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KARALIAUS SOSTAS 
SVYRUOJA.

Barcelcncs gatvėse darbi
ninkai stato barikadas ir 
šaukia “Lai gyvuoja re

voliucija.”
Militaristų diktatūra, Ispa

nijoj privedė prie darbinin
kų revoliucijos. Nusibodo 
žmonėms žiūrėti, kaip me
keno neįgalioti generolpa- 
laikiai klampina \šalį į var
gą, ir jie sukilo. Nujausda
mas savo kailiui pavojų, 
prasigėręs karalius Alfon
sas pereitą sąvaitę išleido 
jau “manifestą,” prižadė
damas sušaukti parlamentą 
ateinantį kovo mėnesį ir 
įvesti konstitucinę tvarką.

Bet žmonės tų prižadų 
jau nebelaukė. Visų pirma 
darbininkai pradėjo mesti 
darbą, reikalaudami pakel
ti mokestį ir sutrumpinti 
darbo valandas. Atskirų vie
tų streikai bematant susilie
jo į vieną milžinišką streiką 
ir tuojaus buvo suparaližiuo- 
ta visa šalis.

Barcelonos mieste šį pa- 
nedėlį streikavo jau 200,- 
000 darbininkų. Būriai strei
kierių ėjo iš vienos dirbtu
vės kiton ir kvietė visus me
sti darbą. Susidarė streikui 
vesti komitetas, kuris tuo
jaus išleido įsakymą visoms 
karčemoms uždaryti duris. 
Kurios gertuvės nepaklausė, 
tos buvo išdaužytos ir sude
gintos. Kurie gatvekariai pa
sirodė gatvėse, tuojaus buvo 
nuversti nuo bėgių. Paskui 
ir bėgiai buvo išardyti, gat
vės užverstos akmenų krū
vomis. Prie Plaza Cataluna 
streikieriai išdaužė ir sude
gino puošnų saliuną, kur su
sirinkdavo girtuokliauti bur
žuazija. Policija norėjo tą 
gertuvę apginti ir pradėjo į 
minią šaudyt, bet minia at
sakė šūviais ir atmušė poli- 
cijantus akmenimis. Gaisri
ninkai negalėjo artyn priva
žiuoti, ir saliunas sudegė.

Vėliaus ant to paties ple- 
ciaus susirinko da didesnė 
minia, sudėjo į krūvą parke 
ir restorano rakandus ir vis
ką užkure. Policija vėl pra
dėjo šaudyt, bet žmonės ją 
atmušė.

Kitoj aikštėj streikieriai 
išardė grindinį, sunešė iš 
bulvarą ir restoranų suolus, 
stalus ir pasistatė barikadas, 
iš už kurių kovojo su raita 
policija. Aršiausis mušis 
su policija įvyko Asalto gat
vėj, kur 2 policmanai buvo 
sunkiai sužeisti. Gatvėse 
nuolatos girdisi šauksmai: 
“Šalin fašizmas’.” “Lai gy
vuoja revoliucija!”

Apskaitoma, kad per vie
ną dieną šį panedėlį Barce
lonos mieste sužeista 200 
žmonių.

Generalis streikas apėmė 
taip pat ir kitus Ispanijos 
miestus, būtent: Madridą, 
Granadą, Valenciją. Visur 
sustojo visi darbai, užsidarė 
įstaigos. Orviedo apielinkėj 
sustreikavo 20,000 anglia
kasių. Karalius nusigandęs, 
kad revoliucijos banga ne- 

. nušluotų sukliurusio jo sos
to.
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Lenkijoj

SUGAVO KUNIGĄ SU 
SVETIMA MOTERIŠKE.

Rockville, Md. — Krikš
čionių bažnyčios kun. Geor
ge Clifton Minor čia pateko 
bėdon. Jo pati nutvėrė jį už- 

■ su svetima moteriš- 
jke. Pamatęs pačią, “dūšių 
ganytojas” paliko savo mei
lužę ir pabėgo. Dabar patiUVUIYlĮvl*

Pereitą nedėldienį Lenki- apskundė jį ir reikalauja at- 
joj buvo seimo rinkimai, skiro užlaikymo. 
Varšuvoje riaušės prasidėjo _------- _
jau iš vakaro, o nedėldienį Zf^ęS^^jS^S^ESĄS 
"sužeistų buvo jau 61 asmuo. -

Oficialiai paskelbti rinki- • 
mų daviniai esą tokie:

Pilsudskio rėmėjų .... 247 rįk ^ko,^kad^musų žemė.tu- 
Centro-radikalų.....  - - * - •-> - -
Taut. demokratų ....
Ukrainiečių ir 

baltgudžių ................. .
Krikščionių dem. .. 
Žydų .....................
Vokiečių.................

Socialistai ineina į centro- tllOtd. 36 StrClKlCHSU 
ladikalų bloką, todėl ssky-| Daugjau kaip mėnuo lai- 
num jie nepaduodami. Nors ko at į New Yorke sustrei- 
Pilsudskis gavo daug man-|k sZel 0 restorano 
datų, vis dėl to jisneturės, darbininkai. Savininkai pa- 
dviejų trečdalių, kad galėtų sį^mdė streiklaužius ir iš- 
pakeisti salies konstituciją, |gmg iš teismo indžiokšiną, 
o to jis labai norėjo. (draudžiantį streikieriams pi-

Per rinkimus buvo daug. kietuoti jo restoraną. Lap- 
muštynių Varšuvoj, Lodzėj, kričio 12 dieną, kuomet žmo, 
Krokuvoj, Poznanėj ir ki-,nės pradėjo rinktis į tą res- 
tur. Varšuvoj tautiniai chu- - - i _ x
ligąnai užpuolė žydų laik
raščio “Hajnt” redakciją ir 
išdaužė ją.

Žinoma, šitie rinkimai ne
daug reiškia, nes prie dikta
tūros opozicijos partijos bu
vo suterorizuotos. Pavyz
džiui, 81 opozicijos atstovas 
iš buvusio seimo areštuotas 
ir uždarytas kalėjiman. Ki
ti buvo suimti ir uždaryti 
balsavimo dieną. Tas faktas, 
kad vienoj tik Varšuvoj per 
rinkimus buvo sužeista dau
giau kaip 60 žmonių, paro
do, kad prieš balsuotojus 
valdžia vartojo ginklą.

Vilniaus krašte ir Galici
joj žmonės visai mažai rin
kimuose dalyvavo.

1,852,000,000 METŲ.
Yale universiteto fizikos 

profesorius Alois K. Kova-

82 ri 1,852,000,000 metų. Jisai 
62 sakosi priėjęs prie tokios iš- 

i vados tirdamas uranišką
21 klintį iš Karelijos (šiaurės 
13 vakarų Rusijoj).
9 Į --------------
®j New Yorke Areš-

Daugiau kaip mėnuo lai-

toraną pietauti, streikieriai 
padarė ataką. Pasidarė 
triukšmas. Kapitalistų laik
raščiai sako, kad vienas 
streikierių paleidęs dvi ply
tas: viena jų išmušusi resto
rano langą ir pataikiusi į 
kostumerių bliudą su sriuba, 
o kita apibrozdinusi polic- 
manui žandą. Tą streikiėrį 
policija sumušė ir areštavo. 
Paskui ir daugiau streikie
rių suimta. Iš viso areštuota 
17 moterų ir 19 vyrų. Be
veik visi esą policijos su
žeisti.

TOLIMESNI FAŠISTŲ 
LAIMĖJIMAI VO

KIETIJOJ.
Pereitą nedėldienį kai 

kuriuose Vokietijos miestuo
se buvo vietinių valdininkų 
*inkimai, kuriuose nepa- 
□rastai didelių laimėjimų tu
rėjo fašistai. Pavyzdžiui, 
Dancigo mieste jie gavo 34,- 
900 balsų, kuomet 1927 jie 
turėjo vos 2,130. Socialde
mokratai pasilieka vistiek 
stipriausia partija Dancigo 
respublikoje, bet jų balsai 
.rupulį sumažėjo. Fašistai 
turėjo taipgi didelių laimė
jimų Badeno, Karlsruho, 
Frėiburgo ir kituose mies
tuose. Aliantų plėšiami Vo
kietijos žmonės balsuoja už 
fašistus dėlto, kad šie reika
lauja panaikinti visas karo 
skolas.

I

SOVIETAI DAVĖ ANGLI
JAI $3,000,000 UŽSA

KYMŲ.
Sovietų valdžia užsakė 

Anglijoj mašinų ir įrankių 
už $3,000,000. Anglai duos 
tas mašinas paskolon.

BOLŠEVIKAI IŠVIJO
14 AMERIKONU.

Iš Stalingrado praneša
ma, kad bolševiką valdžia 
tenai išvijo iš darbo 14 ame
rikiečių inžinierių ir užvaiz
dų, kurie dirbo naujoj trak
torių dirbtuvėj. Amerikie
čiai kaltinami tinginiavimu, 
chuliganizmu ir laužymu su
tarties su valdžia.

KLERIKALŲ MITINGAS } 
PRIEŠ RUSIJĄ.

Pereitą nedėldienį Berly
ne buvo žydų, protestonų ir 
katalikų klerikalų protesto 
mitingas prieš sovietų Rusi
ją, kam ji uždarinėja bažny
čias ir Dievą veja laukan. 
Kalbėjo kunigai, rabinai ir 
pastoriai. Komunistai pakė
lė lermą ir mitingas užsibai
gė muštynėmis.

$10,000 Už Kaufma
no Suradimą.

Bostono milionierius pra
puolė Maine’o giriose.
Pereitame “Keleivio” nu

mery7 buvo jau rašyta, kad 
Bostono žydas M. B. Kauf- 
man išvažiavo su draugais į 
Maine’o girias medžioti ir 
paklydo. Kadangi jis turi 
Framinghame robo fabriką 
ir priguli prie milionierių, 
o prie to da yra apdraustas 
ant $400,000, tai jo jieškoti 
buvo sujudinta visa apielin- 
kė. Buvo pasamdyta apie 
1,000 žmonių, kuriems mo
kėta po $5 ir $6 į dieną, bu
vo paimta keli orlaiviai, su
šaukti iš visos apielinkės ga- 
me wardenai, ir visi jie lei
dosi žuvusio milionieriaus 
jieškoti. Tuo pačiu laiku bū
rys miško darbininkų išėjo 
iš Kanados pusės per girias į 
kempę ties Croker ežeru, 
kur Kaufman kompanija 
buvo apsistojusi. Visos gi
rios aplinkui buvo kaip šu
komis iššukuotos, bet žuvu
sio žmogaus nerasta nei pėd
sakų. šį panedėlį visi žmo
nės buvo jau paleisti namo, 
nes nebeliko vilties Kaufma- 
ną surasti. Bet jo fabriko 
menedžeris John J. Sindler 
iš Framinghamo paskelbė 
viešai, kad už suradimą 
Kaufmano, gyvo ar negyvo, 
yra paskirta $10,(MM) dova
nų, ir jei kas jį dabar suras, 
Maine’o valstijoj ar kitur, 
tas gaus tuos pinigus.

