir fabrikų 
savininkai. Ir pakol mes uz 
juos balsuosime, patol savo 
užtarėjų neturėsime.

M. Šalčiunas.

Amžiaus turėjo 42 metų;. 
Amerikoj išgyveno 17 metų.

, bet su motere 
i turėjo persiskirti. Velionis

i ir doras žmo- 
igus, skaitė “Keleivį” ir kitus 
! pažangius laikraščius, ir 
! gražiai sugyveno su savo pa- 
Įžystamais ir draugais. Ame
rikoj paliko du tikins bro
lius ir pusbrolį, o Lietuvoje 

'seserį. Didelė minia žmonių 
i palydėjo velionį į Lietuvių

Penki vaikai prigėrė 
per ledą.

Šalia Pittsburgho yra ka
syklų kaimelis Edna. Penki 
maži berniukai anądien nu
ėjo tenai čiuožti ant ledo. 
Ledas buvo dar plonas, ir 
iškaba buvo pakabinta su 

z'parašu “No Trespass,” bet 
vaikai to nepaisė ir išėjo ant 
ledo. Visi įlūžo ir prigėrė. 
Juos išgriebė nebegyvus. 
Visi turėjo da prie kojų pri
rištas pačiūžas. Padėkavo- 
nės Dienoj visi buvo nuvež
ti į Irwin, Pa., kapines ir te
nai visi vienoj duobėj palai
doti. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 400 darbininkų.

Liūdnas tenai buvo 
“Thanksgiving Day,” o ypač 
tėvams, kurių vaikai prigė
rė. J. V. Kiaušas.

Listo Kaina $275—be lesi
Vctor-Radio

SU ELECTROLA RE-45
I

Paprašykite Victor krautuminką, kad išderr.onstruotų jums ši stebėti
na instrumentą.
Griežiant rekordus., jūs turėsite įspūdį, kad tie artistai yra asmeniškai 
su jumis tame pačiam“ kambaryje.
Radio muzika yra aiški ir tyra, kaip krištolas, 
galima griežti tyliai ar garsiai, kaip jums patinka, 
batarejų.

Rekordai bei radio

Be užsukimu, be

PITTSBURGHO IR APIE
LINKĖS SLA. KUOPŲ 

PAREIŠKIMAS.
Pittsburgho ir apielinkės 

SLA. kuopų veikėjų susi
rinkimas, kuris Įvyko 24 
lapkričio dieną L. M. D. sve
tainėje, svarstydamas įvai
rius SLA. reikalus, priėjo 
prie SLA. Pildomosios Ta
rybos nominacijų ir vien
balsiai nutarė remti šiuos 
kandidatus:

Ant pirmininko, Stasys 
Gegužis; ant vice-pirminin- 
ko, Antanas Mikalauskas, 
ant sekretoriaus, P. Jurge- 
liutė; ant iždininko, Kazys 
Gugis; ant iždo globėjų, 
A. M. Raginskas ir Juozas 
Januškevičius, o ant dakta
ro kvotėjo, Dr. E. G. Klimas.

Taipgi išnešta papeiki
mas tiems veikėjams, kurie 
skaldo spėkas laike Pildo
mosios Tarybos nominacijų. 
Tokie tų veikėjų užsispiri- 
mai neša naudą vien tik 
bolševikams.

Rezoliucijų komisija: 
J. K. Mažiukna, 
S. Bakanas, 
Juozas Virbickas.

r
V-14021

■įV-14020

lO-cnhiĮ, Kataloginė Kaina 75c
Pas Motinėlę
Gaspadinės bankietas
Vest u vės—Pol ka
Mylimasis—Polka

Išgirskite

Naujausius

Lietuviškus

Victoro

Rekordus

Juozas Zunmas
J. Zurona.- ir Grupe

D. Koz< Orkestrą

Tuojau pasikalbėkite su Victor krautuvninku apie dar tebesama 
r.iainymo laika .senu Victor rekordų ant naujų, nes tas laika-? išsit
1930 m. sausio 1 <’.

^/ictor
ūp

ai gs

VJCTOR TALKINO MACHINE DTVISION 
Radio. victor Corporation of Amertca 
_____ ________ CAMDHN. NEW JERSBY
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IS ORO! H REKORDU!
NAUJAS ELEKTRIKINIS

CHICAGO, ILL.
Išradėjų žiniai.

Chicagos išradėjų ir 
rlirbinėtojų sąjunga persi
kėlė į naują vietą, būtent 
1830 So. Canalport avė., 
Chieago, III. Taigi visi lietu
viai išradėjai ir išdirbinėto- 
jai, kurie norėtų kokių nors 
žinių apie ruošiamą 100- 
metinę parodą, prašomi 
kreiptis aukščiau nurodytu 
adresu. Mes mielai atsaky
kime į visus paklausimus.

S. Ga»paraiti*

t

iš-

| V>ct°r= Radio
• «nnmDAtiSU ELECTROLA

SUTEIKS JUMS GERIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ 
MUZIKĄ.

NEREIKIA JOKIO UŽSUKIMO- Jaukite j bile elektros paketą) 
savo naMUOne ir <rajina. Senesniu* laimiu pateakina ne« jrauna 
tikrą savo gimtosios šalies muziką iš Victor Orthophonic Rekordu. 

. Jaunimas linksminas amerikoniškomis meliodijomis oro.
TAIPGI GAUT GAUT PAS MUS VISUS VICTOR REKORDUS.
Senus Gramafonus mainau ant naujų Radiolų Priimu Lietuvos 

Bonus kaipo dalį jmokėjimo.
Užeikite ir Ikffirsldte šiuos įdomiausius Muzikalius Stebuklus
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CH1CAGO, ILL.
Apie 200,000 žmonių 

neturi darbo.
Chicagoje yra daug lietu

vių, bet apie darbų judėji
mą žinių , musų spaudoje 
kaip ir nesimato. Taigi aš 
pabandysiu čia apie tai pra
nešti. kiek man tas yra žino
ma ir numanoma.

Pirmutiniais žiemos mė
nesiais Chicagoje beveik 
kas metai atleidžiama nuo 
darbo daug darbininkų. 
Tas pats ir šįmet, tik gal su 
tuo skirtumu, kad šįmet at
leidžia nepaprastai daug. 
Šiomis dienomis čia užsida
rė ir Fordo automobilių su
statymo dirbtuvė, kur dirb
davo tarp 2500 ir 3000 dar
bininkų. Sakoma, kad užsi
darė dėlto, jog automobilių 
modeliai keičiami, kitais 
metais Fordas dalysiąs ki
tokius “fordus.’’’

Bedarbių armija Chica
gos mieste dabar pasidarė 
labai didelė. Karpenterių 
distrikto taiybos pirminin
kas Thomas F. Glynn ap
skaičiavo, kad Chicagoje 
yra 200,000 žmonių, kurie 
negali surasti sau darbo. 
Tiek buvę spalių mėnesio 
pabaigoje. Dabar bedarbių 
turi būt da daugiau.

Nors gatvinė kapitalistų 
spauda vis skelbia, kad A- 
merikoje labai geri laikai, 
bet bedarbių tūkstančiai 
rodo ką kitą. Ir turbut ne be 
reikalo prezidentas Hoove- 
ris šaukia pramonės vadų 
konferencijas ir tariasi, kas 
reikia daryt, kad neleidus 
industrijai visiškai susmuk
ti. Iš to jau mes galime ma
tyt, kad Amerikoje pasida
rė kaž kas negerai. Girdėt, 
kad yra jau paskirta komi
sija, kuriai pavesta ištirti 
pasirodžiusio krizio prie
žastį. ‘

Bet ar bus iš to kiek nau
dos? Mes atsimenam, kad 
kilus kriziui anglies pramo
nėj 1927 m. irgi buvo komi-

MONTREAL, CANADA.
Kas per vienas tas ponas

V. T. iš Edmontono.
“Keleivio” 47 numery til--taut^nes kapines, 

po iš Edmontono korespon
dencija antgalviu “Atsimo-I 
kėjimas gero už blogą,” kur 
korespondentas stengiasi ■ 
pateisinti pono V. T. darbe-i . - - -
liūs. Nors aš jo darbelių i tuvlV draugystės, ir tai vie- 
Edmontone nežinau, bet ge-į na» tai kita suruošia šokių 
ra i žinau jo nuopelnus Lie-; vakarėlius; griežikai hetu- 
tuvoje. ; •

Korespondentas rašo, kad; 
V. T. nesąs joks Smetonos 
šalininkas, greičiau priešas 
ir gautu iš Smetonos meda
liui™ nesididžiuojąs.

Jeigu korespondentas no
rėtų, tai aš galėčiau jam nu- 
si 
šytą vienam mano draugui nedaugiaus trijų dėsėtkų.

Turbut jau pradėsime tingi
niauti. Rodos, Naujiems 
Metams rengiamas vakarė
lis su vaidinimais. Taigi, 
draugai ir draugės, susirin- 
kim visi iki vienam.

Hamiltonieti*.

i MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKI.

j Šimonių kaimo, Pasvalio 
vai., kaimietė S. P. pagimdė

Bačių Juozas.
HAMILTON? CANADA.

Lietuviai ruošia vakarėlius.
Čia yra dvi pašalpinės lie-

jviai tankiausia atvažiuoja iš 
Toronto, už ką jiems Hamil- 

ttono lietuviai yra labai dė
kingi. nes galima pasišokti 

j savo tautos šokiai ir nerei
kia skerečioti kokie ten 
fokstrotai. Tik nežinia ko
dėl paskutiniu laiku žmonės 
pradėjo nesilankyt. Per pas-

iųsti paties V. T. laišką ra- kutinį vakarėlį buvo suėję
vmnnm mann ' ____ 1_____ •____ x

į Montrealą. Tame laiške: 
V. T. rašo su pasididžiavi
mu, kad Smetona apdova
nojęs jį medalium už gerą 
šaulio pareigų ėjimą. O jei
gu jis didžiuojasi tuo meda
lium laiške, tai galėjo pasi
didžiuoti ne vienam ir žo
džiu.

Kas nori apie V. T. tikrų 
žinių, tegul pasiteirauja pas; 
žmones nuo jo krašto. Aš —y —..... ............. ■ r—o------
galiu viešai pasakyt, kad kūdikį ir nežinia kur paslė- 
Lietuvoje tas ponas V. T. ne pė. Pravedus policijai tuo 
vienam yra ištraukęs nekal- i’eikalu tyrinėjimą nustaty
tų ašarų. Po fašistų pervers-: ta,kad S. P. savo kūdikį 
mo jisai skundė žmones nužudė ir paslėpė rūbų dę- 
žvalgybai ir per jo liežuvį žėje, kur policija kūdikį ir 
nevienam teko atsidurti ka- rado. Kaltininkė patraukta 
Įėjime ir Varniuose. Ant ga- atsakomybėn.
lo jis ir pats turėjo palikti 
savo ūkį ir bėgti nuo gyven
tojų Kanadon, kaip kiti tu
rėjo bėgti nuo jo liežuvio. 
Ne vienas dėl jo liežuvio iš
bėgęs ir šiandien vargsta 
Argentinoj ar Kanadoj.

Po fašistų perversmo tuo
jaus buvo areštuotas iš to 
paties kaimo mokinys P. 
Kvetinskas ir J. Kvetinskas, 
o jų tėvų ūkyje užsiundyta 
policija kelis kartus darė 
kratas. Iš karto nebuvo ga
lima aiškiai pasakyt, kas: 
tuos skundus darė, bet vėliau 
tikrai sužinota, kad tai bu
vo to paties V. T. darbas.

Atėjęs sykį po perversmo 
į jaunimo vakarėlį V. T. 
pradėjo visaip išjuokti fa
šistų išvaikytą Seimą ir nu
verstą prezidentą D-rą Gri
nių, o girti diktatūrą. Kada 
B. Kvetinskas ėmė įrodinė
ti Seimo reikalingumą, šitas 
ponas V. T. liepė jam “užsi
daryti burną” ir pagrūmojo 
sakydamas: “Atsidursi ten. 
kur tavo broliai!”

Galima da pridurti, kad 
galų gale V. T. buvo įtartas: 
žmogaus užmušime ir api-Į 
plėšime ant kelio. Jis buvo 
užtai ir areštuotas, bet ne-' 
sant aiškių įrodymų, jį pa-į 
leido. Žmonės šneka, kad jo 
brolis grasinęs kulipka kak
ton vienam liudininkui, ku
ris pažino jį žmogaus užmu
šime dalyvaujant.

Taigi V. T. buvo geras' 
paukštis Lietuvoje, ir jeigu, 
dar kas bandys jį teisinti.' 
tai aš busiu priverstas dau-i 
giau jo darbelių atidengti,; 
nes Lietuvoje pažinau jį 
kaip penkis savo pirštus.

Montrealieti*.

Cox Electric Co.

$g imokant. bus jums idėtas
O NAUJAS STEBUKLIN

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

$86.25.
Lengvi ir parankus numokėjimai 

489 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Sa. Boston 0536.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Hcrbs Lavative yra 

Padaryta iš Grynų žolių ir 
Neturi Savyje Jokią 

Chemikalų.
šis vaistas neužtraukia papro

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

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Av Brooklyn, N.T.

*

1 *
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Žmogžudystes Lietuvoje JUODA DUONA,
Apie du tūkstančiu metų pradėjo eiti žn igžudystės. 

atgal žydų fariziejai (taip keliais. Tai vienoje, tai ki-' 
vadinosi žydų buržujų par- toje Lietuvos vietoje vaikai 
tija) šaukė: “Nukryžiavok (5—10 metų) b; šauna savo 
Kristų (politinį nusikaltę- draugą art)a pakaria (Katbr . r
lį), paleisk Barabą (žmog- ne) vien: dei efekto/ ar pa4są laiką sėdėjo prie savo stalo ii- margino 
žudį ir plėšiką}.” Taip pat mėgdžiodami’ suaugusius. ‘ * * * ' - -
lygiai musų dienose šaukia Vaikai seka valdžios ir krik? 
buržujai: “Nukryžiavok ščionybės skelbėjų pėdo
politinį nusikaltėlį, paleisk mis. Jeigu kur gų valdžia 

galėjo šaudyt ne laitus žmo
nes; jeigu pralotas Olšaus
kas galėjo pasn augti mote
rį: jeigu karininkai korto
mis lošdami šaudosi: tai 
kaip galima norėti, kad to 
paties nedarytų vaikai? Jie 
visuomet pamėgdžiojo vy
resniuosius. Bet kur tuomet 
atsidurs Lietuva ? B. Z.

—Maike, pasakyk tu ’ 
man, kokią tu čia knygą vis 
nešiojiesi po pažasčia?

—O ką, gal norėtum pa- vo rašyta, kad dievobaimin- 
skaitvt. tėve?

—Ne, vaike, aš ant skai
tymo neturiu didelio palin
kimo. Aš tik klausiu, ar ji 
nėra uždrausta.

—O kas gali knygą už
draust?

—O ar tu nematei gazie-

kriminalistą.”
Tatai labai praktikuoja

ma musų šventoje katalikiš
koje Lietuvoje. Iš pradžių, 
Lietuvos kūrimosi laikais, 
kunigai ministeriui skelbė 
bažnyčiose Dievo įsakymą 
“Neužmušk.” o praktikoje 
visur šaukė “nukryžiavok” 
jiems priešingos pasaulėžiū
ros žmogų. Kunigai peržen
gė Dievo įsakymą “Neuž
mušk.” kraujas pasipylė 

i (Smolskio, Valiukų. Drak- 
šo ir kitų), o tamsi, prieta- 

trįflga minia, kunigų pavyz
dį sekdama, visur šaukė: 

j “Nukryžiavok, nukryžia
vok” savo artimą brolį. Gi 
vienuoliai, kapucinai, iš kaž 
kur atsidanginę skelbti arti
mo meilę savo pamoksluose, 
kuriuos jie skelbia po kele
tą kartų dienoje, kaukolę

Strausai—Deiman
tų Rinkėjai.

labai tankiai užsimano pa- rankose nusitvėrę ir daužy- 
sekti Jokūbo pėdomis. Ne
labai senai laikraščiuose bu-

kokite gerai. Jus dar nepadėjote lėkštėn 
nei mano Šv. Jono bažnyčios šlakštyklos, 
nei Šv. Andriaus bažnyčios sakyklos, kur 
atvaizduotas musų Viešpaties Jėzaus krikš
tas natūralaus dydžio. Šitas darbas man 
kainavo labai brangiai.
Arkangelas padėjo sakyklą ir šlakštyklą 
virš ligoninės, bet lėkštė nei kiek nesvyro 
žemyn. Mikalojus Nerli pajuto, kad jo kak
tą apipylė šaltas prakaitas.