žmonės, kurie Kaufmano 
jieškojo, yra įsitikinę, kad 
giriose jo nėra. Bet šerifas 
Markham iš Somerseto 
kountės yra tos nuomonės, 
kad Kaufmanas yra kur 
nors girioje negyvas.

Jis buvo apsistojęs su sa
vo draugais kempėj ties Cro- 
cker ežeru, netoli Jackmano 
miesčiuko, į vakarus nuo di
džiulio Moosehead ežero, 
Somerseto kauntėj, netoli 
Kanados pasienio. Turėjo 
su savim ir du vadovu (gul
dės), bet atsiskyrė nuo jų ir žmonės. Nors sukilimas ne- alkanų žmonių jieško mais- 
prapuolė.

NEDARBAS EINA DIDYN
Nežiūrint visų pasakų 

apie darbų pagerėjimą, 
skaitlinės parodo, kad dar
bai . eina blogyn. Pati val
džia Washingtone priversta 
prisipažinti, kad surinktos 
žinios 41,399 kompanijų ir 
13 didžiųjų pramonės šakų 
rodo, jog per praėjusį spa
lių mėnesį jose sumažėjo ir 
darbininkų skaičius, ir algų 
suma. O spauda vis meluoja, 
buk kompanijos samdosi 
daugiau darbininkų.

3,400,000 DARBININKŲ 
AMERIKOJ NERANDA DARBO
300,000 BEDARBIŲ VIE

NOJ CHICAGOJ.
Tukstančiai alkanų žmonių 
New Yorke jieško maisto 

pas “salaveišius.”
Washingtono valdžios ap-; 

skaitliavimu, dabartiniu lai
ku Amerikoje yra nemažiau 
kaip 3,400,000 darbininkų, 
kurie jieško darbo, bet ne
randa. Pereitą balandžio 
mėnesį, kuomet buvo daro
mas gyventojų surašymas, 
bedarbių buvo suskaityta 
2,500,000. Taigi nuo to lai
ko prisidėjo dar apie milio- 
nas. O per visą vasarą publi
ka buvo mulkinama Wash- 
ingtono penų pasakomis 
apie darbų “pagerėjimą.” 
Kas sąvaitę darbai vis ėjo 
geryn, ir dabar pasirodo čie- 
las milionas daugiau bedar
bių!

Bet valdžia ramina pilie
čius, kad nereikia dėl to nu
siminti, nes 43,000,000 žmo
nių Amerikoje dar dirbą.

Chicagoje anądien guber
natoriaus paskirtoji komisi
ja padarė bedarbių registra
ciją. Buvo paskelbta, kad 
visi, kurie neturi darbo, eitų 
į viešąsias mokyklas ir užsi
registruotų. Ir per 350 mo-

kreipėsi i Karo Departa
mentą, prašydamas armijos 
antklodžių bedarbiams. De
partamento sekretorius Hur- 
ley prižadėjo jų duoti. Chi
cagos majoras žada parū
pinti bedarbiams už $20,- 
000,000 darbų šį rudenį. Bet 
tuo tarpu jis neturi pinigų 
miesto tarnautojams algas 
užmokėti. Iš kur jis gaus tą 
20 milionų, jis nepasako. Ir 
čia išrodo tik žmonių rami
nimas.

Nedarbas slegia darbinin
kus visam pasauly. Vėliau
sios žinios sako, kad Vokie
tijoj yra 3,253,000 bedarbių, 
Italijoj 446,490, Anglijoj 
apie pusantro miliono.

Ruošėsi Užmušt 
Rusų Delegaciją.
Pereitą sąvaitę Šveicari

joj susekta sąmokslas už
mušt rusų delegatus, kuriuos 
Maskva yra paskyrus prie 
komisijos nusiginklavimo 
konferencijai ruošti. Apie 
šitą sąmokslą nežinia kas 
parašė pačiai delegacijai ir 
Tautų Lygos sekretoriui. 
Abudu laiškai rašyti rusiš
kai ir jų autorius sako, kad kyklų užsiregistravo 300,- 
vienas rusų baltagvardietis 000 bedarbių. Jų tarpe bu- 
ruošiasi atsisėsti į tą trauki- ----- •
nį, kuriuo delegacija va
žiuos, ir nušauti visus bolše
vikų delegatus, tų tarpe ir 
patį Rusijos užsienių reika
lų komisarą Maksimą Litvi- 
novą. Šveicarijos policija ši
tą sąmokslą slepianti.

vo įvairiausio amžiaus ir už
siėmimo. Vienas buvo 11 
metų vaikas, o kitas žilagal
vis 70 metų amžiaus, baigęs 
Vokietijoj Bonn’o universi
tetą. Viena 23 metų mergi
na, kuri turi 3 metų vaikutį, 
pasisakė neturinti pastogės 
ir mieganti policijoj. Daug 
motinų atėjo su kūdikiais 
ant rankų. Jos prašė duonos 
ir pieno vaikams. Nekurios 
jų verkė. Tai taip yra Chi- 

Prieš despotišką Macha- cagoj.
do valdžią Kuboje sukilo j New Yorke tūkstančiai

Kuboje Baisus 
Teroras.

Anglijai Gręsia 
Didelis Mainerią 

Streikas.
650,000 darbininkų žada 

mesti darbą, jei valdžia 
nesustabdys algų 

kapojimo.
Jeigu Anglijos valdžia ne

įsikiš i kasyklų pramonę ir 
nesustabdys algų kapojimo, 
tai 1 d. gruodžio 650,000 
angliakasių mes darbą ir ap
skelbs streiką. Taip pasakė 
mainerių unijos sekretorius 
Cook. Gelžkelių kompani
jos taipgi ruošiasi nukapoti 
darbininkams algas, sako 
Cook, bet gelžkeliečių uni
jai lengviau atsilaikyti ir te
nai streikas gal bus rejka- 
lingas. Anglijoj kompanijos 
nradėjo kapoti algas dėl to, 
kad ten priimta įstatymas, 
kuriuo sutrumpinamos dar
bo valandos.

KOPŪSTAIS UŽMOKĖJO 
MOKESČIUS.

Iš Holšteino pranešama, 
kad vienas vokiečių darži
ninkas gavo iš valdžios jau 
trečią paraginimą, kad jo 
mokesčiai da nemokėti. Ga
tavų pinigų jisai neturėjo, 

i todėl nusprendė užmokėti 
Į taksas raudonais kopūstais, 
į Jis apskaitliavo, kad trijų 
i tonų kopūstų turėtų valdžiai 
užtekti, taigi prikrovė troką 

7 ir nuvežęs kopūstus prie ko- 
į lektoriaus durų suvertė į 
krūvą.

PATI SKUNDŽIA VYRĄ 
KAIPO BUTLEGERĮ.

j Chicagoje tūla Fisher’ie- 
nė apskundė savo vyrą teis
man, kad jis yra butlegeris 
ir padaro po $40,000 į me
tus. Ji reikalauja divorso, 
kad galėtų eit su kitais vy
rais.

UŽSIDARĖ 31 BANKAS.
Arkansas valstijoj šiomis 

dienomis užsidarė 31 ban
kas. Kai kurie jų turėjo iki 
$15,000,000 žmonių pinigų.

125 SVARŲ ARBŪZAS.
Colorados valstijoj vie

nas farmerys rado savo lau
ke arbūzą, kuris sveria 125 
svarus.

organizuotas, bet liaudis to labdaringose draugijose, 
bruzda. Pereitą sąvaitę Ha- Taip vadinama “salaveišių 

LENKAS GAVO 50 METŲ vanos mieste buvo daug armija” sako, kad ji nematė 
KALĖJIMO. ~ ‘ ........................

Michael Jakubiak, 44 me
tų amžiaus lenkas, kuris Chi
cagoje peiliu nudurė savo 
žmoną, šį panedėlį buvo nu
teistas ant 50 metų kalėji- 
man.

ANGLAI PAMETA 727 
METU ARMIJOS 

STOVYKLĄ.
Šiomis dienomis anglų ka- 

riumenė pameta stovyklą 
ant nedidelės Guemsey sa
los Anglijos sausumoj. Ši 
stovykla tenai buvo laikoma 
per 727 metus.

RADO PASKANDINTĄ 
KUDIKį EŽERE.

Bingham, Me. — Netoli 
nuo čia darbininkai rado Li
ly ežerėly paskandintą kū
dikį. Jis buvo įkištas į maišą 
ir maišan pridėta akmenų. 
Ženklai rodo, 
buvo pasmaugtas.

riaušių ir susirėmimų su po-'tokio baisaus skurdo per 24 
licija. Septyni žmonės buvo metus. Vieną sąvaitę ji išda- 
užmušti ir 50 sužeista. Tiro- linusi bedarbiams 93,094 
nas Machado apskelbė karo bliudų sriubos, 65,566 puo- 
stovį ir įvedė aštrią cenzu- dūkų kavos ir 69,882 puske- 
rą. Net telefonas, telegrafas palių duonos.
ir radio pastatyti po cenzu-, New Yorko majoro pa
ra. Ispanų kalba leidžiamas skirtos bedarbiams komisi- 
laikraštis “Heraldo de Cu- jos pirmininkas Taylor sa- 
ba” nutarė geriau sustoti, ko, kad tame mieste" d abar- 
ėjus, negu pasiduoti šlykš-ttiniu laiku esą 32,490 šeimy- 
čiai diktatoriaus cenzūrai.1 nu, kurios jau badauja.
Per 4 dienas Havanos mies-j Beveik vigi gubernatoriai 
te buvo areštuota IpO zmo- jr vjgj miestu majorai ski- 
mų, kurie si panedeli buvo rja komjgjjag bedarbjų pa- 
«^ei-j1-ir^.enef^1 dėčiai tyrinėti, bet iš tų ty-

atvesite, Įrinėjimų kol kas nesimato 
naudos. Prezidentas Hoove- 
ris irgi paskyrė komisiją. 
_ ___________ £________ i 

; praneša, kad valdžia ski- 
'rianti milionus dolerių dar- 
įbams, bet tų darbų irgi nie-

“Pasėdėkit, tai ; 
pasakė teisėjas.

Dabar kariumenė iš mies-1.
to gatvių atšaukta, bet karo Bevejk kas diena laikraščiai 
stovis pasilieka. ' - ----

MEKSIKOJ SUGAUTAS
RAZBA1NINKŲ VADAS. J ‘nemato.'4 Dabar karo d'Z

Meksikos kalnuose ilgai parlamentas nutaręs skirti 
kad kūdikis siautė razbaininkų šaika, $20,000.000 upių ir uostų gi- 

kuriai vadovavo Baldomero linimui šią žiemą. Apie tai 
Novaro.
keleivius 
mus. Pereitą sąvaitę buvo laikraščių antgalviuose.

Pereitą užmušti tris tos šaikos na- rodo, kad visa tai daroma 
‘ Ty-

Ji užpuldinėdavo rašoma jau kelinta diena ii 
ir plėšdavo kai-i tie patįs milionai vis mirga 

Iš-
GATVĖKARIŲ KA

TASTROFA.
Toledo, Ohio.

subatą čia susikūlė du gat- riai, o paskui ir pats vadas tik žmonių raminimui, 
vėkariai. Tuoj kilo ugnis ir suimtas. Kareiviai jį paėmė lėkit, tuojaus bus darbų. Bet 
vienas žmogus sudegė, o 17 tik tada, kai jo arklys buvo jų vis nėra.
buvo sužeista. po juo nušautas. | f"

RUSIJOJ TRŪKSTA 
DARBININKŲ.

Kapitalistų spauda, kuri 
iki šiol vis rašė apie milio- 
ius bedarbių Rusijoj, dabar 
pradeda pasakoti kaip tik 
□riešingą pasaką. Associa- 
:ed Press telegramos pasku- 
inėmis dienomis sako, kad 
Rusijoj labai trūksta darbi
ai n kų. Tas trukumas esąs 
oks didelis, kad valdžia 
irad ėjusi organizuoti “kom- 
<cmolcus” (komunistų jau
nuolius) darbams dirbti. Pa
vyzdžiui, i Dono baseino 
iasyklas esą reikalaujama 
30,000 liuosanorių “komso- 
nolcų.” Leningrade trūkstą 
lošto darbininkų. **

ŠAUDO AMERIKOS 
LAIVUS.

Yangtse paupiu Kinijos 
{Gmunistai turi pasistatę ke- 
iiatą kanuolių ir bombar- 
luoja svetimų valstybių lai
das, kurie plaukia pro šalį, 
šį panedėlį jie apšaudė 3 
Amerikos laivus su prekė
mis.

XNT MEKSIKOS BAŽNY
ČIŲ TURI BŪT VALS

TYBĖS VĖLIAVOS.
Meksikos prezidentas iš- 

'eido Įsakymą, kad nuo šiol 
>nt visų bažnyčių n edėld lė
liais butų iškabintos Meksi- 
<os respublikos vėliavos, 
kaipo ženklas, kad bažny-

Illinojaus gubernatorius! Jios priklauso valstybei.
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1 APŽVALGA 0
KAS DARĖSI LIETUVOJE 

25 METAI ATGAL.
Šį rudeni sukanka 25 me

tai, kai visoj Rusijoj ir Lie
tuvoje kilo revoliucija prieš 
caro valdžią. Susirinkęs Vil
niuje Lietuvos žmonių Sei
mas nutarė griauti caro val
džią visais galimais budais: 
nemokėti jai mokesčių, ne
leisti vaikų i kariumenę. va
ryti iš Lietuvos visus cąro 
valdininkus, naikinti jo mo
nopolius ir siekti nepriklau
somos Lietuvos respublikos.

Bet Vilniaus Seimo nuta
rimams pasiliko ištikimi tik
tai vieni socialdemokratai. 
Kunigai tuojaus stojo caro 
pusėn.

Socialdemokratai dauge
ly vietų sunaikino caro mo
nopolius, išvijo jo urėdnin- 
kus ir pastatė lietuvius val
dininkus. Kamajuose buvo 
įkurta net respublika, apie 
kurią dabar “Socialdemo
kratas” paduoda šitokių at
siminimų :

“Š. m. sueina lygiai 25 metai 
nuo to laiko, kada Kamajuose 
veik pusę metų gyvavo laisva 
ir nepriklausoma Kamajų res
publika.

“Kamajų 
organizacijai 
vavo stud.
kuris 1919 m. 
mo iš Lietuvos metu Rokiškio 
apskričio komendanto Įsaky
mu tapo suimtas, karo lauko 
nuteistas mirti ir sušaudytas 
Pakriaunėje, Zarasų paviete.

"Prie Kamajų org. priklau
sė ir jos Įtakoj buvo ir artimi 
valsčiai bei miesteliai: Salų, 
Duokiškio. Panemunėlio. Jū
žintų. Svėdasų. Kunigiškių.”

Kituose valsčiuose irgi 
buvo susidariusios revoliu
cinės organizacijos, kurioms 
vadovavo socialdemokratai. 
Užpalių organizacijai vado
vavo stud. Pranas Sagadi- 
nas, kuris paskui reakcijai 
užėjus turėjo prasišalinti už
sienin. Jis paskui nuvyko 
Šveicarijon, baigė Berno 
universiteto veterinarijos 
mokslą ir išvyko Amerikon, 
kur neužilgo mirė.

Kriaunių organizacijai 
vadovavo gimnazistas Jonas 
Zakarevičius. Vėliaus kazo
kai jį suėmė ir nuvedė Kau
no kalėjiman, kur jis ap
skelbė bado streiką ir mirė.

Rokiškio organizacijai va
dovavo gimnazistas Karde
lis.

ičio 19, 1930u 47,

Užsienio kapitalistai buvę ' rainą, o kitos šalys gautų ki-

Maskva Susekė Tarptautinį’jĮ 
i “Sąmokslu.” Į
susitarę nuversti Sovietų j tokių atlyginimų, 

valdžią ir pasidalyti
Rusijos turtais.

visi caro urėdninkai ir mo
kytojai. o jų vieton išrinkti 
lietuviai.

3. Caro valdžios monopo
liai, kaip girtybės ir nelai
mių šaltiniai, buvo išdaužy
ti ir uždaryti: Kamajuose 3 
syk. Jūžintuose 1 sykį ir Už
paliuose 1 syki. Rasti tenai 
pinigai buvo konfiskuoti re
voliucijos reikalams: už 
juos nupirkta ginklų, išleis
ta reikalingų knygučių ir at
sišaukimų. Degtindariai bu
vo baudžiami, jų įrankiai 
naikinami.

4. Dvarų kumečiams iš
reikalauta geresnė ord mūri
ja-

5. Kamajų organizacija 
privertė grapą Pžedziecki 
nupiginti žmonėms malkas 
ir statomąją medžiagą miš
kuose.

6. Užpa lenams negau
nant kuro. Kamajų ir Užpa
lių organizacijos sulaikė 
“Šventosios” upe plukdo
mus užsienin medžius ir ati
davė žmonėms.

7. Socialdemokratams va
dovaujant. Kamajuose susi
rinko šaukiami kariumenėn 
naujokai ir nutarė kariume
nėn nestoti. Ir nestojo nei 
vienas.

8. Kamajuose, Salose. 
Svėdasuose, Užpaliuose ir 
kitur šventadieniais ir tur
gaus dienomis buvo laiko
mi mitingai ir demonstraci
jos prieš caro valdžia. Per 
vieną tokių demonstracijų i 
Kamajų miestelį atvyko Ro
kiškio pristavas Avdejevas 
su keliais urėdninkais ir at
sivežė išvytąjį iš Kamajų 
urėdninką vėl Įstatyti savo 
vieton. Jis mėgino net areš
tuoti kai kuriuos demons
trantus. Bet ginkluotų drau
gų būrys jį tuojaus apsupo ir 
nabagas pristavas pasijuto 
pats su savo urėdninkais 
esąs suimtas.

9. Kamajų klebonui Joki- 
mavičiui buvo įteiktas rei
kalavimas nutraukti bažny
čioje pamaldas už rusų carą.

10. Bet vėliaus caro val
džia atsigavo. Vienus vadus 
suėmė, kiti prasišalino i už
sieni. daugiausia i Ameriką. 
Smalsčiaus namus kazokai 
iš anuotos sušaudė. Taip ir 
pasibaigė Kamajų respubli
ka.

t

respublikai arba 
L. S. D. P. vado- 
Jurgis Smalstys, 

bolševikų gu.ii-

Ro
ta)
(7)
(8)revolverių.

(9) sekretorių.

Apie Kamajų organizaci
ją “Socialdemokratas” pa
duoda šitokių smulkmenų:

“Kamajų org. turėjo: (1) 
dvi vėliavas — raudoną su už
rašu ‘Tegyvuoja socializmas/ 
ir juodą — ‘Mirtis tyronams/ 
(2) ginkluotą vyru kuopą. (3) 
trečiųjų teismą. (4) artistų 
vaidintojų būreli, kurie vaidin
davo ir paskaitas laikydavo ne 
tik artimesniuose miesteliuose, 
bet ir tolimesniuose: kaip 
kišky ir net Panevėžy, 
gechtografą. (6) knygyną, 
dvidešimts 
knygyninkę,
(10) raštinę. Teikė patarimus, 
nurodymus ir tvarką darė. Sta
tydavo naktinę sargybą ir išti
kus kokiam Įvykiui turėjo tei
sę ir bažnyčios varpais skam
binti.”

Visi socialdemokratai, ku
rie veikė tarp liaudies, buvo 
išrinkti Vilniaus Seiman, o 
sugrįžę iš tenai tuojaus pra
dėjo vykint jo nutarimus, 
būtent:

1. Kamajų, Jūžintų, Ku
nigiškių ir Užpalių valsčiuo
se buvo išrinktos naujos val
dybos. įvesta lietuvių kalba 
ir visi nutarimai buvo užra
šomi jau lietuviškai. Visi ru
sai vaidininkai paleisti.