—šventas pone Mykole, paklausė jis, ar 
esi tikras, kad jūsų svarstyklės teisingos?

Šv. Mykolas šypsodamasis atsakė, kad jos 
nesančios padalytos Paryžiaus lombardų ir 
Venecijos pinigų keitėjų svarstyklių pavyz
džiu ir todėl esančios tikros.

—Kaip, atsiduso išbalęs Mikalojus Ner
li, šitas bokštas, šita sakykla, šitas indas, ši
ta ligoninė su visom lovom tesveria nedau
giau kaip šiaudelis, kaip paukščio pūkelis!

—Matai, Mikalojau, tarė Arkangelas, iki 
šiol tamstos neteisybių sunkumas lengvai iš
gelia gerų darbų lengvutį svori.

—Reiškia, aš eisiu pragaran, tarė floren- 
tietis.

Ir nusigandęs ėmė kalenti dantim.
—Kantrybės, Mikalojau, atsakė dangiš

kasis svėrėjas, mes dar nebaigėm, štai kas 
mums dar lieka.

Ir palaimintasis Mikalojus paėmė juodos 
duonos kepalėlius, kuriuos turtuolis nesenai 
metė vargšams. Jis padėjo juos getų dar
bų lėkštėn, kuri staiga nusileido žemyn, tuo 
tarpu kai antra pakilo aukštyn, ir abi susi
lygino. Svarstys nelinko nei dešinėn nei 
kairėn ir rodyklė žymėjo abiejų sunkumų 
lygybę-

Bankininkas savo akim netikėjo.
Garbingasis Mykolas jam tarė:

—Tu matai, Mikalojau Nerli, tu netinki nei 
jis niekados nekalbėjo pragarai nei dangui. Grįsk Florencijon! 

nesirūpino varguoliais ir Daugink savo mieste tuos duonos kepalė-

Parašė Anatole France.

Anais laikais Mikalojus Nerli buvo tau
raus Florencijos miesto bankininkas. Jis vi-

lentelei skaitlinėmis. Jisai skolino pinigus 
ftnpėratorim ir Papai. Jisai butų skolinęs 
juos pačiam velniui^ jeigu nebūtų bijojęs, 
kad tas jį apgaus. Mikalojus Nerli buvo 
drąsus ir atsargus. Jis įsigijo didžiausius 
turtus ir apiplėšė daug žmonių, štai dėl ko 
ji gerbė Florencijos miestas. Jis gyveno 
rūmuose, į kuriuos Dievo sutverta šviesa įei
davo tik siaurais langais; išmintingai pada
ryta, nes turtuolio gyvenamoji vieta turi bū
ti kaip tvirtovė; valdantieji klasta įsigytus 
turtus išmintingai elgiasi gindami juos jėga.

Ir taip, Mikalojus Nerli rūmai buvo ap
šarvuoti grotomis ir retežiais. Viduje suma
nus darbininkai išpaišė sienas, atvaizdavo 
Doroves motetų pavidale, patriarchus, pra
našus ir Izraelio karalius. Kambariuose 
iškabinėti kilimai tiekė akims Aleksandro ir 
Tristano istorijas taip, kaip jos atpasakotos 
romanuose. Mikalojus Nerli pragarsėjo 
mieste savo turtais, davęs aukų dievobai
mingiems tikslams. Jis pastatė ligoninę, 
kurios skulptūriniai ir tapybiniai irizai vaiz
davo garbingiausius jo gyvenimo veiksmus; 
atsidėkavimui už jo pinigus duotus Naujo
sios šv. Marijos bažnyčiai užbaigti, jo por
tretas buvo pakabintas šitos bažnyčios cho
re. Ir jis buvo panašus savo raudona vilno
ne kepuraite, savo kailiniais, savo veidu ap
trauktu gelsvais taukais ir mažom kvailom 
akim. Jo žmona, Mona Bismantova, doros 
r liūdnos išvaizdos, į kurią žiūrint niekas 
negalėjo pamanyti, kad kas nors butų paju
kęs prie jos smagumą, klūpojo maldingoje 
nužemintoje pozoje antroj Šv. Panelės pu
sėj. Tas žmogus buvo vienas pirmųjų Res 
publikos piliečių: 
orieš įstatymus.
tais, kuriuos galingieji nubaudė ar ištrėmė, liūs, kuriuos tu davei savo ranka, naktį, nie- 
ir todėl niekas nesumažino teisėjų opinijoj kam nematant, ir tu busi išgelbėtas. Nes ne- 
o garbės, kurią jis įsigijo, jų akyse, savo užtenka vagies atgailos ir prostitutės verks- 

turtais. Į mo, kad dangus atsivertų. Dievo gailestin-
Vieną žiemos vakarą. įeinant jam savo gumas begalinis; jis išgelbės net turtingą, 

•umuosna vėliau kaip paprastai, prie durų Buk tokiu, dauginki duoną, kurią tu matai 
slenksčio jį apsupo pusnuogių elgetų minia, ant mano svarstyklių. Eik!
tiesdama į jį rankas. | Mikalojus Nerli išbudo savo lovoj. Jis

Jis vare juos šiurkščiais žodžiais. Bet nuo nutarė pasekti Arkangelo patarimą ir dau- 
bado jie tapo laukiniai ir drąsus, kaip vii- ginti, dalinti vargšams duoną, kad galėtų 
'ai. Jie sustojo aplinkui jį ratu ir užkimu- įeiti dangaus karalijon.
Jais balsais prašė duonos. Jau buvo besi- Per tuos tris metus, kuriuos jis išgyveno 
enkiąs griebti akmenis ir juos jiems mesti, po savp pirmos mirties ant žemės, jis buvo 

kai pamatė ateinantį vieną jo tarnų, nešan- gailestingas vargšams ir didis jų užtarėjas, 
į ant galvos pintinę juodos duonos kepale-1 

lių, arklidės ir virtuvės tarnams ir darži-Į 
ninkams. į

Jis davė tarnui ženklą prisiartinti ir, pa-Į 
•ėmęs pilnom rankom iš pintinės, sviedė 
vargšams kepalėlius. Paskui, įėjęs namuos-* 
įa. atsigulė ir užmigo. Bemiegant jį tren-1 
<ė apopleksija ir jis mirė tai]) staiga, jog

Prieš kiek laiko Pietų Af
rikos vyriausybė buvo pri
versta susirūpinai nepapras
tu laukinių strausų naikini
mu Katahari dykumoj. Ten 
gyvenantieji bušmenai ii 
hotentotai, nepaisydami di
džiausio vyriausybės drau
dimo. medžiojo vargšus 
paukščius su nepaprastu at
sidėjimu. Vyriausybei toks 

•s 
ilgai buvo visai nesupranta
mas, o tuo tarpu per trumpą 
laiką liko išnaikinta kek 
tūkstančiai strausų. Galu« *■ * 
gale dalykas paaiškėjo vi
sai netikėtai.

Du laukinių žvėrių me
džiotojai būrai kažkaip nu
girdo, kad tam tikros Kata
hari dykumos vietos esan
čios gausingos deimantų 
Nieko nelaukdami, jie nuta 
rė virsti deimantų medžio 
tojais ir leidosi kelionėn 
Dykuma pasirodė ‘baisesnė, 
negu jie manė. Ilgai klai
džiojo jie, kęsdami alkį h 
troškulį, bet deimantų nei 
vieno nerado. Pavargę, jie 
nieko daugiau nenorėjo, 
kaip tik sveikiems kaili iš 
nešti, tečiau ir grįžimas bu
vo nelengvas. Atėjo bais' 
valanda, kai jie netekę ne 
maisto nei vandes. Mirtis at
rodė neišvengiama. Bet jv 
laimei, tą momentą pro juos 
bėgo du, matyt, netikėta 
užklydę, strausai. Tai buvc 
jų vienintelė galimybė išsi 
gelbėti, ir jie paukščius nu
šovė. Jų nusistebėjimas bu
vo nepaprastas, kai darinė 
darni paukščius, jų skilviuo
se rado deimantų! Tada jie 
suprato, delko bušmenai ii 
hotentotai taip smarkiai 
strausus medžio ja. Ir jie taip 
pat nutarė pamėginti, vietoj 
jieškoti deimantų žemėj, 
rinkti juos iš strausų skilvių 
Dalykas pasirodė visiškai 
pelningas ir p', kiek laiko 
jie grįžo turtingais žmonė
mis. Bet strausų medžioklės 
paslaptis išėjo aikštėn — ii 
dabar valdžios akis laiduo
ja strausams ypatingą nelie
čiamybę.

darni kumščiais į sakyklą, ¥
liepė moterim> imti šluotą ii pUSjaujcjn- negru elgesys 
mušti socialistą, jei toks me- r- - - * _ * *
gintų į jos triobą įžengti.
žodžiu, kunigai-ministeriai.

i parapijose ir vie

kai! t ė tamsią minią mušti. Klyk-
. smas ir staugimas tamsios

gas katalikas, prisiskaitęs 
šitokių šventraščio pasakų,____
papioyė savo vaiką ir sude- kunigai parapijose ir vie- 
gino jį ant laužo. Dabar vėl nuoliai, kapucinai, visi kvie- 
laikraščiai praneša,
New Yorke vienas dievobai-___ _____ ___~____ ______
mingas franeuzas, prisiskai-’ minios ir dvasiškijos perpil- 

“Nu- 
paleisk

...... ...... o____ tęs Biblijos, nukirto sau <]ė Lietuvą, ir tai viš
tose, vaike, kad šventas tė- ranką, nes Biblija liepia taip kryžiavok Kristų, 
vas yra uždraudęs I___. . 7 ........... .
daug blogų knygų. Jis išleis .v,’a padarius ką nors blogą, dį prisipildė kalėjimai, pa-

labai padaryti, jeigu tavo ranka Barabą.” Už spausdintą žo-
Iro nnre ’ J- _____

beprotystė, ‘ siliejoir tokį katalogą, kur tokios Jeigu tai nėra 
knygos bus surašytos. į tai pasakyk man, tėve, kaip! prasidėjo 

J ... ><ri Vitai™ čitnVi Javha <rali-1a..—žinau, teve. Popiežius 
visada draudė tūlas knygas 
katalikams skaityt. Bet tos 
knygos nėra blogos, bet kaip 
tik priešingai; jeigu popie
žius kurią knygą uždraudė, 
tai jau taip ir žinok, kad ji 
labai gera.

—Kaip tai gera? Aš. Mai
ke, tavęs nesuprantu.

—Tu, tėve, daug ko nesu
pranti. Užtai tu ir esi vyčių 
generolas.

—Ne, Maike, be juoko, 
aš norėčiau žinoti, kodėl tu 
sakai, kad tos knygos, ką 
šventas tėvas draudžia, yra 
geros. Man rodos, kad jis tik 
šlėktas knygas draudžia 
žmonėms skaityt.

—Visai ne. tėve. Prastų 
knygų yra labai daug. Pa
imk, pavyzdžiui, pasakas 
apie velnius ir raganas, juk 
tai tikras šlamštas, o bet gi 
katalikams jos nedraudžia-1 

daug ’ jis vertas? Ar■ daug’<1abar noriu užsirakyt ir ge-

sapnininku ne- T-azumas ištikro yra taip at- 
Arba paimk kad kaip tu sakai.

j;____ -j “švent-1 —Na- tai lik sveikas, tė-
ai- jis uždraustas?,ve. aš eisiu mokyklon, o tu 

I atsisėsk sau ir gerai pagal
vok.

nekaltas kraujas, 
vagystės ir žmog- 
Raudonaja žara 

(pasidengė žemė, o prakei- 
aš čia su-Įkimas krito ant jų pačių vai

gi kitaip šitokį darbą gali- žudystės. 
ma pavadinti?

I —Jes, Maike, 
tinku su tavim, kad nukirsti kų.
sau ranką, tai kreizi darbas.Į Piktąjį Dievą permaldau-sau ranką, tai kreizi darbas.

—0 kas prie tokių darbų ti ir savoms užgaidoms pa
veda, tėve? Ar ne “švent- teisinti buržuazija ir dva- 
raštis?” (siškija įvedė Lietuvoje kru-

—Čia tavo teisybė. Mai-.viną žmogaus aukavimą. 
ke- „ Į žmogžudystėms ir vagys-

—Bet tas rastas nėra ka- jgjpj pridengti fašistai-kle- 
tabkams uždraustas. O to-......................- ...................
kios knygos, kurios duoda: 
žmogui proto, beveik visos j 
vra popiežiaus uždraustos. Ir_,-------------- —---------- - pniiivi»e >čt\o uitiiujt
Tolstojus Rubakinas, Ziulijjej0 nekaltvi keturių 
Vernas, Anatolius Fransa«.! nkraują. Fašistai 
Aleksandras Diuma — tai tnlian ho
geriausių pasaulio rašytojų 
vardai. Bet katalikams ne
valia ių knygų skaityt, nes 
popiežius yra uždraudęs. 
Juk dėl to. tėve, ir tavo pro
tas yra taip atsilikęs, kad tu 
neskaitei geni raštų. 

_________ _________ —Palauk, Maike. 
mos. Paimk sapnininką. Ar (užkliudei mano u narą, 
daug jis vertas?___________________ ‘ 7^7
gali iš jo išmokti? O bet gi ral pamislvt. nejaugi mano 
popiežius 
draudžia, 
ir taip vadinamąjį 
rašti,” — ; 
Ne!

—Veidiminut, Maike! Aš 
noriu, kad tu man išvirozy- 
tum. kodėl šventas raštas 
yra negeras?

—Todėl, kad jis nesveiko 
proto žmonių parašytas.

—Kibą tu pasiutai!
—Ne, tėve, aš nepasiutau, 

bet pasiunta tie, kurie 
“šventraštį” skaito.

—Maike, taip nekalbėk, 
ba aš tave mušiu.

—N^sikaiščiuok. tėve, bet 
palauk, pakol aš tau dalyką 
geriau išaiškinsiu, šventraš
tis vietomis įkalba žmo
nėms beprotiškus dalykus. 
Pavyzdžiui, jis kelia į pa
danges Jokūbo dievobai
mingumą, užtai kad tas žy
das norėjo savo sūnų Izaoką 
papjauti Dievui ant garbės.

—Jes, Maike, aš tą žinau. 
—Na, ir rezultatas būna 

toks, tėve, kad tamsus žmo
gus tokių raštų prisiskaitęs

tu čia
Aš

PARDAVĘ KULKASVAI- 
DĮ BUTLEGERIAMS.
Los Angeles mieste buvo 

areštuotas Kanados armi
jos kapitonas McKay, kuris 
pavogęs iš savo kariumenėt 
ir pardavęs Amerikos būtie 
gėriams vieną kulkasvaidį.

NAUJOJ ŠKOTIJOJ 
DAUG BRIEDŽIŲ-

Kanados provincijoj No
va Scotia esą labai daug 
briedžių, ir jie visai nebaik 
štųs. Stirnų taipgi daug. Pe
reitą mėnesi tenai buvo už
mušta 1,200 briedžių ii 
1,500 stirnų.

Bostono priemiesty Med- 
forde “krankiuojant” auto
mobilį tapo užmuštas Ed- 
son Minor, 56 metų am
žiaus žmogus.

rikalai pakėlė ginklą prieš 
žmonių valią ir savo bjau
rioms užgaidoms pateisinti 
pirmose savo dienose pra- 

j žmo-
. Fašistai kraujo 

paragavę, toliau be kraujo 
apsieiti negalėjo. “Už
mušk,” “nukryžiavok,” ‘‘nu
kankink” savo artimą, pasi
girdo po plačiąją Lietuvą.

“Tautos vadai" šaukė be 
perstojo “nukryžiavok,” o 
Kauno fortuose ir kalėjimų 
mūruose nuo šautuvų kulkų 
gląpta liejosi brolių krau
jas. 'geso jaunos, laisvę ir 
teisybę mylinčios gyvybės. 
Raudonavo kalėjimų sienos, 
laukit pakalnės, dejavo že
mė. o prakeikimas galop 
krito ant jų pačių vaikų. Fa
šistų valdžia ir kunigai sėjo 
neapykantą žmonių tarpe ir 
kvietė nekaltus žudyti, kol 
neapykantos ir žudymo sėk- AMERIKOS DIPLOMATAS 
la prigyjo žmonių sielose ir 
pradėjo nešti vaisių. Ir štai, 
crikšč. “Rytas” savo įžangi
niame straipsnyje 4 lapkri
čio rašo, kad Lietuva skęsta 
žmogžudybių bangose. Fa
šistų banditizmo darbai ne- 
iko be pėdsakų. Nėra dau
giau Lietuvoje vakaruškų, 
<ur nebūtų užmuštas žmo
gus; nėra sueigų, kur peilis 
r brauningas nerištų gin
čo; retos šeimynos, kur vai
kai neužmuštų savo tėvų ar
ba tėvai vaikų. Ir vagystėms 
nėra galo. Vagystės ir žmog- 
'udvstės darosi valdžios vir
šūnėse, ir jos kartojasi mi- 
įių gelmėse. Jei viršūnėse 
vagia milionus. tai apačio
je už centus kalėjimai prisi
pildo. Netik suaugę žudo 
vieni kitus, bet ir vaikai jau

<hp; matas IrwnAmerikos
B. Laughlin. kur < šiomis dieno 
mis buvo paskir as šios šalies 
ambasadorium I-manijoj.

Iš francuzų kalbos vertė Kapnys.

V

Žmogaus Laisve.
Mes retai pagalvojam. jog esam tik gai

lesčio verti vergai—aplinkumos, prigimties, 
manė dar tebesąs savo patale, kai pamatė PaPr°čių ir daugelio kitų dalykų vergai. Ti- 
akloje tamsoje Šv. Mykolą, spindintį visu 
avo kunu. į “

Arkangelas, laikydamas rankose svars- 
ykles, pripildė lėkštes. Pažinęs sunkesnė
je pusėje našlių brangenybes, kurias ėmė 
ižstatan, daugybę ekiu atraižų, kurias ne
teisėtai pasisavino, ir kai kurias puikias 
auksines monetas, kurias jis vienas teturė
jo. jas lupikiškai ir apgaulingai įsigijęs, Mi
kalojus Nerli suprato, jog tai buvęs jo gyve
nimas, nūn baigtas, kurį šv. Mykolas svėrė 
iries jį. Jis tapo dabus ir rūpestingas.

—Šventas pone Mykole, tarė jis, jeigu jus 
ledate vienon pusėn mano gyvenimo už- 
larbį, tai padėkite antron mano gražias au
las, kuriomis aš puikiai pareiškiau savo 
naldingumą. Neužmirškite nei Naujos šv. 
Marijos bažnyčios bokšto, į kurį aš įdėjau 
yerą trečdalį lėšų, nei mano ligoninės, kū
ną aš visą pastačiau už savo dinarus.

—Nebijok, Mikalojau Nerli, atsakė Ar- 
cangelas. Aš nieko neužmiršiu.

Ir savo garbingom rankom jis padėjo 
engvesnėn lėkštėn Šv. Marijos bokštą ir li
goninę su skulptūriniais ir tapybiniais fri
zais. Bet lėkštės nei kiek nepakilo.

Bankininkas labai susirūpino.
—Šventas pone Mykole, tarė jis, pajieš- laisvės nėra!

krai, bereikalingai mes vadinamės laisvais 
žmonėmis! Kiekvienas musų kasdien nusi
lenkia šimtui dievukų, pagarbina daug sta
bų. Cha-cha! Mes laisvi žmonės! Nenoromis 
tenka nusijuokti. Maži priklauso nuo tėvų, 
paskui nuo dangiškojo tėvo, nuo valdžios— 
niekuomet laisvės neturim. Vieni valdo ryk
štėmis, kiti pragaru, treti kalėjimu... Tokie 
tai baisus žmonės mes esam! Pasiduoti ir nu
silenkti, tai mums įgimtas įprotis.* Gimę ver
gais. Kokia vergo laisvė? Jokiu atsitikimu 
ne darni šviesos sonata, bet biauri kokofoni- 
ja. kur kiekvienas galvijas (žmoguje jų esą 
daug) savo gaidą turi. Žinokim tai: jeigu 
norim žmonėmis pasilikti, laisvi visuomet 
privalom būti; mes galim tik patys save val
dyti. Bukim savo karaliais. Skaidrinkim sa
vo sąmonę, švieskim mintis. Tik tuo budu iš- 
truksim iš nelaisvės pinklių, paliksim užpa
kaly visus stabus; kaip vaikui suaugus ryk
šte išimama iš apyvartos, taip mus paliks 
šimtai baidyklių, šviesa neša laisvę. Kieno 
širdis spinduliuoja meile ir mintys aukštu
moj plauko—tam vergo vardas netinka. 
Laisvės šventovę kiekvienas turi susikurti 
savo širdy. Tik tuomet jis taps laisvas žmo
gus. Jeigu to nėra, jeigu mes negalim būti 
savojo aš karaliais, o esam tik jo vergais__
loiav-Sc niro • J j
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Visokios Žinios
DEIMANTŲ PRAMONĖ 

. SUSMUKO.
Deimantų apdirbimo pra

monė daugiausia buvo išvy
styta turbut Olandijoj ir 
Belgijoj. Iš tenai deimantai 
buvo gabenami Amerikon

LATVIŲ SOCIALDEMO
KRATAI NORI NUVERS
TI DABARTINĘ VALDŽIĄ

Latvių “Socialdemokrats,” 
kalbėdamas apie dabartinės 
vyriausybės išsilaikymo per- 

. -- ...... ..... snektyvas, pareiškė, kati so-ir eia turčiai juos ispirkda- ueJmokralų frakcijos po-
yo. Ne nenas ir hetuvis ciai]itika ,urinti dabarti.
jau nešiojasi žiedą su dei- vyriausybę nuversti. Pa- 
man™ •. .• J • e A ’sak laikraščio, frakcija ve-

Daugiausia deimantų A- derybas su centro grupė- 
menkoje yra parduodama mį d/j ju žiu j naujos 
kas metai pnes Kalėdas. nęs.„ riausyb& sudarymo gali- 
tuo laiku čia yra mada
ti vieni kitiems prezentus. j Tuomj tarpu derybos ne- 
T.^.n. sĮmet Ameukofe ju- (|aVg joi<jų konkrečių vaisių, 
vilienai buvo užsakę dau- j 
gybę deimantų. P 
ant Wall Streeto ivyko di- 
delis krachas, per kurį žlu
go apie $35,000,000,000 
žmonių pinigų, tai deiman
tų pirkti tie žmonės jau ne
galės. šitą suprasdami A- 
merikos juvilieriai atšaukė 
visus savo deimantų užsa
kymus. šito rezultate Ams
terdame ir Antverpene už
sidarė beveik visi deimantų 
apdirbimo fabrikai ir kelio
lika tūkstančių žmonių, ku- ant j 
rie deimantus šlifuodami tjek kad 'a tQ visko 
pasidalydavo sau piagyve- priežastis.„ 
nimą, dabar pasiliko be dar-, 
bo. •

AUDRA UŽVARE LAIVĄ ANT UOLŲ.

Vakaru Kanados pakrašty audra anądien užvarė ant uolu di
džiuli Pacifiko garlaivį “Empress of Canada. Uolos išrovė lai
vo dugne didžiausią skylę. Pasazieriai buvo nuimti ir persodinti 

i kitus laivus.

TRUMPOS ŽINIOS PAJIESKOJIMA1
Pajieškau Juozo Klemaraucko su 

kuriuom kartu i \Vilburton, Okla. ant 
viero laivo ir traukinio važiavom. 
Turiu svarbu .reikalą, prašau atsi
šaukti. Joe Pažėra

P. O Box 1132, Ziegler, 111.

DRAUGAI DARBIN1NKAL 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “KELEIVI”.

Pasikėsinimas Prieš 
Musteikį.

I Lapkričio 8 d. vidaus rei- 
Peabody, Mass. — Finų kalų ministeris Musteikis 

šeimynoje čia įvyko krūvi- laikraščių korespondentams 
na tragedija. Burdingieris davė interviu, kuriame pa- 
vardu John Maria nušovė reiškė tarp kitko, kad jauni 
savo gaspadinę Idą Toivari vyrukai iš 
ir paskui pats nusišovė. Prie organizacijos, 
to buvo ir nušautosios mo- noru i ' ' 
teriškės vyras, bet pamatęs Voldemarą, išsiųsti iš Kau- 
burdingieriaus rankoj re-]no. Į nuolatinius Voldema 
volverį pabėgo. Motivas ne-ji0 prikaišiojimus, kad jis 
žinomas. Užmušėjas paliko'“silpnai apsaugojamas,” vi- 

konverto parašęs tik daus reikalu ministeris Mus-
S « « W Z Z • • • 1 __ _ * _ ____ ____

Bet kada BURDINGIERIS UŽMUŠĖ 
GASPADINĘ.

Peabody.

Didžiausis Išsilau- 
žimas Iš Kalėjimo.

Long Island City, netoli 
New Yorko, nakties laiku 
užsidegė medinis triobesys, 
kur gyveno 200 darbininkų. 
Apie 30 vyrų sunkiai susi-! ....... . „ . . ...

' i l Pajieškau Mares Gntenaites, Va-Zeide šokdami per langus koklių parapijos, Kertelių kaimo; 
nuo antrų lubų, o apie 20 ki-‘ girdėjau kad ji atvažiavo į Ameriką. Paveiksią prisius u 

tų nukentėjo nuo liepsnų, t įjnOj malonės pranešti, 
taip kad sužeistų iš viso yra peter spurgis . I Pajieškau draugės dei apvisedimo.
50 Žmonių. ! ®°x 291 Braoeh, Mich kuriOs gyvenate ne labai toli nuo New

~ .L Yorko. atsišaukite (tik gyvanaš|ė«),
--------------------- Pajieškau savo vyro Mikofe Fa»u-T kilo; io;- ne alsišaukite; amžiau* 35 

Vidurinei Califnmnni ka- lhoni° Jau suej° 1-v»r»» 1° meV4 kaip iki 15 1U < ;9)VlUUnnej vailioniljoj Kd .jjsaj mane paliko, nežinau kur jis j bl’LISIS
tallkų arkivyskupas Hanna , dingo, nežinau ar gyvas ar miręs \V 2»-th st., New York, N.Y. 
ioako* ha7nvėiom< nra-'Jeilfu Wvas esi, viską aš tau dova-oaznycioms pią-!noju priįk atKal bas viskas 
syti Dievo lietaus. Apie Karolina Paločionienė
300,000 katalikų turi'mels- 1870 Block st., Scranton, Pa. 
tis patol, pakol Dievas duos 
lietaus. Žinoma, 
melsis kelis mėnesius, tai 
pasitaikys, kad kurią nors 
dieną lietaus bus.

AP SIV ĖDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedimui iš 

Amerikos ar iš Lietuvos. 37 metų, vi
dutinės, tik gerai užsilaikančios ir ku
ri nebijo datbo. Aš važiuosiu į Lietu
va, malonu but susipažinti. Prašau ir 

■ • • ’ ,(49>
>

143 — 4-th avė., New York, N. Y

PARDAVIMAI.

Pajieškau Mikalinos Kašinskiutės* ] įlJlVSKtiu 1 K«i 111IvS I\ablIl3MUlvot • „ «

ieitm iie po wru Kiburienė. Meldžiu atsišauk- kers“ ls^1,btas- J fe J v __ ... ;__ _ ____ ciam turėt gera

na tragedija.

Tukai iš “Geležinio Vilko
, kurie savo 

pasisiūlė apsaugoti

Arba mažini* gyventojų bė
gimas iš Rusijos.

Vokietijos laikraščiuose 
dabar labai plačiai rašoma 

1 apie masinį vokiečių kolonis- 
I
I

Cincinnati mieste 
tai pereitą sąvaitę 
banką, nusinešdami $10,000.7^ jdėkinn‘į

Ir kas galėtų tikėti, kad 
Wall Streeto krachas galėtų 
taip skaudžiai atsiliepti į 
Belgijos ir Olandijos dar
bininkus?

NEVARĖNŲ KLEBONI
JOJ ZMOGŽUDYBĖ.
Spalių mėn. 20 d. Neva- 

rėnų klebonijos prūde poli
cijos buvo rastas nužudytas 
kūdikis. Paaiškėjo, kad kū
dikis yra Nevarėnų klebono 
gaspadinės. kuri policijai 
paaiškino, kad jai kūdikis

PARSIDUODA 4 KĖDĖS BARBER- 
NĖ Su namu, geroj vietoj ir biznis

Gera proga norin
čiam turėt gerą biznį. Norint infor
macijų kreipkitės laišku ar ypatiškai.

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

Gera Farma! Naudokitės!
68 akeriai, 40 dirbamos lygios že

mės. nėra akmenų; 10 kambarių na
rnai, 6 kiti budinkai. 10 karvių, 2 ark
liai. vištos; 2tX) bušelių javų, visas 
derlius, visi įrankiai, mašinerija, ve
žimai, netoli šteito kelio, 3 mailės į 
miestą Kaina už viską $4,000. |mo- 
kėt $1,509., (49)

MRS/ ANNA SCftESKY
Box 278. Sarątąga Springs. N. Y.

: i, turiu svarbų reikalą jums praneš
ti. Mary Malakauskienė .
950 Johler avė., Scranton, Pa. I

Pajieškau savo tėvo Jono Pun- 
; džiaus, iš Lietuvos paeina iš Nevarė- 

hanrli nu in*esteUo, Telšių apskr. Jis visą 
Daniu- |ajkij jryveno C’hicagoje. ant So. Pau- 
iŠplėŠė !>na • dabar negaliu jo surasti. Kas 

- - - ■ -y:- j: “—> malonės pranešti, busiu 
’abai dėkinga, arba pats lai atsišau-

1 kia. i
MRS. STASĖ STAKIENĖ

818 Hutchinson st., Philadelphia. Pa.Kopenhagoj policija su- 
• --o • -m -• , ėmė tūlą Axelį J anseną, ku

tų bėgimą iš Sovietų Rusijos, prisipažino dalyvavęs su- 
Bėgimas yra vadinamas'ruošime ekspliozijos ant 

didžiausiu masiniu “iš*ilau-j Wall Streeto 1920 metais, 
žimu ii kalėjimo” žmonijos kuomet buvo užmušta daug 
istorijoj. Sovietų Rusijos žmonių ir New Yorko finan- 
ekonominei padėčiai ir ūki- sų centre sukelta didelė pa- 
ninkų klausimui šis bėgi- nika. Jansen sakosi gavęs

Pajieškau Anelės Tąlišaackaitčs po 
yru Vingienės; iš Lietu ' ~ ' 
nuneš parapijos. Kutuliu 
•niau gyveno Pittsburgh, Pa., vėliau 
jersikėlė i Chicago, III Dabar nežinau, 
kur ji randasi; meldžiu atsišauktu ar* 
>a kas apie ją žino, prašau prąąenšti. 
uriu svarbų reikalą'iš Lietuvos

JONAS GIRDŽIUS”. 
Artėt. Pittsburgn. Pa.

.uvos Skirsne- 
i kaimo. Pir- PRANEŠIMAI. *

Brookline Foreclosure
105 La* ton St- iš Hanrard St.