2. Kamajuose, Svėdasuo
se ir Vaitkunuose prašalinti

JUODAS KIPŠAS, AR 
JUODAS VELNIAS?

Kai Lietuvos tautininkai 
pradėjo smaugti priešingas 
jiems partijas, tai jie aiški
no. kad politinės partijos 
yra nereikalingas ir blogas 
daiktas kraštui. Jos kurstan
čios vieną pilieti prieš kitą, 
jos kliudančios bendram 
darbui ir tt.

Šitaip kalbėdami, tauti
ninkai ir save nelaikė politi
ne partija, o tik šiaip sau 
“sąjunga.” i kurią gali suei
ti visi lietuviai tautiečiai. 
Bet dabar jie ėmė ir prisipa
žino, kad šitaip kalbėdami 
jie veidmainiavo. Dabar jie 
aiškiai pasisakė: “Mes, tau
tininkai, kaipo politinė or
ganizacija. siekiame vado
vybės gyvenime.”

Kai kurie laikraščiai da
bar šitą veidmainybę jiems 
ir prikišo. Sako, ar tai gražu 
valdančiai partijai taip me
luoti ir veidmainiauti?

šita pastaba užgavo tauti
ninkų “unarą” ir jų organas 
“Lietuvos Aidas” vėl ėmė 
teisintis, kad tautininkai esą 
tik “politinė sąjunga." bet 
ne “politinė partija."

Todėl “Socialdemokra
tas" paskutiniame savo nu
mery klausia tautininkų or
gano, koks skirtumas, ar 
kipšas, ar velnias? Juk tai 
tas pats sutvėrimas.
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Kuomet Amerikos darbininkai suvargę vaikščioja jieškodami darbo, tai dykaduoniai susirin

kę šiituose pajūriuose žaidžia ir linksminasi. Vieną tokių laimingi] vietų parodo ir šis paveiks
las. čia piniguočiai susirinkę i Long Beach kurortą (Californijoj) lošia piratų gyvenimą. Vieną 
marginą jie čia turi pasmerkę “miriop.” Ji čia stovi ant blankos ir turės šokti i jūres, šitas 
žaislas parodo, kad tiems ponams gyvenimo vargai nerupi.

“PAVYZDINGA“ VALS
TYBĖ.

Taip “Vienybė” vadina 
Lietuvą. Mes gi sakom, kad 
kol Lietuvoje egzistuos dik
tatūra ir biurokratizmas, tol 
ji pavyzdinga negalės būti.

Štai, ką rašo “Lietuvos 
Žinios :

“Ši rudeni Endziulis sumanė 
Įsteigi: Zarasuose lentpjūvę. 
Zarasų apskrity ir Utenoje di
delė stoka lentpjūvių. Miestas 
prielankiai sutiko Endziulio 
sumanymą ir paskyrė jam la
bai patogią vietą prie plento ir 
vandens. Tečiau sumanymas 
užkliuvo valdiškose Įstaigose. 
Smėlynės muitinė neįleidžia 
motoro ir gaterio ir jie jau pu
sė mėnesio taip ir guli prie 
muitinės. P. Endziuliui maši
nas gabenti reikėjo iš Kazlų- 
Rudos traukiniu per Obelius 
iki Gryvai. Latviai pareikalavo 
4.000 litų garantijos, kad ma
šinos nebus paliktos Latvijoj. 
Mašinos iš Lietuvos Lietuvon 
gabenamos užkliuvo prie Smė
lynės muitinės ir 4 kilometrų 
iki Zarasų niekaip negali nu
galėti. Pasirodo, kad muitinės 
viršininkas pareikalavo Įrody
mų. kad mašinos 
vežamos. Maža 
važtaraščio, reikėjo paliudymo 
iš Obelių, paskui iš Gryvos;; 
paskui sako reikia Prekybos 
departamento leidimo ir vis su
sirašinėti. Endziuliui padaryti ifa 
dideliai! si nuostoliai: nuver-;fi 
čiant mašinas prie muitinės su
daužyta motoro ratai, mašinos 
gulėdamos ant pliko oro gen
da. o viršininkas sako, kad rei
kia muito 700 litų mokėti.“

Tokiam “pavyzdingam” 
valdžios aparatui esant jo
kia pramonė, joks progre
sas negalimas. Nestebėtina 
todėl, kad nuvykę Lietuvon 
Amerikos lietuviai pradeda 
biznį ir bankrutuoja.

!
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kuriu 
serga 

Didžiausia 
susispietė 
serga sifi-

BAISI STATISTIKA.
“Lietuvos Žinios” paduo

da šitokių smulkmenų apie 
išsiplatinimą prostitucijos 
šventoj Lietuvoj: .

“Oficialiais daliniais nusta
tyta baisus Veneros ligomis 
sergančiu prostitučių skaičius. 
Visoj Lietuvoj buvo Įregist
ruota 267 prostitutės, 
du-trečiada!iar (184) 
luesu ir gonorėja, 
prostitučių dalis 
Kaune — 173. iš jų 
ii u 80. triperiu 53.

"Antroj vietoj stovi Taura
gės apskritis, kur buvo 23 pro
stitutės. trečioj vietoj Šiauliai 
(20). Ukmergė ir Panevėžys 
užima ketvirtą po (13). Pane-, 
vėžy visos Įregistruotos prosti
tutės serga (12 sifiliu. 1—go
norėja).

“Tas pats pastebėta ir Vil
kavišky, kur Įregistruota 10 ir 
visos serga. Raseiniuose iš 8 
serga 7.

“Tie baisus daviniai liudija, 
kad reikafas sureguliuoti kovą 
su veneros ligomis pasidarė be 
galo skaudus ir opus.”

Ir tokie dalykai dedasi ne 
iš Lietuvos bedieviškoj Rusijoj, bet ka- 

Kazlų-Rudos talikiškoj Lietuvoj!

Maskvoje paskelbta dide
lė sensacija. Dabartiniu lai
ku tenai kalėjime sėdi 8 pro
fesionalai, kuriuos bolševi
kų žvalgyba kaltina sąmok
slu nuversti valdžią, ir vie
nas iš jų dabar prisipažinęs 
prie kaltės, išpasakodamas 
visas sąmokslo smulkme
nas. Anot jo. šitas sąmoks
las nesąs vietinis, bet tarp
tautinis. Jis Maskvoje ir Le
ningrade išperėtas, bet Pa
ryžiuje užsienio kapitalu iš
maitintas ir jį aktingai pa
laikančios: Anglija, Fran
cuzija, Lenkija, Rumunija, 
Suomija ir kitos kapitalisti
nės valstybės.

Asmuo, kuris davė bolše
vikų žvalgybai tokią išpa
žintį, esąs tūlas Ramsin. Jis 
buvo areštuotas kartu su 
aukščiau minėtais astuo
niais kontrevoliucionieriais. 
Keturi jų esą inžinieriai, o 
kiti keturi — mokytojai.

Suglaudus, jo išpažintis 
esanti tokia:

Ant Rusijos-Rumunijos 
sienos turėjo įvykti “diplo
matinis incidentas,” ir Ru
munija turėjo apskelbti Ru
sijai karą. Paskui ją tuo
jaus turėjo sekti Lenkija, 
Francuzija ir Anglija.

Generolo Lukomskio ve-

derybos, kurios baigėsi susita
rimu.

"Nugalėjus šias kliūtis to
liau darbas ėjęs greičiau. Jau 
darbas skirstomas, medžiaga 
enciklopedijai renkama. Ka
dangi ir šis darbas nelengvas, 
tai vis tik kada išeis pirmas 
tomas šios enciklopedijos sun
ku pasakyti, bet manoma atei
nančių metų pradžioj gal ir ga
lės pirmas tomas pasirodyti. 
Enciklopedijos leidimas užsi
tęs kelis metus/’

Enciklopedijos rėd akto
rium esąs Vaclovas Biržiš
ka. Prie to darbo esą pa
kviesta daug Lietuvos pro- dama 600,000 kareivių ar- 
fesorių ir juo interesuojasi 
švietimo ministerija.

BAŽNYČIA NENORI 
BAUST OLŠAUSKĄ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad bažnyčios vyriau
sybė parašiusi i kalėjimą 
pralotui Olšauskui laišką, 
patardama jam geruoju at
sisakyti nuo kunigystės. Jei
gu jis neatsisakysiąs, tai tuo
met gal vyskupai bus pri
versti numauti jam sutoną.

Bet jie to daryti labai ne
nori. Jie nenori tikintiems 
parodyti, kad kunigas gali 
būt piktadarys ir žmogžu
dys. Todėl apie Olšausko 
žmogžudystę vyskupai ir ne
kalba. Jiems tokio prasižen
gimo visai nėra. Bažnytinė 
vyriausybė baudžia kunigą 
tiktai tada, kada jis prasi
žengia prieš popiežių, prieš 
bažnytinę discipliną. Bet 
kad jis pasmaugia savo mei
lužę, tai neprasižengimas. 
Ir jeigu svietiškas teismas 
žmogžudžio nenubaustų, tai 
jis taip ir kunigautų, kaip 
kunigavęs.

Sąmokslininkų buvę jau 
nutarta ir kokią valdžią 
skirti. Jos galva butų buvęs 
tas pats Ramsin, kuris išpa
sakojo sąmokslo smulkme
nas.

Rusijoj šitą kontrevoliu- 
cinį judėjimą rėmę ištremti 
Rusijos piniguočiai. Jie pri
siuntė tam tikslui 1,000,000 
aukso rublių per francuzų 
Įstaigą Maskvoje. Kas toji“ 
įstaiga per viena, bolševikų 
valdžia aiškiai nepasako, 
bet yra žinoma, kad Mask
voje išviso yra tik viena 
francuzų įstaiga — tai Fran
cuzijos ambasada.

Paskelbus bolševikų val
džiai šitą sąmokslą, Mask
vos laikraščiai išpūtė iš jo 
didžiausi Rusijai pavojų. 
Jie aiškina reikalą Rusijai 
ginkluotis ir būt pasirengus 
į karą, nes kapitalistinės val
stybės niekad neatsižadė
siančios nuo savo velniškų 
sumanymų prieš sovietų res
publiką.

Užsienio spauda tečiaus 
netiki, kad toks sąmokslas 
ištikrųjų yra buvęs. Angli
jos politikai juokiasi iš to 
“sąmokslo.” Sir Henri De- 
terding, vienas didžiausių 
žibalo magnatų Anglijoj, 
paklaustas laikraščių repor
terių, ką jis mano apie pa
skelbtą Maskvoje sensaciją, 
pasakė taip: “Šita bolševi
kų pasaka apie tarptautinį 
sąmokslą yra niekas dau
giau, kaip tik jų prisipažini
mas prie silpnybės. Bolševi
kai sugalvojo tą pasaką, 
kad paslėpus faktą, jog 
jiems nesiseka šeimininkau
ti.”

mija turėjo pradėt maršą 
ant Maskvos, stiprindama 
savo eiles pakeliui iš nepa
tenkintų Rusijos valstiečių. 
Tuo pačiu laiku kita armija, 
generolo Denikino vedama, 
turėjo pulti Leningradą.

Francuzija turėjo prista
tyt šitoms armijoms amuni
ciją ir ginklus, o Anglijos 
karo laivynas turėjo ineiti Į

“ŠUNIUKU” JUBILĖJUS.
Amerikoje labai madoje 

dešimkės, kurias paprastoj 
kalboj žmonės vadina “hot 
dogs,” kas reiškia: “karšti 
šunes.” Tuo lyg ir pasako
ma, kad tos dešrukės yra 
daromos iš šunienos. Ameri
kos lietuviai sako stačiai Baltijos ir Juodąsias jūres ir 
“šuniukai." užimti Leningradą ir Kry-

Kiek tų “šuniukų" žmo- mą.
nės Amerikoje suvalgo, ga- Visos šitos operacijos tu- 

■ Įima suprasti iš to, kad per- rėjusios prasidėti šių metų 
nai dešrų fabrikai pardavė vasarą, sako sovietų val

džia; bet nesutikimai tarp 
f Nežiūrint šitokio popu- Italijos ir Francuzijos, o po- 
Įliarumo, “šuniukai"
nėra Amerikos 

i Jas išrado vokiečių mėsinin- konspiratorius pirmutinį at
kas, Johann George Lahner, ivirą savo puolimą atidėti. 

; 125 metai atgal. Austrijos! Tuo pačiu laiku, žinoma, 
sostinėj, Vienoj, šįmet buvo.iš vidaus butų sukilę Rusi-
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f TRUMPOS ŽINIOS
Vokietijoj yra 13,376 ad

vokatai. Jų tarpe 43 mote
rys.

LEIDŽIAMA LIETUVIŠKA 
ENCIKLOPEDIJA.

Knygų leidimo bendrovėj 
..uri vadinasi “Spaudos Fon
du." sumanė išleisti Lietuvo
je pirmą lietuvišką enciklo
pediją. “Lietuvos Žinios” 
apie tai sako:

i
“Pasirodo, kad lietuviškos; 

enciklopedijos darbas jau yra i 
pradėtas. -Jo pradžia buvo ne- j bus ne. vien 
lengva. Kaip tik “Spaudos sukaktuvėmis. 
Fondas” paskelbė Įeisiąs enci
klopediją. tai tuoj pasiskelbė 
ir Katalikų Akademija taip patĮsuomenės i____ ____ r_„
leisianti enciklopediją. Kadan- ■ monė: ji sėja žmonių tarpe 
gi dvi enciklopedijos yra per- gyvybės ar mirties sėklą, 
sunku leisti, tai buvo pradėtos l Prof. St. Šalkauskas.

bet gi draug ir neaiškus Vokieti- 
išradimas. i jos nusistatymas, privertęs

Gary. Indiana, viešasis 
knygynas įsigijo apie 30 
naujų lietuviškų knygų. Ma
tyt, lietuviai tenai jų reika
lauja.

Graikija užsisakė Angli
joj metalinių lėktuvų už 
1,200,000 svarų sterlingų.

švenčiamos tų “šuniukų” gi-' jos kontrevoliucionieriai, sa
ko bolševikų valdžia. Jie 
butų įkūrę “buržuaziniai de
mokratinę respubliką,” o už
sienio kapitalistai už suteik
tą pagalbą butų pasidalinę 
turtingiausius Rusijos gam
tos turtų šaltinius. Anglija 
butų pasiėmus Kaukazo 
aliejaus laukus, Lenkija su 
Francuzija pasidalintų Uk-

mimo 125 metų jubilėjus.
Taigi šie metai yra svar- 

tiktai Vytauto

Spauda yra stipriausia vi- 
auklėjimo prie-

į

Spalių 25 ir 26 d. Kaune 
buvo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teatrų direktorių 
konferencija.

Per rugsėjo mėnesi Kau
ne buvo 11 gaisrų, kurie pa
darė 29,745 litus nuostolių.

Bukarešte nusižudė di- 
džiausis Rumunijos dvari
ninkas, princas Cantacuze- 
ne. Jis sirgo nepagydoma 
liga.

JaĮpuraine
IZ’ADA vyras yra nuilsęs ir 

alkanas, nėra nieko ska
nesnio, kaip LaTouraine ka
vos puodukas. Neužmirškit 
vardo-La Touraine, kava su 
raudonu puoduku ant skardi
nes. Visuose groseriuose par
duoda tą Naujos Anglijos pa- 
tinkamiausią kavą.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

Lietuvos universitete šiuo 
metu yra 4,025 studentai. 
Pernai jų buvo 3.964.

Lietuvoj už pasakytus 
prieš tautininkus pamoks
lus kunigai jau tardomi. 
Tardė kun. Krupavičių, kun. 
Raudą, kun. Pėstininką ir 
kitus.

Per 8 mėnesius Lietuvoje 
pagaminta 8,723,000 litrų 
alaus.

Chicagoj kovosią su elge
tomis, nes jų tarpe atsirado 
daug išnaudotojų.

Bostono Juozapinių 
“Darbininkas” verkia, kad 
Lietuvos valdžia išėjo j at
virą kovą su katalikais, nes 
neleidžia skelbti agitacinio 
vyskupų laiško.
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NEW BRITAI N, CONN,
L. D. K. Vytauto minėjimas.

Spalių 26 d. visos New 
Britaino lietuvių draugijos 
apvaikščiojo Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytau
to 500 metų mirties sukak
tuves.

ti.” Ir eini nuleidęs galvą, I Palaidota tautiškose kapi-

® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
į. sąvaitę. Patartina niekam
nevažiuoti čia darbo jieško- nes užrūstinęs greitai gausi: nėse,* nes tenai turėjo pasi- 
ti. Dzūkelis. * ’ ” 1 ‘ ’

Nors New Britaine yra ne
mažai lietuvių, bet Į šitą ap- 
vaikščiojimą susirinko tik 
apie 100 žmonių.

Pirmiausia “Varpo” cho
ras, p. Bružausko vadovau
jamas, sudainavo Lietuvos 
himną ir keletą liaudies dai
nelių. Reikia pasakyti, kad 
“Varpo” choras gerai’išla
vintas ir puikiausiai dainuo
ja visoj Conn. valstijoj.

Po dainių prasidėjo pra
kalbos. Pirmiausia kalbėjo 
vietinis lietuvys advokatas 
p. Tamulionis. Jis pasisakė, 
kad peivėlai jam pranešė ir 
todėl jis negalėjęs prisi
rengti. Apie Vytautą, girdi, 
aš nieko nežinau ir nieko 
pasakyti apie ji negaliu. Jis 
žino tik tiek, kad dabar sun
kus laikai, ką ir jię labai at
jaučia. Tuomi savo kalbą ir 
baigė.

Antru kalbėtoju buvo V. 
Vitukynas. Jis yra didelis 
patriotas, sandarietis, taigi 
ir kėlė Vytautą Į padanges. 
Baigdamas kalbėti nepasi
gailėjo daug vėjo komunis
tams ir savo kalbą baigė.

Paskutiniu kalbėtoju bu
vo Lietuvos vice-konsulas iš 
New Yorko, p. Daudžvar- 
dis. Jis gyrė Vytautą, kad 
turėjęs gerą širdį ir kaip pa
vyzdi papasakojo toki daly
ką: “Kartą per kaimą su sa
vo dvariškiais jojo Vytau
tas. Pribėgus prie jo mote
rėlė ir sako: ‘Brangus pone! 
Jūsų kareiviai pavogė ma
no surius.’ Kunigaikštis ta
da pasišaukė vieną karinin
ką. Karininkas tik pasižiu
rėjo Į Vytautą ir nieko ne
laukdamas nubėgo i mišką 
ir pasikorė. (Pasaka! Red.) 
Matyt suprato, kas jo lau
kia.”

Publikoj pasidarė bruz
dėjimas. Matyt, žmonės pa
sipiktino tokia gera Vytau
to širdimi. Žmonės pradėjo 
iš svetainės eiti laukan. Ne
laukiau pabaigos ir aš, išė
jau.

Užmušti 3 lietuviai.
Spalių 17 d. apie pirmą 

valandą nakties suvažinėtas 
A. Gutauskas, apie 56 metų 
amžiaus. JĮ suvažinėjo lie
tuvis J. Bružas. Dabar jis 
pastatytas po kaucija $1000 
ir laukia teismo. A. Gutaus
kas buvo nuvežtas Į ligoninę 
ir už poros dienų ten mirė.

Spalių 22 d. tapo užmuš
tos dvi lietuvaitės: Julė Ra- 
geliutė, 29 metų, čia gimus 
ir augus, ir E. Adamavičiu- 
tė, 20 metų. Jos abidvi buvo 
išvažiavę su vaikinais ant 
šokių. Apie antrą valandą 
nakties grįžo namo. Matyt, 
greitai važiavo ir atsimušė Į 
stulpą. Adamavičiutei su
mušta galva ir sulaužytos 
rankos. Ji užmušta ant vie
tos. Rageliutė dar dvi valan
das gyveno. Su jomis važia
vo du vaikinai svetimtau
čiai. Jų vardų nesužinojau. 
Jie irgi užmušti ant vietos. 
Iš penkių žmonių tik vienas 
šoferis liko gyvas.

Abidvi merginos buvo pa
laidotos viena diena, spalių 
25 d. su bažnytinėm apei
gom. Tragingai žuvusias pa
lydėjo daug žmonių.