Naujas 2-šeimynų muro namas, 
6-6 su 2 karų ga radža. <raži vieta, 
dabar jau sutvarkyta gyvenimui .^*** 
na prieinama gTeitam pardavimui. 
Bus atstovas ant vietos kas dieną nuo 
3 iki 5 po pietų. Wii»cheo«er Brick Co. 
Ttl Hancock 5483.

vadinamas' puošime ekspliozijos ant 
išsilau-j Wall Streeto 1920 metais, 
nonijos’kuomet buvo užmušta daug 

istorijoj. Sovietų Rusijos žmonių ir New Yorko finan- 
ekonominei padėčiai ir ūki- su centre sukelta didelė pa- 
ninkų klausimui šis bėgi- nika. Jansen sakosi gavęs 
mas yra laikomas reikšmin-;$400 atlyginimo už nuveži- 
gesniu už bet ką. kas atsiti- mą tenai baksų su dinamitu, 
ko Sovietų Rusijoj nuo to 
laiko, kaip paskutiniai So

vietų Rusijos ūkininkų suki
limai buvo numalšinti 1921 

: metais. Ypatingai reikšmin
gas yra faktas, kad vokiečių

i kurie da- kolonistai, išgyvenę po caro
kad kalba-bar laukia sunkios bausmės/ valdžia net 200 metų, prie

teikis pasiūlė Voldemaru’. 
pasirinkti kitur kur sau sau- ‘ 
gesnę vietą, jei netiki Lietu- • 
vos apsauga. Musteikis taip 

i pat patvirtina, kad “Geleži- 
nio Vilko” organizacija tik- 

Meksikos aktorių ir dra-’rai rengė prieš jį atentatą, 
maturgų sąjunga kreipėsi į Už tai suimta tos organiza- 
valdžią prašydama išleistijcijOs 12 žmonių, 
tokį įstatymą, ,v- ’ ...

MEKSIKOS AKTORIAI 
KOVOJA PRIEŠ 

PAVEIKSLUS.

t

mieji paveikslai butų vaka-jDe] Kurmytes (art.) išsiun-j bolševikų tvarkos negalėjo lankyti.
rais uždaiyti, nes jie labai,timo pareiškė, kad ji buvo šlaikyt nei 12 metų ir pasi-
kenkia teatrui, ž1"1" i—j ----------------- —
jį scenos meną ir atima duo
ną aktoriams. "

Mass. valstijos sveikatos 
komisionierius Dr. Bigelou 
ragina išleisti įstatymą, kad 
iki vienų metų amžiaus butų 
čiepijami visi kūdikiai. Da
bar vaikai čiepijami tiktai 
pradėjus jiems mokyklą

142 Orr

Pajieškau Stanislovo A mbrazaičiu- 
’-o. paeina iš Jurbarko. pirma gvveno 
’ittshurch. Pa Po pasaulinės karės 
•arsikėlė i Cleveland. ir dabar nėri
au kur ii:- randas. Meldžiu a'sišauk- 
i turiu svarbu reikalą iš Lietuvos.

JONAS GIRDŽIUS
142 Orr street, Pittsburgh. Pa

DĖL KALĖDŲ
25 gražus laiškai. 25 gražios atviru

tes su konvertais, ir Kalendorius 19:5*) 
metams. Viskas uš $1.00. Taipgi pada
rom dėl Kalėdų atvirutes su jūsų var
du ir pavarde, aukso, sidabro raidė
mis. 12 atviručiu už $1.00. (49)

TIESA PUBL1SH1NG CO.
244 No. 12-th st.. Philadelphia. Pa.

Kazvs Cuda«. pajieškau brolių Jo- 
•o ir Ignaco Gudų; Antano I.ažicko, 
ėazimiero Butkaus. Povilo Graden- 
•o. Visi paeina iš Mignniu sočios. Pa
svalio oaran.. Panevėžio apsVr. Pra- 
au atsišaukt arba kas apie j-x«-ži

no malonės pranešti (50)
CHAS GOODAS

Box 421. Roslyn, Wash.
 f

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams ir klir-n'.ams, 

kad savo krautuvę ir laivakorčių 
a gertu ra perkėliau po num

226 PARK ST.. HARTFORD. CONN.
Taigi meldžiu visų atsilankyti ir 

pasinaudoti proga, nes po persikėli
mui padariau išpardavimą visą pre
kių numažinta kaina. Taipgi visą už
prašau atsilankyti pas mane prieš Ka
lėdų Šventes ir nusipirkti reikalingą 
daiktų ir dovaną.

Parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos; siunčiu pinigus litais ir 
doleriais i Lietuvą ir kitas šalis; da
rau dokumentus, įgaliojimus. Reikale 
atsilankykite, gausite malonų patar
navimą. J. SEKYS (31)
226 P MIK ST, HARTFORD. CONN.

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

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

žudo tikra-.išsiųsta už tat, kad mėginę yžo apleisti
gerus santikius si ’ ' 

“aukštais vyrais” (Volde-į 
maru) panaudoti protega ,-ą dabar yra suplaukę 10,- 
vimui Klaipėdos kortų loši i )00 vokiečių kolonistų, ku- 

kolonijų.
Dauguma jų yra iš Sibiro, 
bet yra bėglių ii- iš Krimo, 
Pavolgio iv centralinės Azi
jos, ir, kas charakteringiau
sia, visi šie tūkstančiai iš 
įvairių Rusijos dalių, nesusi
siekę vieni su kitais, staiga 
pajuto tą patį reikalą pame
sti kovą ir bėgti iš Rusijos. 
Vokiečių kolonistai bėga 
daugiausia dėl Stalino eko
nominio spaudimo ir griež
tesnės žemės ūkio komuni- 
zavimo politikos, taip pat 
dėl tikybinių persekiojimų. 

■ Tik maža dalelė turi pinigų: 
Į turtingiausieji vos turi po 
100 dolerių šeimai.

Dauguma jų bėga pietų 
Amerikon.

SUDEGĖ FARMA SU
ŽMONĖMIS.

Lewiston, Mich.—Perei-.helmistus (fašistus), kurie 
'_____ i iš Lietuvos

degė James Bondette o far-Pasirodo, kad Lietuvos fa- 
ma. <"
ty, kada visi buvo sumigę; vokiečių Stahlhelm’o orga- 
todel 4 asmenys sudegė mir- nizacijos nariais, kurie yra 
tinai, o 8 apdegė, iš kurių da didžiausi Lietuvos priešai, 
du turės mirti. Sudegė duj 
farmerio vaikai, senas jo

savo nuo am
žių užgyventas sodybas ir 
vykti į tolimas šalis. į Mask-

mo kliubo savininkus stahl ’ -Je bėga ii
' • o • z» v • . v 1 •- — •_!.

gimęs negyvas. Tečiaus pa- tą sąvaitę netoli nuo čia su-*da"bar išsiųsti
darius Telšiuose kūdikio 
skrodimą, nustatyta, kad 
kūdikis gimė gyvas ir svei
kas, bet buvo įmestas į prū
dą ir prigirdytas. Prieš mo
tiną iškelta byla. Kūdikio 
tėvą norima paslėpti. Bet 
žmonės vistiek rodo pirštais tėvas ir vienas žentas. Baisi 
........... * ”

Kiniečiai Šaukiasi 
į Pasaulį.

Kinijos 1_______ . N
pereitą sąvaitę kreipėsi i 
Tautų Lygą ir į atskiras pa- ke 
šaulio valstybes, kurios yra kai” išlipinę raštą, kuriame 
pasirašiusios Kelloggo tai- nurodoma kada ir kokie ko
kos sutartį, atkreipdama vi- munistų namai ir ūkiai bus 
su jų dėmėsi į tą faktą, kad sudeginti. Raštas esąs pava- 
Sovietų Sąjunga dabar be dintas: “Gaisrų tvarkaraš- 
jokio pateisinimo šitą Kel- tis.” Šitame tvarkarašty nu

rodomi asmenįs, 
mai “degs iš visų 
Nurodytos ir dato?.

Gaisras kilo vidurnak- šistai turi artimu ryšiu su orio Vmtt-ca cnmi(Tč\ ■ __ 1 X’.. C’i .LIL

Kasyklų Biuras iš Wash- 
ingtono praneša, kad jo ap
skaičiavimu Amerikos kie
tųjų anglių kasyklose yra 
da 16,000,000,000 (16 bi- 
lionų) tonų anglies. Į vieną 
bilioną eina tūkstantis mi- 
lionų. Taigi anglių užteks da 
mums ir mūšų vaikams.

Pajieškau Domicėlės Uiknikaitės. 
Taižotalės kaimo. Girkalnių parapi- 
ios. Rasinių anskr. Girdėjau kad ap
sivedė. Kas apie ja žino prašau pra
tęsti arba nati malonei atsišaukti.

Mrs. Petronė Adgalonis (50) 
1315 Mt. Vemon st.. Philadelphia.Pa.

B. Z.

į “dūšių ganytoją.” tragedija.

ŠAULYS NUSIŠOVĖ.
Lapkričio mėn. 2 d. Vėli

nių vakare Telšiuose, Di
džiojoje gatvėje, savo kam- 
baiy revolveriu nusišovė 
“Lietūkio” tarnautojas Al
girdas Pike. Kulka pataikė 
stačiai į širdį.

Velionis buvo 20 metų 
jaunuolis, šaulys. Sunki eko
nominė būklė ir silpna valia 
—tai dvi savižudybės prie
žastys. Policijos surinkto
mis žiniomis, A. Pike nusi- loggo sutartį sulaužė, 
žudė grynai dėl ekonomiš- Maskva taip pat yra Kei
kę priežasčių—dėl keletos loggo paktą pasirašiusi, išsi

žadėdama karo politikos, o 
! dabar jos armija įsiveržė 
kiniečių žemėn, žudo ra
mius gyventojus,

“GAISRŲ TVARKARAŠ
TIS” RUSIJOJ.

Sovietų laikraštis “Prav- 
da” įdėjo įdomų dokumen-, 
ta. kuris rodo kaip valstie-i 
čia i kovoja su komunistais 

valdžios taryba kaime.
i Ukrainoje, Voznesenovs-( 

ant namų sienų “kulo-t 
stj) kiiriamp'

Vokiečių mieste Essene 
įvyko didelis sprogimas rin
kos patalpoj. Triobesys su
griuvo ir 2 žmones užmušė, 
o 26 sunkiai sužeidė.

netoliPietų Afrikoje, 
Newcastle miestelio, perkū
nas užmušė 8 žmones, kurie 
grįžo iš bažnyčios. Jei butų 
sėdėję namie, tas nebūtų at
sitikę.

šimtų litų.

“KARŽYGIŠKA” SAVI
ŽUDYBĖ.

Vienas Kauno gyvento-.turtą ir degina namus.
jas, Napoleonas Petkevi-! Kinijos valdžia sakosi ka- 
čius, nutarė nusižudyti. Pa- ro nenorinti ir jeigu turėjo 
siėmė peilį ir smogė juo sau kiek kareivių Sibiro pasie- 
į krutinę. Jausdamasis, kad ny, tai vien tik apsigynimo 
dar nenusižudė, tą pakarto- 
jo antrą kartą, bet ir tuomet dos

’ visai nenusižudė, tik staiga I 
apalpo ir parkrito ant že- sieną, 
mės. Vėliau, nugabenus Pet-' Todėl Kinija prašo Tau- 
kevičių į ligoninę, pasirodė, tų Lygos ir pavienių valsty- 
kad jis buvo sunkiai susi- bių skyrium imtis kokių nors 
žeidęs ir jo gyvybei gręsia priemonių ir nubausti So- 
pavojus. ’ (vietų Rusiją, kuri pradėjo

Vistiek reikia turėti ge- šitokius smurto žygius.
rus nervus, kad pajėgus pei-' Tuo pačiu laiku visokie 
liu smeigti sau į krutinę. i Kinijos generolai, kurie ligi 

---------------- 1 šiol vedė tarp savęs karą, 
AREŠTAVO 200 DUCHO- suvažiavo į Hankov miestą 

BORŲ.------------------j ir tariasi savitarpę kovą su-
Netoli Nelsono miesto,{stabdyti ir suvienytomis jė- 

Britų Kolumbijos plovinei- gomis gintis nuo bendro 
joj, Kanados valdžia areš- priešo. Kovos tarp tautinin- 
tavo 200 rusų duchoborų, kų ir liaudininkų (Kumin- 
nes neklausė įsakymo aplei- tano ir Kuminčuno) jau su
sti savo koloniją. Jiems bu-'stabdytos.
vo įsakyta išsiskirstyt iš sa- Platusis pasaulis, žinoma, 
vo kolonijos, nes jie gyveno daugiau pritars kiniečiams, 
tenai labai nesanitariškose^egu rusams, nes pastarieji 
sąlygose. daro užpuolimą.

kurių na- 
pusių.”

Išrinkta Meksikoje Berta 
German kaip gražiausia ša
lies mergina, yra ne meksi
kietė, bet nesenai tenai at
vykusi Kauno žydelkaitė. 
Jai eina 18 metai amžiaus.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
RAITĄ ŽMOGŲ.

Texas valstijoj perkūnas 
užmušė raitą kauboisą. Ark
lys parnešė jį namo negyvą. 

(Arklio perkūnas, matyt, ne- 
; kliudė.

10 METU NUO BERM0N- ^'^.1;^*aVS^™“/nXZ’o 

plėšia ju TININKŲ NUGALĖJIMO apie plumbinga ir penty; Aš duosiu 
r a ‘ valgj. kambarį ir apskalbimą. Kuris

nevartoja svaiginančių gėrimų ir nor 
turėt buvainę, atsisaukit. Diaiškin- 
siu per laišką M. B

5633 Kulick Avė.. Detroit, Mich.

tikslais, nes bolševikų ban- 
; tankiai dalydavo už

puolimų ir įsiverždavo per

i Ryga.—Rygoj buvo mi
nimos 10 metų Rygos atva
davimo nuo bermontų gau
jos sukaktuvės. Tarp kita 
ko, prie Dauguvos krantų 
buvo inscenizuotas ir nufil
muotas mušis su bermonti
ninkais.

Rusijoj areštuota 42 žmo
nės, kurie vadina save “kres- 
tonoscais” (kryžeiviais). 
Jie tiki, kad neužilgo tui-įs 
ateiti Mykolas Arkaniuolas. 
kuris išvaduosiąs šventą 
Rusiją Iš bolševikų nelais
vės ir sunaikinsiąs “anti
kristą” Staliną.

Pajieškau dėdės ADkso Šileikos; 
tirmiau gyveno 223 Sagamore st. 

’>ittsburtrh, Pa. Gerbiamas dėde nra- 
■au atsiliepk, arba kas apie ji rino, 
nalonė* nranešti. ■ (50)

MICHALINA šILEIKAITft
37 Grove st., Winripeg, Man. Canada

Pajieškau dėdės Miko Rupka1v:o. 
"■•nariu kaimo. Naumiesčio valsč- 
Tauravęs anskr , r>;rm 6—7 metų w- 
en/' Cleveland. Ohio Brangus dėde 
•rašau atsiliepk arba kas apie jį žino 
na’onėki*e nrpnešti. (50)

AUGUST PUKYS
>8 Campbell avė.. Toronto, Ont.,

Jieškau sesers Magdelenos Skrins- 
ienės po tėvais Balaikiutės, prieš 

lidyji karą ir jo pradžioj, gyveno 
Vfontreal. Kanadoje. TVašau atsi
sukti arb- kas apie ja žino, malonė- 
;ite pranešti, už kr tariu ačiū. (51) 

JOSEPH BALAIS A
103 St. John’s Rd . Hoxton N. 1. 

London, England.

Pajieš’au giminaičių: Antano ir 
Inos Ulčickų. iš Lietuvos paeina. Pa- 
ivariškių kaimo, Alytaus parapijos 
tš dar nesenai iš Lietuvos at važia- 
•f.s ir turiu svarbų reikalą. Malonė
kite atsišaukti, arba kas apie juos 
inot prašau pranešti, busiu labai 
ickingas. (5'1)

SIMON ULCICKAS
13 Hanovcr st., Nashua. N H 

Canada ‘

Pajieškau švogerio Antano Medei- 
os, paeina iš Dvaupstų kaimo, Rie- 
avos parap.. Telšių apskr. Pirm 3 
ietu dirbo anglių kasyklose aplink 

">ittsh-jrgh. Pa., dabar nežinau kur 
andasi. Kas apie jį žino, prašau pra
lošti arba pats lai atsišaukia. (51) 

JOSEPH JANUŠEVSKI 
Infirmary Ward 44, Oak Forest, III

KALENDORIAI 1930 M.
Ijetuvos Kunigaikščio Vytauto, 

motinos Birutės Dai’us spalvuotas 
Sieninis didelis Kalendorius Biruta. 
Siųskit jj į Lietuva. Kaina tiktai 25c„ 
5—už $1.00. (oO)

J. YERUSEVh ILS
Bos SS, La“ rence. Mass.

MEILĖS IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: <1) Meilės vakaras arba 
kaip vyrai myli moteris. (2) Antras 
meilės vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senbernių išpažintis 
arba kodėl šių laikų vyrai nenori ves
ti. Visos trys knygos prisiunčiamos 
už viena dolerį. Atskirai kiekviena 
knyga 50 centų. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu. (-)

KULTŪROS KNYGYNAS
P. O. Bos 3. So. Boston, Maso.

KALENDORIAI
SIENINIAI 1930 M. 5 nž Merj, 

“BIRUTĖ." Vienas 25c. Galite siųsti 
pašto ženkleliais. (2)

A. F. SU EETRA 
135 Newbury Street. 
Lamrence, mass.•v

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogą dykai, ii ka
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERD1EJUS
663 Fourth St., Dept K, 

South Boston, Mass.
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SVEIKATA
*^TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGŲ L
Toje kaygoje yra aaaatiiri tiaiaa g AiMUmi- 
joa. Fiziologijai ir Hyfieais.

Km skaitys t# knysą, tia sužinos apio savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ar
tinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek- 
vienM aižkiai gali suprasti ir matyti saro kuso 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryk
Kaiaa t2 5ž

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

« «

i
i

»
* <»

I

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikičionybia, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžių 
krikičioniiką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingi* Chaną ir jo darbus, kaip užkaria- 

, vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” *

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, pietinių. Iileido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... |2.25.

KELEIVIS
253 BKOADWAY, SOUTH BOSTON, MAaS.

i
1

PLUNKSNAS, Rukus. Padrik*. 
Patalas. K aid ras ir visokias lavų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės apatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė- 
is. Gvarantuojam

užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus Aplankykit 
Musu Naują Sto
ra LEPIEMS 54 
Chauncy Street, 

st.. Bostone.prie Bedford

European Feather Co.
25 Lowell Street, Bonton. Mim
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Humoristika
KAIP SUTAUPYT ŠTAMPĄ.
Juozas nuėjo maudytis ir pra

dėjo skęsti. Mergina ji ištraukė 
už ausų. Sužinojęs jos adresą, jis 
nupirko jai baksą saldainių ir nu
nešė i paštą išsiųsti. Davė pašti
ninkui pasverti ir klausia, kiek 
reikės už nusiuntimą.

—Už pirmą svarą 10 centų, o 
už sekančius po 2 centu—paaiš
kino paštininkas.

Jonas atsitraukė nuo langelio 
ir nuėjo namo su saldainiais. Vė
liaus jis vėl sugrįžo. Įkišo per 
langeli saldaines ir padėjo 4 cen
tus.

—čia—sako—yra du sekantys 
su-

BETVARKE LIETUVOS PAŠTE
Nuo pat Įsikūrimo Lietu-Į o jie žino, kad aš j mssiun- Vienuolynus caras buvo 

vos nepriklausomybės iki'čiu kas sąvaitė. ]
šiai dienai Lietuvos Pašte 
nėra nei tvarkos, nei atsako- tininkų sauvalės! 
mybės už siuntinių žlugimą kame, siunčiame l 

suterliojimą, nekalbant l o ten koks snargis musųar _____
jau apie laiškų atplėšinėji- triusu net be dėko> pasinau- 
mą ' ’ 1 ’ ’
T*lą
kurie turi
nių ryšių, tik daugelis tyli..siuntė drapana
Vieni mano, kad vis viena............
žlugusio siuntinio neatgau- siuntė, i 

raminasi, kad su Į Lietuvos paštinin ų 
valdžia neapsimoka bvlinė- uoslė užuodė.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

LIETUVIŠKA ROMANTIKA.
(Iš kaimo motyvų.) 

Ištekėjo, išvarvėjo, 
Sesė kaip rūtelė— 
Kad iškišus, jai pridėjo 
Karvę ir kumelę.
Dabar turi vyrą bumą. 
Statų kaip pielyčia— 
Jis turėjo savo kuiną.
Metinę telyčią...
Dieve, duok sveikiems gyventi.
Viso ko perpilna:
Gali sau ramiai pasenti.
Kol pabals jų vilna...

Arba:
Ištekėjo, išvarvėjo, 
Sesė kaip lelija— 
Ir už metų sustorėjo 
Kaip kokia eldija...
Gaspadir.ė pasidarė
Smarki, kaip kukulis— 
Kad ne toji baisi karė. 
Gumbas būt nugulęs.
Dabar—storio vidutinio.
Nors nemenko svorio— 
Jei mieruoti per kratinę.
Tai, kiek aukščio—storio...

Arba dar:
Ištekėjo, išvarvėjo. 
Sesė kaip razinkė— 
Kai nuo svorio nepaėjo. 
Eržilus pakinkė.
Bet sulaužė, stervp.. briką
Ir subiro ratai.
Ir prie to dar atsitiko 
Kažin kas Daratai...

svarai. Pirmąjį svarą aš pats 
valgiau.

BEVEIK DIDVYRIS.

Jis.— pereitą naktį
sapnavau, kad tavo katei vuo- 
degą nukirtau.

Ji.— O. tu. beširdi!
Jis.— Bet tuoj ir pabudau.
Ji.—Biedna katukė! Gerai da. 

kad neilgai kentėjo.

Zosė:— Kitąsyk mudvi bu
vom geros draugės, bet dabar 
nekalbam.

Antosė
jo vardas?

Suprantu. 0 kaip

—Ką čia rašai?
—Laišką merginai.
—Kodėl taip po valiai?
—Mano mergina skaito irgi 

po valiai.

ir dolerių išiminėjimą. doja.
yra turbut atjautė visi,* O kiek tokių n.isiskundi- 

su Lietuva rasti- mų su tais, kurie iviškiems 
t,u- don^iL ri-ii .^iuntė drapanas’ šimtai! 

kad vis viena-Nežiūrint kaip-gudriai kas 
ir kaip apsaugojo, 

j smaili 
a: )lėšė. už

kalė, ir tuščią dė. ę priėmė-

si, kiti-gi

Dabar guli išsitiesus.
Buk taip skauda šonas— 
Įvairiausių rūšių biesus 
Nuo jos girdi Jonas...

Arba:
Arba, arba. arba. arba.
Arba arbavoja.
Jei sudaro tam kas svarbą.
Tegul pakartoja!...

V eonas Litkauskas.
rf ' - ---------------
ŠIŲ DIENŲ MERGAITES.
Tėvas.— Jule, tu taip elgėsi, 

kad jau visas miestas apie tave 
kalba.

Duktė.— Eee. kaip čia ilgai 
jie kalbės! Koks nors durnius 
perskris per Atlantiką. ir aš vėl 
turėsiu ką nors padaryt, kad jie 
manęs neužmirštų. *

TARP CHICAGOS 
PROFESIONALŲ.

D

MANDAGUS KAVALIERIUS.

į
Jis:— širdele, gal norėtum 

manim automobilium pasivaži- 
nėt?

Ji:— Ne, su nepažįstamais aš 
nevažiuoju.

Jis:— Na. tai ir gerai, nes 
tiesą pasakius, tai aš ir automo
biliaus neturiu.

su

susitiko golfo parke 
apie savo profesiją

tenai musų čempijo-

Chicagos lietuvių inteligentu 
gclfininkai 
ir pradėjo 
Kalbėt.

—Matai
ną—sako vienas kitam—matai, 
taip jis eina susikūprinęs? Jis 
vakar mano pačią pavogė.

—ištikrujų! — stebisi kitas. 
—Ir tu jo nenušovei?

—Kam šauti geradėją? 
jam da užfundysiu.

KAS YRA ŠEIMYNOS?
Šeimyna yra Įstaiga, 
šeimyna yra meilė. 
Meilė yra akla.
Taigi, šeimyna yra aklųjų

taiga.

KAS YRA POLIGAMIJA?
“Jonai, ve. aš radau laikrašty 

žodį ‘poligamija.’ Kas tai vra?”
‘^Poligamija yra tokia šeimy

na, kur vyras turi kelias pačias.”
“Ar tai tu vadini toki daiktą 

poligamija?”
“Taip. O kaip tu vadini ?”
“Aš vadinu beprotyste.” -

Aš

Piršlys. Suvadžioi >ja». Vieno veiksmo j Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy*
Kemedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

na juokingas veikalėli# Dalyvauja 2 i gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
į gera ir spauda graži. Paraše J. B. 
Į Smelstorius. 221 pusi. Popieros 

’ Kunigo Meilė. Vieno vaikinio Ko.ncdi- . apdarais ...................................... $1.00
_ - - - - - • ------Audimo apdarais .........................

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

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

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o. 
468 pusi.......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

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

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

Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
1 aida .......................... 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

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

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapls. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri-_ 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lanko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
D-utais audeklo apdarais.......... $1.50

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

niu, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi................................... 25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

mųs pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; 12) Jis sugrįžo; (3) Ado
mos ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų. ........................ 10c.
“Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 

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

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

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” 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? — Arbu 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitoe 

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
ĮjlaSlžipiU •••••••••••••••••••••• dfiįCL
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32. ............................................ lfc.
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 giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašyto* 
tekioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570................................$2.75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

. Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
! savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemų apsem
tu? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai Ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai rak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova. Mokslas ir 
n nešiąs nuo pradžios iki galo. 
Kaina .................................    9t,

KELEIVIS
253 Broadvmy, į

So. Boeton,

•1 • y • . • v na TuoKinjxipanaikinęs, o Lietuvos vieš- moters ir 5 vyrai.
Ar bereikia didt <nės paš- pačiai Smetonos ir Stulgins-

1 Mes per- kai juos atgaivino, ir jų Lie ■ ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingos 
s; aiškiems, tuvoj pridygo kaip diena- veika!His- D^!yYa“-ia v>’raiiir - m°- 

ters- Abu veikalehai vienoje kny- (larzy... kupstų. putėje. Kaina ..............................  25c.
Lietuvoj kaip kam dabar r „ ... .. __• .-i ,• .... . "Jaunystės Karstui. vienaveiksmegeriau, tik ne liaudžiai, ir nę: kon,ediia-f arsas. Parašė K. S. Kar- 

mums išeiviams, kurie irgi povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su-
• »• t • x ° : tarties N. V. Koneckio dialogas, vertesusinėsimuose SU Lietuva Spvžas. Labai užimanti, meiliška ko- 

jaučiame didi trukumą tvar- mediją ir perstatymui tinkamas 
kos, sąžiniškūmo ir žmonis- So‘ Boston’ m6 m......10c’
ko patarnavimo, kokius ki- Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų

turi’ bepatystės istorija, pasekmes ir ju
LUTI. Idoriškas nupuolimas, šią knygą turėtų

Butų gerai, kad ir kiti nu- perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
To’.m.send Fo*-, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. I,abai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

,___ miško klausimo, kurią turėtu kiekvie-
vro nas protaujantis darbininkas perskai- 
t. kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale- 

. So. Boston, Mass, 1914 m., 
10c.

O kiek tokių n. siskundi-

šimtai!

tis.
Reik pripažint, kad tokie jui atidavė, h’ dažnai dar __________ ._________ „Ssanprotavimai turi nemaža 

tiesos, bet nutylėjimas šito
kių skriaudų dalyko netik 
nepataiso, bet 
blogą šakny ja.

Keletas metų 
na m Lietuvos 
šiam našlaičiui, 
pinskui. 
Amerikos

dar labiau

! reikia už tai prim -keti!
Ot, ir teisybė! r džiaug- 

kis sava valdžia!
Tuoj no karo siunčiau sa

vo tėviškėn (Pal- uojo paš
tas) visus “Laisvos Minties” 
mėnraščio leidinius, ir pil
nai apmokėjau. Gaunu nuo 
sesers laišką, kad tui ėjo pri
mokei daugiau, negu aš bu
vau užmokėjęs! Rašau paš
tui laišką ir klausiu kame 
dalykas. Gaunu atsakymą, 
kad, girdi, mano buvę iki 
Rygai užmokėta, o per Ry-

atgal, vie- 
nukentėju- 
butent La- 

kuris atsišaukė per 
lietuvių laikraš

čius i geros valios lietuvius, 
kad jam pasiųstų knygų, 
tarp kurių jis ypač minėjo 
noris Šerno pilnos Geogra
fijos, aš parinkau iš savo_______ __
knygynėlio keletą knygų, o gą^ėję. Na, ir “pasiteisino*. 
Geografiją tyčia nupirkau, Kuomet mes ką nor. 
ir gražiai i tam tikslui pa- čiame, mes nežinom per kur 
gaminią kvolduotą (corni- siuntinys eis—per Rygą, ar 
gated ) popieri Įvyniojęs, Pekiną—bet jei apmokame 
tvirtai surišau, apmokėjau iki vietai (paskutinio paš- 
ir pasiunčiau Į Lietuvos pas- to), tai ne musą dalykas. 
._ Našlaičių Prieglaudai, kokiais keliais siuntinys eis, 
kurioj minėtasai Lapinskas Lile tik nueis. Pristatymas 

Už savaitės para- buvo apmokėtas ir paskuti-

siun

ta

įadosi. T'"
:iau laišką, sakydamas ko
kias knygas jam pasiun
čiau, ir prašiau man praneš
ti. kada ir ar visas jis gaus.

Praslinko du mėnesiu, o 
jis man rašo, kad labai tų 
knygų laukiąs, ypač Geo
grafijos. už kurią iš anksto 
dėkoja, bet dar nesulaukęs. 
Dar mėnuo ar daugiau pra
slinko ir vėl našlaitis man 
rašo, kad knygų nesulau
kiąs, prašo jieškoti jų.

Arti pusės metų praėjo 
nuo laiko išsiuntimo, kaip 
gavau nuo Lapinsko laišką, 
kad knygas gavęs, bet siun
tinio apdarai (Įvyniojimas) 
esą taip suvelti, nuplyšę, o 
knygos, matomai, daug žiū
rinėtos, suteptos, nučiupinė
tos, net parašų po paveiks
lais nežymu, o svarbiausios 
knygos, Geografijos, visai 
nėra. Kaip tik svarbiausioji 
knyga žuvo!

Tuoj parašau laišką Kau
no Paštų Žinybai, kad ji pa-j 
sistengtų knygą surasti, o jei; 
ne, tai bent kaltininką tin-| 
karnai nubausti. Bet ji? ma- 

poniškumo.i 
net atsiliepti i

tyt, iš didelio 
nerado reikalo 
i toki skundą.

Apie porą 
siunčiau ryšeli 
85 ssVfeitės)

įs-

—Ar jūsų sūnūs jau įstojo 
universitetan ?

—Turbut. nes mačiau jau 
parsinešė namo ukulelę.

kentėję nuo Lietuvos pašto 
atsilieptų. Nors tai gero ir 
neduos nukentėjusiems, ku
rių kas žuvo, bet vfcgi tokie, 
balsai paragins pašto valdy
bą apsižiūrėti, kad daugiau 
to nebūtų. “Keleivis” ; 
daugelio Lietuvon siunčia- ksa. 
rnas, ir jei viena pašto Įstai- »• ■
ga jo neįleidžia (bet pati 
skaito), tai kitos Įleidžia. 
Tuoj no naktinių didvyrių 
perversmo, kuomet “Kelei
vis” ir kiti laikraščiai buvo 
paskelbti kaipo neįleidžia
mi, aš “Keleivi” siuntinė-, 
jau, ir Kaune buvo gauna-' 
■mas.

Tik reik nesigailėti poros, 
skatikų pašto ženkleliui, o! 
vis vienas-kitas numeris nu
eis. Ani» Rūkas.