Žmonės pasakoja, kad 
vaikinai buvo girti ir todėl 
ta nelaimė Įvyko. Patartina 
visoms mergaitėms neiti ant 
“raidų” su girtuokliaujan
čiais vaikinais.

Darbai.
Darbai New Britaine vis 

eina blogyn. Dirba tik pusė 
žmonių ir ta; tik po 3 dienas

BRIDGEPORT, CONN.
Demokratų “nelaimė*.”
Kad visi politikieriai prieš 

rinkimus žvejoja balsus, tai 
ne naujiena. Bridgeporte 
yra tūlas lietuvis, kuris at
stovauja lietuvius demokra
tus. Žinoma, už tai jis gauna 
mokėt.

Prieš pereitus rinkimus jis 
atvyko Į vieną pašalpinę 
draugiją ir paprašė, kad 
jam leistų draugijos vardu 
surengti prakalbas. Draugi
ja leido. Atsirado ir du sa
vanoriai, šitam demokratui 
padėti, tai tautininkas ir eks- 
socialistas (nors jis niekad 
socialistu nėra buvęs, bet 
save vadina eks-socialistu).

Po visų prakalbų ir kitų 
“sunkių” darbų, demokratai 
padarė, kaip jie vadina 
“blow up.” Eks-socialistą 
užgrudo už baro alų šinkuo- 
ti. Ar musų eks-socialistas 
nemokėjo, ar alus pasiutęs 
buvo, tik kaip atmušė bač
ką, tai alus kaip iš vokiškos 
kanuolės šovė ir eks-socia
listą apipylė. Bačkoj alaus 
mažai liko, o eks-socialistas 
keikdamas, visas šlapias 
parėjo namo. Bet ir čia ne
laimė. Pati sužinojus kas 
nutiko, užpyko, kad jos vy
rą pastatė demokratam tar
nauti. Ji privertė vyrą sulie
tus alum drabužius nunešti 
Į skalbyklą, o pačiam eiti Į 
vanią, nes kitaip nepriim- 
sianti nei Į lovą.

Per draugijos susirinki
mą eks-socialistas paprašė 
atlyginti jam paneštus nuo
stolius, bet susirinkimas ne
atlygino, tik išreiškė “užuo
jautą.” Reporteris.

į pašonę peilį. Į pirkus lotą.
—Na, o kaip jums atrodo' 

Uruguay’aus gaučiai (cow- 
boy)?

—Uruguay’aus žmonės 
daugiau kultūringi, negu 
brazilijonai. Be to, jie yra 
šiek tiek nuolaidesni ir vai- 
šingesni. Braziliečiui pri
tark taip kaip jis sako, nors 
butų ir neteisybė, kitaip jis 
griebiasi peilį ir puola kaip 
butas. Žinoma čia kalbu 
apie laukų braziliečius, mie
sto gyventojai šiek tiek su
kalbamesni.

—O kaip jums Montevi- 
deo miestas atrodo?

—Labai puikiai. Monte
video man labiau patinka 
negu bent kuris Brazilijos 
miestų. Čia viskas atrodo 
tartum suaugę į vieną. Jo 
žmonės, ir kiek teko paste
bėti jų visas elgesys ir bū
das, daugiau šeimyniškas. 
Viena kas mane stebina, kad 
Montevideo yra nemaža lie
tuvių inteligentų, čia mes 
sutikome jau kelioliką, ku
rie mus pasitiko -daug man
dagiau ir gražiau, negu bent 
kurioje kitoje vietoje.

Patenkinti keliauninkai 
Montevideo’u, bet ir čia tas 
pats skurdas ir bedarbė.

A G.

laiką ir padėjo liūdėti savo Į kė, kad jei miesto valdyba 1 TORONTO^ CANADA. 
—, . į nekreips jokio dėmesio i,ai- Iš Sūnų ir Dukterų drau-

I ISAKlfi miisn nranci tnil- k-amic ho/larhnic -
senutės. Į] _____ _

Ilsėkis musų brangi tau-'kanus bedarbius, tai bedar-Albino ''‘"“S* luu- nauu^ UUUdl U1UČ, Idl UCtlclI-

Senukas širdingai dėkuo- tietė! Tebūnie tau lengva :biai imsis paskutiniu prie-:
ja visiems geriems lietu
viams, kurie rūpinosi visą

šios šalies žemelė.
P. Baltuškoms.

KAS MUMS RAŠOMA.
Forest City, Pa.—Gerbia

moji “Keleivio” Redakcija! 
Šiuomi atnaujinu už “Kelei
vį” prenumeratą. Dėlei be
darbės truputi nusitraukė. 
Su “Keleiviu” nemanau skir
tis iki grabo lentos. Myliu 
“Keleivi,” nes tai lietuvių 
darbininkų geriausias prie- 
telius ir patarėjas.

Pasilieku amžinu “Kelei
vio” skaitytoju. Su gilia pa
garba, Andrius Kalėda.

davo savo parapijonus, kam 
jie skaito “Keleivį.”

Dabar tą patį darbą varo 
“gryno kraujo” komunistas 
L. Pruseika-Vabalas, šį ru
denį jis maršavo po Chica
gos, Michigano, Ohio valsti
jas; buvo ir pas mus. Jis sa
kė: “Nei vienas darbininkas
neprivalo skaityti ‘Keleivį,’ j 
o komunistui visai nevalia.’gaus gyvybės. .Manau, kad 
Bolševikai ir kiti darbinin-! jeigu tie ponai pagyventų 
kai turi skaityti ‘Vilni’ ir su $5.95 i savaitę, tikrai pa- 
‘Laisvę.’” “r-----I.................................

monių ir ginsis nuo bado, j 
Buržuazija 1

kad ji su savo samdyta “ka- 
zionščina” yra bejėgė, ko
voje su alkana minia, sutiko 
su bedarbių reikalavimu ir 
jau šiandieną bedarbiai gau
na tikėtų pavalgyti ir nak
vynei. Dieninė norma tokia: 
3 kartus pavalgyti, po 20c. 
ir nakvynei 25c. Tuo budu 
į sąvaitę susidaro $5.95. Ve
dusieji apart to gauna ir 
ant šeimynos narių.

Šitokia pašalpa, tai tik pa
laikymas badaujančio žmo-

gijos veikimo.
Išrinkus naują draugijos 

valdybą, Maskvos davatkė-
SSo? l& labai’ apsidžiaugė, kad

MONTEVIDEO, URU- 
GUAY.

Lietuviai keliauninkai po 
Ameriką.

-Paskutiniu laiku Monte- 
video pasirodė daug lietu
vių keliauninkų, kurie pasi
ryžę pėsti pasiekti šiaurės 
Ameriką.

Dauguma ateina iš Brazi
lijos. Taip tų nudegusiais 
veidais, suvargusių ir nu
skurusių lietuvių keliaunin
kų netikėtai sutikau savo 
gerą pažįstamą. Ėmiau tei
rautis.

—Iš kur pradėjote kelio
nę?

—Iš Sao Paulo — trum
pai atsakė pažįstamasis.

—Ar daug truko iki pasie- 
kėt Montevideo?

—Tris mėnesius. Vargin
ga buvo kelionė. Čia nepra
einami Brazilijos miškai, 
daugybė upių, ežerų ir kal
nų. O kas labiausiai sunki
na kelionę, tai atogr ąžų sau
lės karščiai.

—Kokiu tikslu jus keliau
jate?

—Hm! — ir nusijuokė 
mano pažįstamas keliaunin
kas.

—Toks ir tikslas. Atva
žiavę Į Braziliją atsidūrėm 
didžiausiame varge. Netu
rėdami darbo ir duonos, pa- 
siryžome keliauti. Nemany
čiau aš toliau keliauti, jei 
tik rastųsi čia darbo. Iš pra
džių galvojau, kad kelionė 
bus smagi, daug duos nau
dos ir galėsiu pasipelnyti, 
bet kaip pasirodo, tuščia 
viltis.

—Užeini kartais vietelę 
—tęsia jis toliau — kur tave 
priima šiek tiek žmoniškiau. 
Duoda kokios nors sriubos, 
kukuruzinės duonos ir ma- 
ttės (tam tikras gėrimas, ku
rį vartoja atogrąžų žmonės 
vietoj arbatos), bet dau
gumoje sutinka keiksmais. 
“Ką, sako, kiekvieną dieną 
keliauninkai; iš kur mes ga
lime jus išmaitinti ir sušelp-

PITTSBURGH, PA.
Kaip minėjom Vilniaus 

praradimą.
SLA. 3-čio apskričio pa

stangomis, spalių 26 dieną 
buvo paminėta 10 metų su
kaktuvės, kaip lenkų avan
tiūristas gen. Želigovskis 
užgrobė musų sostinę Vil
nių.

Pirmiausiai šv. Vincento 
choras, vadojaujant J. L. Se
nuliui, sugiedojo Amerikos 
himną. Mes be Vilniaus ne
nurimsim ir dar keletą dai
nelių. Paskui apskričio pir
mininkas J. K. Mažiukna 
paaiškino šio vakaro liūd
nas sukaktuves. Po jo kal
bos K. Savickas pagriežė 
smuiku solo. Akomponavo 
M. Virbickiute. K. Savic
kas labai myli muziką ir bai
gęs High School tik muziką 
studijuoja.

P. Dargis papasakojo Vil
niaus Įkūrimo istoriją. To
liau dainavo p. Grinienė ir 
jos dukrelė Virginija. V. 
Paulekiutė ir pittsburghie- 
čių mylimas A. Sadauskas. 
Programe dar buvo piano 
solo, orkestrą, vėl dainos ir 
vakaras pabaigtas Lietuvos 
himnu.

Šis vakaras rengėjams 
padarė apie $20 išlaidų, bet 
padarytoji rinkliava davė 
apie $32.32, taigi likusieji 
pinigai bus pasiųsti Vil
niaus vadavimo komitetui, 
per Dr/Alseiką.

Reikia tart padėkos žodi 
visiems artistams, kurie pri
sidėjo be jokio atlyginimo, 
chorui ir jo vedėjui Senuliui, 
kalbėtojams ir kun. Vaišno
rai. J. Virbickas.

Duquesne, Pa.‘ — Netikė
tai pateko man j rankas 
“Garso” 43 num. Pervertęs 
visą laikrašti nusistebėjau, 
kad kiekvienam straipsny 
figūruoja Vytautas, kas sa
kinys tai Vytautas. Ką gi tas 
Vytautas gero padarė lietu
vių tautai ir darbininkams? 
Gal rymiečiam (t. y. katali
kam ) ką nors gero ir davė, 
aš nežinau, o gal jie tik taip 
ji garbina.

Prašytume “Keleivio” Re
dakciją mums tą dalyką pa
aiškinti, už ką aš busiu dė
kingas. Tėvo vaikas.

Red. prierašas: Tokių pa
geidavimų mes gaunam daž
nai, taigi redakcija pasi
stengs šį klausimą bešališkai 
nušviesti, nors jau “Kelei
vy” apie tai buvo rašyta.

i

Detroit, Mich. — Seniaus 
lietuvių katalikų kunigai 
kiekvieną sekmadieni keik-

Mat “Keleivis”; sakytų, kad jie tik tyčiojasi 
iškelia Į viršų visokias ko-riš bedarbio. Pažymėtina, 
munistų šmugelystes irap-’kad bedarbiai privalo eiti 
saugoja darbininkus nuo iš-. nakvoti tik Į emigracijos na- 
naudojimo, o tas kenkia ko- i mus, kur nėra švaros. Pri- 
munistų raudonajam biz-'grūsta bedarbių lyg karei- 
niui. j vių kareivinėse. Man teko

Perskaičius “Keleivį” ne- matyti bedarbio gaunančio 
reikia numest, bet duot pasi-' maistui biletą 6746 nr. Reiš- 
skaityti ir komunistui-darbi- kia, tiek faktinai šelpia be- 
ninkui. “Keleivis” tokį dar-. darbių. O kiek dar laukia 
bininką padarys geru žmo- pašalpos, ir kiek dar atsiras 
gum. Aš gyvenu 9 mėnesiai i vėliau jų?
su dviem komunistais. Iš Į Matydami šį faktą, kad 
pradžios aš maniau, kad į buržuazija mums niekad 
mane jie deportuos į Sibirą, Į nieko nėra davusi, žinoda- 
už “Keleivio” skaitymą. Da
bar gi kai penktadienį “Ke
leivis” ateina, tai jau man 
nėra nei progos paimt jį pa
skaityti, iki tiedu komunis
tai perskaito. Žinoma, aš 
jiems ir nedraudžiu skaityti. 
Dabar girdžiu, jiedu argu
mentuoja su kitais savo 
diaugais komunistais ir sa
ko, kad “Keleivis” teisybę 
rašo.

Senas “Kel.” skaitytojas.

Imi, kad darbininkai tvirtai 
organizuoti gali tik privers
ti buržuaziją nusileisti ir iš
kovoti teisingą pasaulį— 
socializmą, musų pareiga 
yra šviestis, organizuotis, 
skaityti darbininkišką spau
dą ir vesti pačią kovą už ge
resnę ateitį. Draugai! mes 
nieko nepralaimėsime, apart 
retežių, o laimėsime pasau
li. Tai yra teisingi jauno ko
votojo poeto Juliaus Jano
nio žodžiai. Plunknaitė.

Kanados Lietuviai

LAWRENCE, MASS.
Mirė Černiauskienė.

Spalių 26 dieną čia mirė 
Veronika Černiauskienė. Vi
są laiką ji buvo sveika tik 
jau sena, 70 metų amžiaus. 
Tą pačią dieną 7 valandą at
sikėlė, padarė senukui val
gyti (jos vyras serga, jau se
nas, gyveno tik abudu be 
šeimynos) ir vėl atsigulė, ir 
jau daugiau nebekėlė'

Apie 10 valandą kaimy
nas ką tai atnešė senukui li
goniui, bet negalėjo per du
ris Įeiti. Tuomet jis Įlindo 
per langą ir klausia senuką 
kur jo moteris. Tas sako, ne
žinau. Tada žiuri, kad senu
kė guli nebegyva.

A. a. V. Černiauskienė bu
vo dora moteris ir visi labai 
apgailestauja jos netekę.

lis jų pravažinėjo tą laiką 
gelžkeliais ant freitų ir ne
gavę darbo grįžo atgal i 
Winnipegą. Bedarbiai, ir tie 
kurie per visą vasarą uždir
bo tik $30—$50, gal gerai 
žinojo, kad jei jie nejieškos 
išeities, prisieis mirti badu, 
arba sušalti. Ir štai nuo rug
sėjo mėnesio bedarbiai pra
dėjo organizuotis; daryti 
mitingus. Išrinko delegaciją 
nuo vedusiu, nevedusiu ir

«-7 *-

moterų. Nustatė reikalavi
mus. Pirmas, kad butų duo
damas darbas. Nesaht dar
bo, kad miesto valdyba duo
tų pašalpą. Iš karto majoras 
ir kiti miesto ponai tik šyp
sojosi iš susirinkusios be
darbių minios. Jie pareiškė, 
kad bedarbių nesą, o tik su
sirinkę tinginiai. Spalių 13 
d. susirinko keletas tūkstan
čių bedarbių ir nutarė pada
ryti demonstraciją, kad pa
rodyti miesto ponams ir bur
žuazijai, koks ištikrujų yra 
bedarbių skaičius Winnipe- 
ge. Eisena prasidėjo nuo 
Market skvero i Main strytą. 
Bedarbiai nešė vėliavėlę su 
užrašu: “darbo ir duonos!” 
Policmanai norėjo neleisti 
demonstruoti, ypač nešti vė
liavos, su minėtais obalsiais. 
Ji mėgino atimti ją ir čia ki
lo muštynės. Rezultate 3 po- 
liemanai smarkiai apmušti 
ir nugabenti ligoninėn, o 
apie 6 apdaužyti lengviau. 
Main gatvėje išmuštas krau
tuvėje didžiulis langas ir iš
berta keletas čeverykų bei 
kitų daiktų. Išmušimas atsi
tiko pripuolamai, nuo dide
lio susigrūdimo žmonių. Iš 
bedarbių pusės policijai pa
vyko suimti tik vieną. Kitus 
bedarbiai iš policijos atėmė. 

Spalių 14 d. toj pačioj 
aikštėj bedarbiai vėl susi
rinko. ŠĮ kartą buvo dar 
skaitlingesnė minia. ŠĮ kar- 

bo nuo 30 iki 50 dolerių. Da- tą bedarbiai griežtai pareiš-

WINNIPEG, CANADA.
Bedarbiai gauna duonos.
Po vasaroAr rudens “dar

bymečių,” prislinko šaltas 
ruduo su alkanomis dieno
mis. Sakau su alkanomis to
dėl, kad rudenį nėra darbo 
ir duonos. Dalis rudens, žie
mos ir pavasario mėnesių 
darbininkams Kanadoje yra 
labai sunkus, ir todėl prisi
eina kęsti badas ir šaltis.

Kaip visuose kapitalisti
niuose kraštuose, taip ir Ka
nadoje šįmet jokių darbų 
veik ir nebuvo. Dirbo maža 
dalis darbininkų prie pačių 
būtiniausių darbų, nes ki
taip ir pačiai buržuazijai bu
tų buvę neperpuiku. Liku
sieji šimtai tūkstančių dar= 
bininkų buvo bedarbiais. 
Negaudami darbo, bedar
biai pasidarė Įkyrus, pradė
jo demonstruoti, reikalau
dami darbo ir duonos. Poli
cija iš karto vaikydavo ir 
mušdavo. Bet bedarbiai pra
dėjo priešintis ir pasidarė 
taip pavojingi, kad buržua
zinė Winnipego miesto val
dyba alkanų bedarbių spi
riama sutiko duoti pašalpą. 
Pašalpa bedarbiai naudojo
si iki rugpiutės. Atėjus rug- 
piutės laikui, pašalpa buvo 
nutraukta. Bedarbiai išsiva- 
žinėjo laukų darbams. Win-
nipege tylu ir ramu. Turint :,r 
omenyje, kad apart žemės 
ūkio darbų, kitokių veik ne
buvo, aišku, kad darbinin
kai sezoninėj rugiapiutėj 
sutilpti negalėjo. Kanados 
kviečių pigumo dėlei, far- 
meriai tapo “ekonomistais” 
ir “taupus.” Prie to, darbi
ninkų perteklius ir pagerin
tos mašinos davė galimybės 
mažiau samdytis darbinin
kų ir pigiau mokėti. “Dar
bymečiu,” vieno mėnesio 
bėgyje, darbininkai uždir-

ST. BONIFACE, CAN. 
Bolševikas spekuliuoja.
St. Boniface gyvena kele

tas lietuvių su šeimynomis ir 
keletas pavienių. Pereitais 
metais surengė kelis šokių 
vakarus. Didžiuma nepri
klauso nei prie jokios parti
jos, nei prie jokios draugi
jos, bet rengiant vakarą rei
kia duoti kokis nors vardas. 
Paprastai būdavo vadina
ma : ’ “St. Boniface lietuvių 
jaunimo šokių vakaras.”

Vienam iš musų draugų, 
kuris yra karštas Lenino pa
sekėjas, atėjo į^galvą su
rengti šokių vakarą tuo var
du ir užsipelnyti sau bolše
vikišką garbę. Jis sumanė 
už gautą pelną užprenume
ruoti kelius bolševikiškus 
laikraščius, kad skaitytų lie
tuviai bedarbiai Winnipege.

Visi St. Boniface lietuviai 
esam nedėkingi šitam tavo- 
riščiui už tai, kad bepartyvį 
jaunimo vardą prikinkė 
prie Lenino vežimo. Jauni
mas kiek rengė vakarų, tai 
vis sulaukdavo šiek tiek pel
no ir visų nutarimu jį pa
skirdavo kokiai nors drau
gijai. Dabar vienas bolševi
kas sumanė visus vesti už 
nosies. Jo surengtas vakaras 
Įvyko spalių 25 dieną. Pub
likos buvo pusėtinai, bet 
kad daugiau padarius biz
nio, bolševikėlis pradėjo 
leisti čokoladų baksą iš 
varžytinių. Vidury salės pra
sidėjo tikras jomarkas. To
kios varžytinės nervuoja 
žmones, nes po kelius dole
rius išmetę nenori viens 
kitam užsileisti ir varžosi. 
Daugumas iš publikos ėmė 
reikalauti, kad eitų i skiepą, 
daryti tą jomarką, bet ne vi
dury salės, laike šokių.