“Vedusių Gyvenimas” 
Nėra Vertas

r.is paštas neprivalo daugiau 
reikalauti.

Aš dažnai perku knygas 
iš Berlyno (Vokietijos) 
knygynų, kurios nuo išsiun
timo užsakymo i dvi savai
tes puikiausiam stovy atei
na.

Prieš karą esu siuntęs 
knygas Maskolijon (Voro- 
riežan). Iš trijų siuntinių 
Dora knygų nebuvo Įleista, 
bet jas. man gražiai grąžin
ta, zsu pažymėjimu: “Za- 
preščenno Cenzvroju." Ne
liko kas sakyt, kuomet ma
no siuntinys nebuvo Įleistas, 
bile tik grąžintas.

Dabar išrodo, kad prie 
savos valdžios Lietuvoje yra 
daugiau neteisybės, negu 
Lietuvai esant caro naguo- 

|se. Valdininkams ir kunigi
jai dabar geriau, bet kokia 
iš to nauda liaudžiai?

metų atgal 
knygų (apie 
Gelgaudiškio 

paštan. Tos taip pat nei gry- 
žo, nei nuėjo, kam buvo 
siųstos. Matoma. Lietuvos 
pašte tokios “dingtuvės” pa
prastas dalykas: jei geros 
knygos ai* kitkas, e. ką čia į 
žiūrėt, bene sužinos kur din
go!

Dabar sesuo man rašo, 
tad mano gimtinės pašte 
(Pakruojo) ateina jau ke
lintas laikraščių siuntinys' 
atplėštas ir “Keleivio” nesą,'

Redakcijos Atsakymai
Dom. Rudneck.— Tams

ta giminių parsitraukti iš 
Lietuvos negali. Jie gali tik
tai užsiregistruoti Kaune 
pas Amerikos konsulį ir lau
kti savo eilės kvotoje. Bet 
užsiregistravusių tenai yra 
jau tūkstančiai, o kvota įlei
džia tik apie 300 per metus. 
Todėl žmonės iš Lietuvos 
važiuoja dauginusia į Ar
gentiną ir Braziliją.

AL Gulbinui. — Tamstos 
raštelį gavom, bet sunaudot 
negalėjom.

Kaltina Pačios “Nervas"

‘‘Silpni nervai,” nesenai vienas New 
Yorko gydytojas pasakė, ‘‘mano nuo
mone, suardo daugiau linksmai

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo 'ieš
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištar mu ir gramatika. Antra padidin
tu ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas. Pusi. 95..................... 35c.

Licu'ių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos das i žinosi, 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.

____ _______ vedu-1
šią gyvenimą, negu koki kita priežas- Materiališkas Istorijos Supratimas.

Apart padarymo iš maloniausio bu-
Lapeliai iš p role cariškos filosofijos 

Jei r ori žinot, kas gimdo pasaulyje
do surugusį ir aržu, nerviškumą į labi! įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
apsunkina energiją — jis iščiulpia <nygelę. Kalba labai lengva. Kny-
jaunystę, stiprumą ir dailumą na; i- 
na. Koks skirtumas tarp tos skaisčios 
vikrios merginos, kuria apsivedė. ?’ 
stebėtina, kad vedusio gyvenimas ne
pakenčiamas!

Jus galit prašalint nerviškumą—ir 
greitai—ir vėl būti ramių nervų, skai
sti moteris kaip ir pirma. Imki' šauk
štuką Tanlac prieš valgi ir prieš atsi
gulsiant ir jeigu jis nepadarys iš ji?= 
naujos moteries—neprašalins to nu
vargusio, įtempto jausmo — tai eiki
te ir atsiimkite pinigus.

Nueikit pas aptiekorių ir gaukit 
bor.ką Tanlac. Milionai žmonių pradė
jo eiti atgal i jaunystę, sveikatą ir lai
mę su šiuo pasauliniai garsiu tonikų ir 
nėra jokios priežasties kodėl ir Jus 
negalit šiandien pradėt perbudavot 
jūsų suvargusius raumenis ir priduoti 
vikrumo visai sistemai.

Ne- p... . 1 ■

Nebus daugiau 
Užkietėjimo 

kilvyje 
Piktumo 

Greita paįelba naudo jant

PepsnricSeltzer 
Kasyk Kmsmic Scltzer Co. 

ftbrcester, Mass. o 
GAUSI SAMPELi DYKAI 

‘ 9

Pabandyk Dyk i
O įsitikink, 
F kdd r P r MOLĄ

GYDO
NAJĄ GYSLĄ

KAM KEN -:T kad mos- 
tis so REM-< \ yra taip 

maloni ir lengva var- t—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—kl; ;sk jų aptie- 
koriaos, arba parsis sk dovanai 
Sempelj—paprastai vyniotas ir 
u žpečėtytai. Rašykit • :enrv Thayer 
& Co, Cambridge. M. s

JEI PATRUKĘS, 
BANDYK TĄ DYKAI 
Uždėk ant bile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jos husite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui į
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. M ai n street. 
Adams, N. Y, reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokayraias 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir k*ais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
70-N Main st., Adams. N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas
Adresas
Valstija

ga p-otaujantiems darbininkams neap- 
;ainuojama. Nedega imta iš Greilicho. 
n:.rašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913.. ?nsL 80..................... 25c.

•
Monologai ir i»eklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žiu ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
-ero’iucionieriškos, tautiškos, humo- 
risti-kos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaiksčiojimams, baliams, kon
certe m? ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m,................ 25c.
NihPMai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, 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., j 
1915 m , pusi. 24............................. 10c.

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų kemedija. Perstatymui reikia

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

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

vei. Panašios knygos beturiu kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijor.ai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sar.tikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

ki ;anti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyru ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Ž. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................. 25c.

I

S aK nescios ir miN
TIESIAI Iš 

F AKTORES 
Italioniška 

Armonika 
Geriausia ant 

Marketo 
Didelis pasirinkimas ar
monikų įvairaus styliaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra

CIOS MOTINOS

D
AKTARAI rekomenduota eo liver 
oil kasdie prieš ir po kūdiki; gim
siant. Atgaivina iščiulptąsias r tinos 
jėgas. Sumažina nesmagumus anti
mis. Taipgi pagelbsti kūdikio a imui. 
Padeda pamatą geresniems dan-^. 
tims ir kiniams. Malonus bodas 
imti jį yra Scott’s EmuWon. Y 
lengvai virškinamas. Lengva* ra- W 
išlaikomas. Puikus maisto to-7 
nikas. Vertas bandyti. —J'

SCOTTS EMULSION Al 
DĖL MOTINŲ IP. V A I K V.

s—ok™, aonctia,«. t. “

!/

N

tM 
lt

rankų darbas ekspertą 
iš geriausios meaego*. 

i Patenkinimas gvaran- 
'tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais Tur- 
totus instrumentus.
Klausk dykai kataliogo.

ITAL1AN
323 Polk Street,

ACCORDEON MFG. CO.
Dept. 15, Chicago, III.
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DARBAS.
Tauragės apskrity, Grau

žų kaime gyveno nepilna- 
protis Juozas Andruška. Jis 
turėjo tris sūnūs: 2 metų, 4 

J metų ir 6 metų. Labiausia 
balsi vimo teisę iš trijų-ket-J mylėjo vidutinį, kuri, kur tik 

’ > paklodėj susivy-
stengiasi dar per- niojęs ant kupros nešioda- 

viršysi seniau buvusią rusų vosi su savim.

(1 luo musų korespondentų ir iš Lietuvos LaikraMių.) *
 

LI1TUVOS VALSČIŲ 
RINKIMAI.

F: šistai grąžina Lietu
von seną rusų caro tvarką 
vaisi ių vidaus susitvarky
mo įsikalė.

N< užtenka to, kad atėmė

virta lalių valsčiaus gyven- eidamas,

te ari ą. Grįžta valsčiaus 
“staišina,” seniūnijų “sta- 
roste s,” kurie už degtinės 
buteluką gatavi bus viską 
padalyti. Ūkininkai maty- 
dam , kad prieš vėją nepa
pūsi, neina visai Į rinkimus. 
Iš kt lių šimtų rinkikų, se- 
niun > rinkimuose dalyvau
ja ves keli ir tie renka seniu-

Prieš sąvaitę nelaiminga
jam tėvui protas visiškai su
simaišė. Vieną dieną, žmo
nos nesant namie, paėmė 
skustuvą ir papiovė savo 
jauniausiajį sūnų, paskui iŠ 
eilės papiovė savo myli
miausi. Tik trečiasis, vyriau
sias, matydamas ką tėvas 
daro, išspruko iš namų ir

ną t< kį, kurį nurodo polici- nubėgo pas kaimynus pa- 
urednin- galbos šauktis.

DARBININKAS PA- l 
ŠAUTAS.

i 
Pasvalys. — Prieš keletą i 

dienų ūkininkas Krivickas 
evolverio šuviu peršovė 
iarbininką Žagrakalį. Da- 
ykas toks: Žagrakalis su 
kitais trimis pažįstamais už
ėjo prievakaryje pas Krivic
ką pasiimti iš anksčiau liku
sių drabužių. Krivickas, iš
syk aiškinosi, kad jis juos 
palaikęs per plėšikus ir šo
vęs. Sužinota buk jis liepęs 
rankas iškelti aukštyn ir pa
rodyti pasus. Žagrakalis, 
klausęs, kam jam pasai, nes 
jis juos pažįstąs ir siekęs į 
kišenių paso, tai Krivickis 
paleidęs į Žagrakalį šūvi. 
Pašautasis sukniubęs.

Krivickas vėlesniuose pa
rodymuose ėmė aiškintis ki
taip. Jis buvęs Pasvaly, daug 
gėręs ir revolveris patsai iš
šovęs.

Žagrakalis sužeistas ir 
pristatytas į ligoninę. Kri-

X

Ar imm^ darbas raišu padare
ti

Zinai kaip <aulė* švie*.** įkaitina 
kūną . . . kaip ištveria į kūno cak*. 
Sloan's sveikas karštis tave sušiUins. 

Dasieke skaudėjimo šaknis ... ji 
išvaro. Gauk šviežia bonką šiądien, 
35 centai.

SLOANS

BAŽNYČIOS BUS TIK 
MURINĖS.

Naujuoju statybos įstaty
mo projektu numatyta, kad 
bažnyčios ir šiaip maldos 
namai turi būti statomi tik 

‘muro sienomis ir nedega- 
masiais stogais.

Medinius maldos namus 
bus leista tik kapinėse sta
tyti ir tuose bažnytkaimiuo
se, kur miškingumas nema
žesnis 25 nuošimčių.

I

!

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Aid mošą poąaltarių Išira 
Nepalyginamas Įvaromas ir 

patarnavimas viaoee klesose.

jos ‘ pristavas” ar “ 
kas,’ kurie laike rinkimų .
visut met dalyvauja. Rinki- šulinyje tik bepročio kepu- 
mus atlikus, naujas “staros-' 
ta” vi 
ir t ž 
valst/binės buteliukais. Jei 
kur iristavas ar uredninkas 
jaučia, kad gali jų kandida
tas j rakristi, tai iš anksto 
visus pažangiuosius 
kus pakviečia į savo nuova
dą svarbiu reikalu, 
vyks a linkimus pravesti. 
Rinkikai išsėdėję iki vaka
ro policijos nuovadoje vė
liau jaleidžiami namo. Taip 
atsitiko Kruopių ir Žagarės 
valsčiuose. Bendrai, rinki
muose dalyvauja vos 1 nuo
šimtis, daugiausia 10 nuoš.

Tekia rinkimų tvarka bai
siai nepatenkinta visa liau
dis ir po įvykusių rinkimų 
eina begaliniai žmonių pro
testai. Iš šių rinkimų visos 
moterys, darbininkai, ir su
augę šeimynų vaikai, kurie 
dirbi visus darbus ir atlie
ka visas valstybės pareigas 
gavo suprasti, kiek jie liko 
atstumti nuo valstybės rei
kalų sprendimo ir už.visus 
darbus nustojo next balsavi
mo teisės. Atėmimas iš jų 
balsi vimo teisės begalo 
juos įpykino ir aiškiai įro
dė f išistinės tvarkos netei
singumą. Rinkimai dar la
biau nustatė mases prieš 
valdžią. O kuomet “starši- 
nos” ir “starostos” su “dė- 
sėtnikais” apsikabinės Lie
komis ir valsčiaus reikalais 
priiminės žmones karina
mose, tai tuomet dar labiau 
pasireikš visas fašistinės 
“reformos” biaurumas.

Prisigėrusių “staršinų” ir 
“Storastų” jau prieš karą 
žmorės labai nekentė, o ką 
beka bėti dabar, kuomet 
žmorės jau priprato prie 
rinktą visuotinų demokrati
nių savivaldybių? B. Z.

Atbėgo kaimynai, rado

. rę ir sudrumstą vandenį, 
isus vedasi i karčiams Matyt, jis suprato blogai 

rinkimus’ atsimoka-padaręs ir norėjo nusiskan
dinti. Vėliau kaimynai rado 
ir jį patį, visą šlapią, pasislė
pusį šakose.

Policijoj tardomas bepro
tis tuo i prisipažino nužudęs 
savo du sūnūs. Dargi paša 
kė, jog mylimiausią ilgiau
sia kankinęs.

■

rinki-

o pats

žudystėje buvo nubausti: 
Balys Krupickas 15 metų 
kalėti, Vincas Latvėnas 62 
metams kalėti, Petras K r u-

viekas suimtas, bet po tar-'pickas 15 metų ir Stasys 
dymo paleistas, paėmus tik; Kriščiūnas 15 metų kalėti, 
parašą, kad niekur neišva- Byloje dėl veikimo bolš. Ro
žines. munistų naudai to pat teis-

----------------- į mo sprendimu nubausti:

Bolševikų Kurjeris 
Žmogžudys.

I A V 1 LMV44***t* .

Vincas" Latvėnas 4 metams 
( ir Jurginis Juozas 6 metams 
kalėti.

PONAS PISORIUS 
APSIVOGĖ.

Pasvalys.—Pas vietos tei
sėją tarnavo Binfeldas. Ji§ 
buvo raštininku arba, kaip 
žmonės sako, pisorium. Kai 
atvyko naujas teisėjas, tai 
jis šitą poną pisorių paliuo- 
savo. Paliuosuotasis tuo- 
ėmė girtis esąs slaptos poli
cijos agentas ir “daug ga
lįs.” Tuoj ėmė rašinėti 
skundus. Pirmiausia parašė 
skundą ant teisėjo, kuris jį 
paliuosavo. Jis girėsi, kad 
kaip kam jau “kinkos pra
dėjo drebėti.” Tečiau grei
tai visi atsigavo. Už mela
gingą skundą valstybės gy
nėjas patraukė Binfeldą at
sakomybėn. Bet greitai pa
aiškėjo, kad jo tikrai butą 
kitų kišenių “žvalgytojo” ir 
pateko tuoj Į policijos ran
kas, o taikos teisėjas ji nu
baudė trimis mėnesiais ka
lėjimo. Be to, atsirado ir 
daugiau panašių vagiliavi
mo bylų, kurios perduotos 
taikos teisėjui. Yra ir kyši
ninkavimo bylų, kurios per
duotos tardytojui.

Tiesa, dabar dažnai gėdą 
darą visai Lietuvos valdi
ninkijai asmenys, kaip juos 
kas pakušina, tai tuoj pasi
šiaušia ir pagrąso savo vir
šininkams. Taip darė ir ši
tas teisėjo raštininkėlis. Bet 
pasirodė, kad pats yra vagis 
ir girtuoklis.

BE KELINIŲ ATGABENO 
ŽMOGŲ 1 POLICIJĄ.
Šakiai. — Šakių apskrity 

sužirota, kad bus gabena
ma brendspiričio kontra- 
band a. Policininkas Puši- 
naiti:; naktį saugodamas, 
prie Šešupės pamatė už ko
kių 15 metrų kažką baltuo
jant. Prišokęs liepė stoti. 
Bet baltasis pasileido bėgti, 
į policijos šuvius atbėgo ir 
kiti nagelbon baltąjį gaudy
ti. Sugavus pasirodė, kad 
tai y a pil. Bosas, iš Bosų 
kaimo, Kidulių valsčiaus, 
žymus 
trečiu 
brerdspiričio kontrabanda. 
ŠĮ kartį jis gabeno dvi 
skardines spirito, viso 36 
litrų. Perbridęs per Šešupę 
jis Uip staiga buvo užklup
tas, kad nespėjo kelinėmis 
apsiauti. Ant kaklo baltuo
jančiomis kelinėmis ir ka
bančiais batais, su pora 
skardinių ant pečių, jį nu
gabeno .pas rajono viršinin
ką. Iš ten Į Smalininkus ir 
pagaliau Į Kidulių arešto 
namas. Nubaustas 500 litų. Į

Šių metų pavasari Ragu- 
zės vienk., Panevėžio apsk., 
įežinomi piktadariai nužu- 
lė pil., Barborą Pavilionie
nę ir sunkiai sumušė jos vy-! 
ą Vladą PavilionĮ. I‘_ž 
caltimo vietoje kriminalinė 
oolicija rado Pavilionienę 
vartė paplūdusią kraujuo
se, o jos vyras Vladas Pavi- 
’ionis rastas bute be sąmo- 
lės, bet dar gyvas, kurio 
)uvo sudaužyta galva ir įž
iurta viena akis. Pavilionių 
šeimos liko tik trys mažu
liai vaikai Vaikų nurody
mais paaiškėjo, kad ryto 
metu jie pabudo pajutę, kad 
bute kas tai vaikščioja, bet 
dėl tamsiųno pažinti nega
lėjo ir tik matė, kaip neži
nomi piktadariai jau ėjo iš 
buto šviesdami elektros lem
pute ir jų buvo trys asme
nys. Kriminalinės policijos 
pastangomis nustatyta, kad 
šioje žmogžudystėje dalyva
vo Balys Krupickas, Vincas 
Latvėnas, Petras Krupickas 
ir Stasys Kriščiūnas. Krim. 
policija padarė pas juos kra
tas ir surado pagrobtą turtą. 
Laike kratos pas Vincą Lat- 
vėną rado Įvairių Panevė
žio bolš. kom. raikomo do
kumentų : suvažiavimo nu
tarimu, Morpo organizaci
jos apyskaitas, Įvairios ko
respondencijos, šelpiamų 
kalinių sąrašus ir kit. Pa
aiškėjo, kad Vincas Latvė
nas buvo Panevėžio bolš. 
kom. raikomo kurjeris ir 
kalbamus dokumentus buvo 
Įgaliotas nuvežti bolš. kom. 
centran Kaune ir iš Čia at
vežti literatūros. Sąryšy su 
tuo buvo sulaikytas ir bolš. 
komunistų Panevėžio raiko
mo sekretorius Jurginis 
Juozas.

šių metų spalių mėn. 23 d. 
Panevėžio Apygardos Teis-

UŽ FAŠISTIŠKĄ MARŠĄ 
KOMUNISTIŠKA PRO

KLAMACIJA.
Lapkričio mėn. 9 d. į Kau- 

t ¥ no policijos I nuovadą Gri- 
Nuši-'?01^115 Makarevičius iš Pe-

PIEMUO ATKERŠIJO 
ŪKININKUI UŽ MUŠIMĄ

Panevėžio apskr., Roza
limo valse., Getautų kaime 
sudegė Juozo Urbono kloji
mas su javais 3860 litų ver
tės. Kriminalinė policija 
gaisro priežastį ištyrė ir nu
statė, kad gaisras įvyko iš 
padegimo. Klojimą padegė 

į to pat kaimo piemuo Alfon- 
'Orto AT n 1 i r> IO

Pandėlio valsčiaus miškuo- amžiaus, keršindamas Ur
še vilkai buvo bepradedą bonui už tai> ka(I jis kadai. 
žmones pulti: vieną ėjusią jį mušęs, 
per mišką keliu mergaitę 
vilkas gerokai apiplėšė, o 
antrą sutikęs miške tik į avis 
pažiurėjo.

Tuojau po to buvo su
rengta medžioklė ir keli vil
kai nušauti, kurių vienas la
bai didelis.

Liniment

t

VILKA1 PUOLA ŽMONES _______
Zarasai.— Netoli Zarasų, Malinauskas 12 metų

*

—$203.00— |
Iš NEW YORK j KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjai SS.- S. V. jei** 

Taksas.) Tračia kleaa.

Piaigus peruončiMi greitai ir 
žemoįris ratomu.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą i 
informacijų klauskit pas viatsa 
agentus arba pas

Hambcr?-America line
299 Tremont St., Boston, Maus.

A,

, iš Bosų 
"Kidulių valsčiaus, 
kontrabandininkas, 
kart sugautas su

trošunų atnešė vieną komu
nistinę proklamaciją ir pa
reiškė, kad jam, griežiant 
Jonavos gatvėj Gineikienės 
alinėj, nežinoma pilietė už 
sugriežtą maršą vieton pini
gų apmokėjo šia proklama- 
eija.

KOMUNISTAI.
Biržai.—Nesnaudžia 

žuose ir komunistai. Kad ir 
retai, bet visgi, pagavę mo
mentą, padaro ir savoj'did- 
vyriškus” žygiu 
gatvėje, einaiit į linu apdir
bimo fabriką, iš 6 į 7 d. lap
kričio ant telefonų vielų bu
vo iškabinta raudona vėlia
va.

Bir-

įus. Dvaro

ŠULINIŲ GATVĖSE 
NEBEBUS.

Galutinai įrengus Kaune 
vandentiekį ir jam pradė
jus veikti, bus nuimti visi 
gatvių šuliniai, o vietoj jų 
padaryti čiaupai (kranai).Imas nagrinėjo abi bylas dėl 
Be to, pastatys gatvėse gaiš-1 nužudymo ir veikimo bolš. 
rinius hydrantus kiekvie-komunistų naudai. Teismo 
nam 100 metrų. sprendimu kaltinami žmog-

ŠALTIS GALI PAVIRSTI 
PLAUČIŲ UŽDEGIMU

Kosulis nuo .šalčio gali pavirsti 
rimta liga. .Jus galit jį tuoj sustab
dyti su Creomulsion, pienuotu cre- 
osotu, kuris yra priimnus jferti. 
Creomulsion yra medicinos išradi
mas dvigubos naudos; jis paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir 
sulaiko bakterijų daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovų kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bronchi
to uždegimų. Creomulsion? randa
si. apart creosoto. kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš- 
tjjinią. kuomet creosotas, paimtas 
j vidurius, dasigauna j kraują, už
puola ligos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą

Creomulsion yra užtikrintas gy
dymui kosulio nuo šalčio, bronchi
to, ir mažesnius bronchito skaudė
jimus. ir yra geriausias atbūdavo
te jas kūno po šalčių ar flu. Pini
gai grąžinami jei nepagelbsti po 
naudojimui sulyg nurodymo. Rei
kalauk pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeliui.

1 52n-N J
(Creomulsion Co.. Atlanta. Ga. I 
| Atsiųskit dykai bonkutę Greo-J
• mulsion nuo užsitęsusio kosulio!
Į po šalčiui. I
i Vardas ....................................... I
• Gatvė ........................................•
J Miestas ................. ValS.............|
| Viena bonkutė seimai. Rašyk |

CREOMULSION

PALEISTI KOMUNISTAI.
Teko patirti, kad sulaiky

tieji komunistai sąryšy su 
komunistinės revoliucijos 
sukaktuvėmis, jau esą pa
leisti

NUSIŠOVĖ DU-KARI
NINKAI.

Gautomis iš Vilkaviškio 
žiniomis ten nusišovė vyr. 
Įeit. Baliunas ir Įeit. Kaz
lauskas. Smulkmenos dar 
nežinomos.

i
♦!i
I
In

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A
K BOSTONO: SCYTHIA—Gruodžio 1. LACONIA Gruodžio 13 

ANDAN1A—Sausio 12.
New York j Kauną 3203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Bostoa, Mass.

o paskui sausžerrtiu j Kauną „ 
Pamatykite Londoną pakely. >1 * 
Taipgi tiesiai i Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNARD LIN

KELIAUKIT Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

Ji* Turėjo Silpno* Koja* 
ir Pūslė* Trobelių*

Ponas F. L. Reid. Denver, Coio^ 
atgavo sveikatą ir dabar yra labai 
užganėdintas ir linksmas, ir jis nori, 
kad kenčiantieji išgirstų malonią ži
nią. Jis rašo: “Nuga-Tone yra pui
kios gyduolės. Aš visuomet kentėjau 
nuo didelio nuovorgio ir mano kojos 
visuomet skaudėjo, dieną ir naktį aš 
turėjau silpną pūslę, turėjau šlapintis 
apie dvyliką sykių dieną. Dabar mano 
kojos yra tvirtos ir mano pūsle vei
kia atsakančiai.”

Virš mHionas žmonių yra dėkingi 
atgaudami savo sveikatą su pagelba. 
Nuga-Tone. Jos veikia puikiausiai dei 
tą žmonių, kurie turi inkstų ir pus- 

i lės t rūbelius, prastą apetitą, menkų 
, virškinimą, galvos skaudėjimą, svai- 

o' gulį, silpnus nervus, reuniatiškus 
' ■ smaustnus, kurie permažai sveria, tu- 
.ri vidurių užkietėjimą, visuomet jau

nus miegoti. Jei turite bent vieną tų 
nemalonumų, jus turėtumėt pabandyt 
Nuga-Tone. Jos tikrai pagelbės jums 
Nuga-Tone yra parduodamos pas vi
sus gyduolių vertelgas. Jei jūsų ver
telga neturi jų stake, reikalaukite, 
kad jis užsakytų jų iš olselio vaisti
nės.

APIPLĖŠĖ KELY.
Lapkričio mėn. 10 d. 

kilometre nuo Rokiškio, Vi-\ 
. • •____ j v. 14 *iuuiią uoiucvcjim^, * aslaumei jau-
ĮEISIU kaime du nežinomi įčiasi nuvargę ir negali gerai nakti- 
užpuolė Dusetų miestelio 
gyventoją Rivą C’imerma- 
naitę ir ją smarkiai apkūlė, 
atėmė pinigus ir pabėgo.

Puikus Trinerio 
Kalendorius

Gerume nėra lygaus. Trinerio Kar
taus Vyno niekas nepavaduos, kuomet 
netarnauja apetitas, viduriuose sukie
tėjimas. egrai ir panašus trubeliai ir 
Trinerio 1930 sieninis kalendorius yra 
tikrai “Puikus Kalendorių.-." 
garsus artistas Alfonsas Mucha 
išreiškė, kaip veikia sveikatai
fornijos vynuoges ‘ir Įvairios medika- 
lės žolės. Įeinančios į Trinerio Kartųjį 
Vyną. Spalvų švelnumas ir sumanus 
-piešimas yra stebėtini. Dykai gauk 
nuo savo aptiekoriaus arba atsiųsk 
16c pašto lėšoms. Jos. Triner Co.,Į 
1333 So. Ashland Avė., Chicago. III. j

Piešė
Jisai
Kali

i

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

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

sugėdysite sau pinigų.
Trečia klase......................................... $107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai..........181
Turistine trečia klase, Main Deek........129.50
Turistine 3-čia ki. j ten ir atgal, tik .... Ž16. 
Cabin....................................................... 147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euroją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu- 
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO

“LiTUANIA” Dec. 7 “ESTONIA” Dec. 21

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentų arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7JO?

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Cerrtralihės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyęa skir
tingą, didelių ir mažu, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juoku, daktariškų, moksliškų, filosofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykių su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutė ” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku
rį leidžia ir redagų ja žymus humori.--tas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7..v', gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tikta: $S.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga sk ibiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.0o ve lės, taipgi “Marguti” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už |7..'O. Svkiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knyt yno naują katalogą Pinigus siųskite šiuo ad
resu : ____

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

T ■ -......'SV
Dienos Per Vandenyną

>S wPER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ 

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

»

f EEEMEN „
■ Laivas EUROPA dabar budarojamas ir
I veikt pradės nuo kovo mėn.. 1930 m.
I Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
■ Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos
■ ša'imi. Reguliari išplaukimai kožną sąvaitę
H populiariais Lloyd laivais.
B I>el sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų

atsiklauskit savo vietinio a gento arba

1 NCRTU ( FIMAN
65 STATĖ ST- BOSTON, MASS.



vairios Žinios

Iš Lietuvos
PASKANDINO STATINĖJ 

KŪDIKI.
Kaune pil. Rinkevičienė, 

gyv. Vokiečių g-vė 28, pa
skandino statinėj 2 mėnesių 
amžiaus savo kūdikį. Ve
dant kvotą pasirodė, kad 
Rinkevičienė yra pamišusi.

VAKARUŠKOSE NU
ŠAUTAS.

Jezno valsčiuje vestuvė
se pas pil. Germanauską iš 
12 į 13 lapkričio mėn. revol
verio šuviu buvo nušautas 
to pat valsčiaus gyventojas 
Vaitekauskas. Kaltinamas 
nušovimu Vincas Kernavi- 
čius.

PASMAUGTA SAVO 
BUTE.

Lapkričio mėn. 8 d. naktį 
rasta savo bute pasmaugta 
Ona Čepienė. Ji gyveno Pa
pilės valsčiuje, Kabniškių 
kaime. Pasmaugimas įvyko 
apiplėšimo tikslu.

KINIEČIŲ PINIGAI PAR
SIDUODA TONAIS.
Kiniečių pinigai, kurie ir 

ramybės laiku nedaug bu
vo verti, dabar taip nusmu
ko, kad japonai Mandžuri- 
joj perka juos tonais ir tir
pina į metalą. Už toną mo
kama apie $150: sulydytas 
iš jų metalas vertas apie 
$170.

ŠTAI KAIP ŽMONĖS VAŽINĖJOSI SENOVĖJ..

KELEIVIS

Paveikslėlis parodo senovės dviračiu čen pi jonus. Apie 35 metai atgal žmonės vartojo ši
tokiais aukštais ratais dviračius. Anądien Pennsyivanijos valstijoj buvo jų paroda, šitie žmo
nės išlaikė savo dviračius iki šiai dienai.

e r1-- U W f gih;
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TUR PARDUOTI ARBA 
IŠMAINYTI

Mėsos ir grosernės krautuvė, an’ 
labai gero kampo South Bostone, daro 
biznio apie 800 dolerių per sąvaitę. iš
dirbtas biznis per 2v metų Medinis 
na.mas su dviem krautuvėmis ir 4 šei
mynos po 4 ir 6 kambarius su Įtaisais, 
rendos neša 4140 per mėnesį Biznį ir 
namus parduos už $13,500, įmokėti 
fc,U0<», arba mainysim ant .3 šeimynų* 
namo geroje vietoje. Savininkai pra-( 
turtėjo ir nebenori biznio ir todėl taip 
pigiai parduoda.

SOUTH BOSTONE
Puikioje vietoje vienos šeimynos 

medinis atskirai būdavotas namas, 9 
kambarių su visais įtaisais ir gara- 
džius dėl 5 automobilių, turbut greitai 
parduotas, reikalingi pinigai bizniui.

ŪKĖ—FARMA
55 akeriai geros žemės, 8 kambarių 

stuba su visais įtaisais, kūtė, vištiny- 
ėios. visokie ūkės įrankiai; 3 karvės, 1 
arklys, 250 vištų, 20 kiaulių, šieno, 
bulvių, daržovių. Puiki ūkė prie Statė 
Road ir netoli Bostono. Kaina tiktai 
$7,50<(. įmokėti $2,000, arba mainys 
ant namo. Ūkė verta mažiausiai $10.- 

Savininkas parduoda taip pigiai 
priežasties ligos. ( ąy)

J. BALASZAITIS
337 West Third Street, 
South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 0418-R.

Tel. Porter 3789

Dr. John
(REPŠYS) 

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

881 MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

i

ooo 
iš

T«l. So. Boetoa M«-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di«ją 
| Nuo 2 iki 9 vak.
INEDĖUOMIS: 

{iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleirio** namo.

361 Broadway, tarpo C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

— ■ z"

I

I

I

j
i
| "Keleivio" draugai, reikale lanio- 

tas įstaigas, kurios garsinasi 
I “Keleivy."

Vieną dieną 3 savižudystės. Art. Babravičius dainuos
South Bostone. ,

Šiomis dienomis Bosto-1 
Juozas 83X0 gudrias galvas ir nega-ikit 

kas galėjo pa-! "Ke1

Kas pavogė Yale Univer
siteto tvorą?

Bostono policija suka
Pereitą subatą 24 valan-i

du laiko tarpe Bostone nusi-į
zude 3 žmones. Tunelio sto-atvvkl, ar[Uas_____
tj po Friend stieetu nežino- Babravičius. Jis čia atvyko suprasti,'

tvm iutw e<avO| S’—----------------

neužilgo mo- dentų tvorą, 
kur statyta Nr.

t

I

r■
i
I

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boslon, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė..

Mattapan. Tel. Miiton 2952.

mas vyras nušoko nuo plat- 
formės po traukiniu ir buvo 
taip sumaltas, kad jo nega
lima buvo pažinti. Medfor- 
de 74 metų amžiaus vyras, 
Oscar Brandford, iššoko per 
langą nuo trečio aukšto ir 
taip užsimušė ant vietos. 
Panašiu budu Jamaica Plain 
nasidarė sau galą Margaret 

, Yoston

.darė. Ir tejsmas liepė uždą- Jer jangą nuo trečio aukšto 
gę šešiems mėnesiams. įmonėj

į^gi Amenka, tai ne ;masi tokiu baisiu žingsn:u 
Lietuva. Čia apgaudinėti • b - * * *
žmones “stebuklais” negali-? ________
ma. Net pats kardinolas bu- Iidegė Na„tasket “byčUi.” 
vo priverstas savo “stebuk- • . .
lingas” kapines Maldene! „ PeleJ9» s«',aa? “gnif nu’ 
ūždami > slave Nantasket Beach re-

Vietinės Žinios
*■

TEISMAS NUBAUDĖ ar šis jaučia jo “galvbę.” 
“STEBUKLADARI” Bet policijantas nieko ne- 

------------- Jautė ir ant galo isitikino,
Kun. Gnsvold gavo 6 me- kad šitą “stebukladari” Kei- 
nesiu* kalėjimo už apgau- kia vesti i teismą. Taip ir pa- 

dinėjimą žmonių. įdarė. Ir teismas liepė užda-
Trečiojo distrikto teismas tėvelį Griswoldą į belan- fužrimušė^Sunl^^i^^

47 metų amžiaus 
Ji taip pat iššoko

vogti Yale Universiteto stu-; 
reikalus, nes neužilgo mo- kuri buvo pa-j
šiasi važiuot Lietuvon, kur;^aCvta Ne\v Havene ties 
jis yra kviečiamas Lietuvos B.a.e^ brolių fotografijų stu-j 
Valstybės Operoj dainuot. 
Bostone jis ketina užtrukti 
iki Naujų Metų. Taigi, šita 
proga pasinaudodami, South 
Bostono lietuviai nutarė su
ruošti jam koncertą, nes ga
li but, kad daugiau jau ne
teks jį amerikiečiams girdė-

I

sutvarkyti kai kuriuos savo 
reikalus

šį panedėlį nubaudė kun. 
G. E. Griswoldą šešiais mė
nesiais kalėjimo už apgau
dinėjimą “stebuklais” žmo
nių. Pasirodo, kas šitas du
sių ganytojas “gydė” “ste
binčiais” ligas ir ėmė už tai 
pinigus. Teisme paaiškėjo 
šitokia jo “stebuklų” istori
ja. Tūlas laikas atgal pas jį 
nuėjo moteris vardu Cola
russo ir nusivedė mažą savo 
mergaitę. Kunigas abidvi 
jas apžiurėjo ir pasakė, kad 
mergaitė pavojingai sergan
ti ir, jei nebus gydoma, ji 
mirsianti Kalėdų nesulau
kus. Jis liepė motinai atneš
ti mergaitės drapanaites, sa
kydamas, kad jis užkasius 
jas žemėn su avinėlio širdi
mi ir tuo budu mergaitė pa
sveiksianti.

Už kiekvieną atėjimą ku
nigas paimdavo po $2 už
mokesčio, ir prie to d a sykį 
paėmė ant “Dievo garbės” 
$72.10, o kitą sykį $58.10. 
Teismas pripažino tai gryna1 
var "

ti. Artistas su tuo sutiko,, 
nes, sako, jam ir pinigų rei
kia kelionei.

Koncertas bu> pirmą ne
dėldienį p<> Kalėdų. L_‘ 
gruodžio, South BostonoLietuviu Salė vakare P ė do “bo^” šPosas Lietuvių bale . \ anai e. r le

Gatvekaris užmušė žmogų.
Šį panedėlį gatvekaris 

užmušė ant Blue Hill avė. 
darbininką VIcNeeley, kuris 
ėjo į darbą. Motormanas 
sako, kad jam pasirodė ant 
bėgių lyg ir maišas skudu
rų. -Jis užveržė stabdžius, 
bet pakol gatvekaris susto
jo, pirmutiniai ratai per tą' 
“maišą” perėjo. Pasirodė, 
kad tenai butą žmogaus. 
Užmuštojo žmona norėjo iš
imti warrantą motormanui 
areštuoti, bet teisėjas war- 
ranto nedavė. Motormanas 
esąs nekaltas.

žerta. Sudegė maudyklių 
namai, bažnyčia, keliolika 
vasarnamių ir 5 laivai, kurie 
vasaros metu vežioja publi
ką tarp Bostono ir Nantas- 
ket. Nuostoliai siekia $2,- 
000,000.

Emilija Tataroniutė, kuri 
dabar kolegijoj dėsto muzi
ką, skambins pianu.

Art. Babravičius buvo pa
kviestas dainuoti su rusų 
opera New Y rke, bet nesu
sitaikė dėl atlyginimo. Su
tvarkęs savo reikalus Bosto
ne. p. Babravičius ketina 
nuvažiuoti d a nekuriam lai
kui į Washingtoną.

^Užtiko 7,500 galionų alaus.
. * Bostono priemiestv Mal-

Mergaitės motina sakoj^"?, 'ak’ži% a«entai užt>- 
kad paskui kunigėlis prade- 0 -la,c0 namuose
jęs ir ją “gydyt.” Sykį jis / - . r
patrynęs jos veidus raudonu pU'.°.

Žiūrėk, kaip ,Pnllclja r-ado- bravor^
Tai K1 us tenai gaisrui.

7,500 galionų alaus, kuris 
s šventėms.

dažu ir taręs: “ 
greit išeina fattura!” ' 
turėjo reikšti, kad moteris 
buvo “velnio apsėsta” ir taip 
pat butų mirus, jeigu ne; 
kun. Griswoldo “stebuklai.” 
Paskui kunigas davęs jai kam, Bostono Repertory 
kaž-kokių pauderių, nuo ku-Teatre eis per dvi sąvaites 
rių ji tikrai apsirgusi ir be! kibirkščiuojanti Shakes- 
maž^ko nemirusi. . peare’o komedija “Twelfth

Tuomet moteriškės vyras,jNight. Tai yra veikalas ku- 
John Colarusso, pranešė’pinas meilės, romanso ir 
apie tai policijai. Policijos juoko. Dalykas dedasi Iliri- 
kapitonas Cannev pasišau- joj. šiltoj šaly. Čia panelė 
kė dvasiškąjį tėvelį pas sa- Viola įsimyli į kunigaikštį, 
ve ir pradėjo jį klausinėti.

“Koks tamstos užsiėmi
mas?” 1

“Aš esu kunigas, 
Griswold.

“Kur tamsta buvai 
tintas?”

“Washingtone.” 
Tuomet policijos kapito-’ 

nas paklausė, ar tas tiesa, dabar

PROFESORIUS 
JOHN M. RATCLIFF

Repertory Teatre statoma 
“Dvyliktoji Naktis.”

Pradedant 9 gruodžio va- 
Bostono Repertory

bet’ negali to pareikšti, nes 
{ji persirengusi į vyrą tar- 

kapitonas paklaikę'. 'lau?‘ Pa.s. Ji ka>P pažas, o 
” atsakė kunigaikštis tuo tarpu myli 

panelę Oliviją, kuri jo ne
nori.

8 Gruodžio-Dec.. nedė
lioję nuo 7:30 vai. vakare. 
Kalbės prof. J. M. Ratcliff. 
temoje: Mcdern Interpreta- 
:ion of Miracles *( Teisingas 
Stebuklų Išaiškinimas). Rat- 
zliff yra Tafts Kolegijos, 
psychologijos skyriaus pro
fesorius ir žymus rašytojas 
Liet. Žinvčioj, So. Bostone.

Pamargininmui dainuos p. 
Ona R. Kubilienė.

Visi lietuviai prašomi at
silankyti į šį susirinkimą. 
Įžangos nebus.

L. M. Žinyčios Komitetas

išven- Į

Bankininkas apsivogė.
East Cambridge kalėjime 

sėdi Framingham

Nusinuodijo gazu.
Watertowne pereitą pa-

|nedėli nusinuodijo žibina-

AlCąO . I7C4*\1CA KMie'Kžj C44 LUO V1VCV4, <_7

kad jis gydė minėtąją mo- Trust Company banko kasi-
Pope, kuris buvo 

už pavogimą iš 
Tuos pini

gus jisai prakišo Wall 
Streeto spekuliacijose.

Tel. So. Boston 1761 ir 2183-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

dija. Tvora buvo pavogta, 
anądien laike Yale-Prince-! 
tono football’o rungtynių ir 
visai nesuprantamu budu at
sirado Harvardo Universi
teto kieme, Cambridge’uje.

Nevv Haveno policija, 
matoma, nujautė kas šitą 
šposą galėjo iškirsti, nes ji 
telefonavo tiesiog Cam- 
bridge’aus ir Bostono polic i- 

le_ jai, prašydama pavogtą tvo- 
rą surasti. Gali but, sako po
licija, kad tai buvo Harvar-g jAMES p THORNTONg

O V v V į 
gystė vistiek yra papildyta 
ir vagių reikia jieškoti, o su-; 
radus, nubausti.

I
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š KVIETKAS 
g BILE LAIKU—BILE KUR 
ra nusiunčiamo
H GREIT. SAUGIAI— 
re UŽTIKRINTAI
, Pristatymas Telegrafu. I

I

K. Sasnauskas
TIKRAS DRAUGAS JŪSŲ NAMU

Pentinu Namus iš l^uko ir iš Vi
daus. Baltinu Lubas, Popieriuoju 
Kambarius, taipgi dirbu vi-okj Kar- 
penterio darba už prieinama kaina.

K. SASNAUSKAS <-)
363 V.indsor St, Cambridge. Mass.

Te!. Porter 1415-W.

108 Dorchester St, 
South Boston, Mass.

Miiton 7993.■g) Tel. S. B. 1658.

hrchester Chtkint Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester are- 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IK KALNO 

Specialistas Slaptų l-igų; Moterų 
ir Vyrų; nervų, kraujo ir odos. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.

261 Hanover St- Boston, Ro.im 7. 
Tel:. Richmond 0668, Kox. 1891-J.

Lietuvis Optonetnstos »

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

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

I
PRANEŠIMAS VISUO

MENEI.
COBB GARAI. E 

Union Garage. 
sutvarkytas. 
Broadvvay arba 
ket Terminai 
street. Dabar to < .rage’aus yra nau
jas savininkas, 
naujausios madų 
mui ir grisinimu .utomobilių. 
bas greitai ir gera 
bai pigią kainą, 
kai būna dienon.’.;■ 
ge'us būna atda visados. Parduo
dame S heli 
norite kad jus ka 
mėginkite pas 
norit gero pat a 
pas mus. Mana. 
LIŪNAS.

pirmiau buvęs 
, č; ar yra labai gerai 
Tik 3 minutos nuo 

ninutos nuo Mar- 
a: ‘ kampo C ir 2-nd

s Įtaisė visokias 
jašinas mazgoji- 

Dar- 
padaromas už la- 

! Ekspertai mechani- 
r naktimis- Gara-

gar? ą ir aliejų. Jei 
gerai bėgtų, pa- 

n įsipilt gazo. Jei 
avimo. kreipkitės 
- s STEVE JAN’E- 

(47) 
COBB •. KR AGE

206 Second St.. Kampas C St- 
SO. BOSTON. "I \SS. Tel. 2920.

SMUIKAS
TAISAU IR DARAU NAUJAS 

Lekcijas ėmiau pas Henry Schultz.
Kaina prieinama ir už kiekvieną 

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

W. KUKANAUSKAS
24 Thomas Park. So. Boston. Mass. 

Tel. S. B. 4065-J.

i
i

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 st., Dorchester (netoli 
Andrev Są.) Tel. S. B. 1348-W.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

I
I

i

I 
t
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! Telefonas: So. Boston 1058. E

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiliu* ir

i gerai patarnauja.
Į Agentūra Studebaker ir Erakiae.

Reikale kreipkitėa ir gausit
Į patenkintą patarnavimų.
I Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAY 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST.. 
kampas E. Eight at-, 

SOUTH BOSTON, MASS.

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų 

Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- į 
dos ir, kraujo ligas. Kasdien r.uo f 
9 iki' 8, nedaliomis 9 iki 2. > 
32 Chambers St, Boston. Tel. i 
Havmarket 1436.

~j

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

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

DR.MARGERIS
Gydytoja* 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 rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
f

Senovės Lietuvio Žinycia

Ypatingai .artine* krikšrion bes gadynėje kiekrieaaa tarėtų 
perskaityt, n<s tik tada galės aiškiai anprasti Dieve būtinumą.

Knyga did ... formato, turi 27 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—31.00; auti apd.— 61.25. Pinigus galima siųsti popierini doleri 
arki “Mone;. "rderj.” Adresuokit sekančiai:

KELEL IS. 253 Brrad«wy, Smith Berto*, Mara.

60 SCOLLAY SQUARE
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG„ 
ROOM 22 

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

L*

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadvay. So. Boston. Mass. 
Kesidence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

rmWAY AUTO SEK VICE
and FILLING STAT1ON 

Stodebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisyaao vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
413 Old Coleny Are-

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston *777.

muoju gazu Helpateri Kasa- 
bian. 93 metų amžiaus mote
ris. Jos sūnūs taipgi buvo 
ražo prigėręs, bet daktarai 
i atgaivino. Kada policija 

:silaužė į Kasabianų namus, 
virtuvėj buvo atsukti visi 

jgazinio pečiaus kranai, 
i
I

terį? Kunigas prisipažino, ninkas 
kad tiesa. Ir norėdamas pa- areštuotas 
rodyt savo “stebuklų galy- banko $50,000. 
bę,” jis patrynė policijos 
valdininkui veidą, rankas, ir 
klausia:

“Ar tamsta jauti mano
.galybę?”

“Aš nejaučiu jokios gaiv-; 
bes,” atsakė policijos kapi-į 
tonas.

Tuomet kunigas pradėjo _ _ _ _ e_ ,
metelis, pradėjo kalbėt į go. Praeity sniegas čia pasi-'dienį policija

Bostone smarki žiema.
Bostone šįmet atėjo nepa

prastai ankstyva ir aštri žie- ,na 
ma. Lapkričio pabaigoje'įas’ 
pradėjo smarkiai šalti, o šią:

Iš gatvėkarių kompanijos 
ofiso Roxburyje pavogta 
36,000 vertės tikėtų. Mano
ma, kad tai tarnautojų dar-

, pradėjo smarkiai salti, o šią 
sąvaitę prisnigo daug snie-j 

' zvz-v zvitir Am r»oci_
East Bostone aną nedėl- 

arestavo 28 
•s sugavo lo- 
S.

Dievi | ir kitokius burtus da-į rodydavo tiktai apie Kalė-žmones, kuriuo; 
ryti, ir vis klausė kapitono,;das. _ ’šiant kauliukais
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odoe. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoną Back Bey 7279
0 HUNTINGTON AVĖ- netoli Maaa. Are, BOSTON, KAM.