Gerbiamasis: jeigu esi 
vilkas, tai nelysk Į avies kai
lį, bet jieškok kitokio budo, 
užsipelnymui garbės; rink 
aukas, arba iš savo kiše- 
niaus išėmęs užprenume
ruok pageidaujamus laik
raščius. St. Bonif. jaunuolis.

valdybon pakliuvo “gry
niausio” kraujo komfašistai, 
išskyrus iždininką. Jie 
džiaugiasi, kad išrinktas V. 
Raila pirmininku, kuris 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” pa
sirašinėja Raulas Svyrunė- * 
lis. Bet veltui tas džiaugs
mas, nes visai skirtingas da
lykas rašyti kiršinančias ko
respondencijas ir tvarkyti 
draugijos susirinkimus.

Praeitais metais draugijos 
vadov ybė buvo susirupinusi . 
įsigyjimu nuosavo namo ir 
toje srityje buvo šį tą nuvei
kusi : buvo surinkta įvairiais 
budais šiek tiek pinigų ir pa
ruošta pianai tolimesniam 
darbui. O kas gi šįmet? Na
gi absoliučiai nieko. O tai 
vis dėl to, kad praeitais me
tais draugijai vadovavo 
darbštus ir draugijos labui 
atsidavę žmonės, kaip an
tai: pirmininkas Ciurinskas 
ir sekretorius J. Petravičius. 
Tiems žmonėms pirmoj ei
lėj rūpėjo draugijos gerovė; 
politikos jie nekišdavo į 
draugijos susirinkimus. 
Šiais gi metais kaip tik atbu
lai. Šiandieniniams ponams 
pirmoj eilėj Maskva rupi, o 
draugijos reikalams pašven
čiama ta dalelė laiko, kuri 
nuo Stalino batų valymo at
lieka.

Nenuostabu, kad daug na
rių visiškai nelanko susirin
kimų. Na, ir ką gi ten dary
ti, kuomet pašalpinės drau
gijos susirinkimuose svar
stoma Lenkijos vidaus pa
dėtis arba kiti visai svetimi 
draugijai dalykai? Pavyz
džiui, per pusmetini susirin
kimą vienas tavoriščius įtei
kė laišką lenkų jaunimo są
jungos vardu. Na, ir ką ma
not? — Ogi aukų prašo. 
Perskaičius laišką, nekurie 
nariai padarė pastabą, kad 
laiškas yra politinio pobū
džio ir turi būt svarstomas 
susirinkimui užsibaigus. Bet 
“gudrus” pirmininkas, ku
ris susirinkimus veda sulig 
“parlamentarinių taisyklių,” 
leidžia “draugui” “spyčių” 
sakyt. Tas pradėjo vėbčio- 
ti: girdi, kaip man bloga po 
padu, tai aš manau, kad ir 
jum bloga; tad mes turim 
vieni kitus gelbėti. Susirin
kusieji pamanė, kad to žmo
gelio batų padai nuplyšę, 
todėl apie 40 asmenų sume
tė jam $4 su centais. Kitam 
susirinkime ukrainiečių rei
kalai svarstoma, o apie-sa- 
vus taip ir nėra kada.

Argi tai ne absurdas?! 
Lenkų Toronte yra apie 12,- 
000; ukrainiečių dar dau
giau ; vieni ir kiti turi po ke
lias nuosavas svetaines, o 
mes susirinkimams arba re
peticijoms kambarėlio ne
galim išnuomuoti, ir rūpi
namės jų reikalais! Kurgi 
protas?

S. ir D. D-jos narys.

PASIŽYMĖJUS LIETU
VAITE.

Panelė Babickaitė, kuri 
angliškai vadinasi Une Bay, 
sėkmingai vaidino Paryžiu
je anglų spektakliuose. Lai
kraštis “1^ Rampe” labai 
gražiai apie ją atsiliepia. 
P-lė Babickaitė vaidina an
glų kalba, bet visur reikale 
pasisako esanti lietuvaitė.

EGIPTE ŠAUDO STU
DENTUS.

Kairo mieste, Egipte, Įvy
ko riaušės, per kurias polici
ja pradėjo šaudyt Į studen
tus ir 5 jų sužeidė. Egipte 
dabar eina smarkus bruzdė
jimas valdžios ir opozicijos 
partijų dėl projektuojamo 
konstitucijos pakeitimo. Stu
dentai eina prieš valdžią.

t»
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Kodėl reikia juoktis?
Žmogus, apart proto, turi 

dar ir tą privilegiją, kad jis 
gali juoktis. Gyvuliai ir kiti 
sutvėrimai juoktis negali. 

1 Vaikai labai lengva pra
juokinti. Mokyklas lankan
čių vaikų ir mergaičių juo
kai, kurių suaugusieji labai 
nekenčia, yra sveikatos žen
klas. Žmonės eidami senyn 
kas kart mažiau turi palin
kimų juoktis. Kartais aplin- 

__________ ____ t kybės įveda permainas. Bet 
yra ženklinami raidėmis: vita- kaip ten nebūtų, y ištiek juo- 
minas A. vitaminas B. vitami- kas yra gei as paprotys, 
nas C ir tt._________________ [ Žinome, kad nuo gero pa

laikų!, užmirštame vargus ir 
rūpesčius. Protas truputį pa
silsi. Šiandien žmogus per 
rimtai elgiasi, ir kartais vi
sai perdaug mąsto apie ne- 
kuriuos dalykus. Ir todėl rei
kia kai kuomet pamislyti 
apie juokingus dalykus ir 
atsitikimus.

Apie juoko naudingumą 
sveikatai mes rečiau girdi
me, nors tas yra svarbiausia. 
Garsus gydytojas sakė, kad 
juokas pamankšto nekurias 
kūno svarbesnes dalis, ir to
dėl sveikatai yra reikalin
gas. Tie, kurie daugiau juo
kiasi, ilgiau gyvena ir ran
dasi geroj sveikatoj. Musų 
kūno organai vienas kitu 
remiasi. Širdis ir plaučiai 
gali ant diafragmos. Kuo
met senyn einame, jau ne
duodame tiems organams 
pasimankštinti. Pasijuoki
mas yra tiems organams ge
ras ir reikalingas pasimank- 
štinimas.

Taip pat juokas ir širdį

3 vietą. Hofmanas nustatė, 
kad Amerikoje 1910 metais 
iš 100,000 gyventojų nuo 
vėžio mirdavo 65.2; dabar 
gi mirtingumas pakilęs ligi 
98.1.

Vėžiu serga ir gyvuliai. 
Berlyne iš išskrostų 10,000 
šunų pas 50 rasta vėžys; t.y. 
—7 kartus daugiau, negu 
pas žmones. Vėžys rasta ir 
pas arklius, raguočius, kiau
les, paukščius ir žuvis. Dau
giausiai navikais serga žvy- 
nės ir pelės.

Visos mokslininkų pa
stangos atidengti ligos atsi
radimo paslaptį, ligišiol aiš
kių vaisių nedavė, tečiau jau 
daug yra ir atsiekta.

Iš kur ir kaip atsiranda 
vėžys, buvo visaip aiškina
mu Taip buvo manyta, kad 
jie išauga iš parazitinių, 
svetimų žmogaus organiz
mui akelių. Kellingas manė, 
kad vėžys gali išaugti išgė
rus žalią kiaušinį, kurio viš
čiuko gemalo akelės priau
ga prie skrandžio (pilvo, 
vėdaro) sienelių ir paskui iš
auga į vėžį. Dabar dėka 
mokslininkų tyrinėjimų ga
lutinai paaiškėjo, kad tos 
akelės, iš kurių išauga pik
tas vėžio navikas, yra pačio 
organizmo. Šitos akelės ne
paprastai greit dauginasi ir 
auga. Tokio greito augimo 
priežastimi yra kažkoks spe
cifiškas jų jaudinto jas, kuri 
dabar mokslininkai ir nori 
susekti.

Mokslininkai jau susekė, 
kad vėžiu gali susirgti tie, 
kurie turi organizmo neda- 
teklių, ir tie, kurie turi nuo
latinį išorinį jaudinimą. 
Apart to, jis galima pavel
dėti.

Tyrinėjimai parodė, jog 
asmens tų giminių, kuriose 
buvo susirgimų vėžiu, turi 
palinkimą taip pat susirgti 
vėžiu. Braunas sako turįs 
pagrindo tvirtinti apie kon- 
stitųcionalinį paveldėjimą 
ir paveldėjimo palinkimą.

Literatūroj apie vėžį kon
statuojama faktų, kad vėžys 
atsiranda nuo sumušimų, 
ypač chroniškų. Chaukins 
rado susirgusių vėžiu anglų 
matrosų, kurie buvo plaka
mi rykštėmis. Vėžio liga pas 
juos išsivystė ant randų. Pa
stebėta vėžys kaminkrėčių, 
rūkytojų, rentgenologų, dar
bininkų anilino dažų ir k. Iš 
to išeina, kad vėžį iššaukė 
nuolatinis kūno dalies jau
dinimas.

Tečiau vėžys atsiranda ir 
be matomos priežasties, be 
jaudinimo. Kokios gi čia 
priežastys?

Kcnheimas aiškino, kad 
žmogaus kūne nuo kūdikys
tės dienų užsilieka pradinių 
akelių, kurios vėliau prade
da daugintis ir išauga į vėžį. 
Bandymų keliu tikrai iš to
kių akelių pasisekė išaugin
ti blogybinį naviką, bet tik
tai tas akeles jaudinant.

_______ _____ o_ _ j Pas gyvulius blogybiniai 
buvęs penktoje vietoje, o. navikai pasisekė iššaukti pa- 
dabar Amerikoje užima jau ga.’ba parazitų. Žvynės pasi- 

---- j sekė susargdinti penint kiau- 
Įšiniais. Kai kurie mokslinin- 

---- i kai jieškojo bakterijų, ku
tą pečių apkepini. Iš vyno, ku- j jos iššaukia vėžį. Bet ar yra 

Ant rytojaus įdėt į puodą 3 riame mėsa virė, padaryt sunką, Į tokios bakterijos?
šaukštus taukų. supiaustytą pridėjus truputį paspirgintų j šitas klausimas stovi 
svogūną ir pusė puoduko su- miltų, paprikos ir Worcestershi-. mokslininkų diskusijų cent- 
piaustytų šmotukais salierų, ro soso, užpilti ant mėsos ir pa- re.
Spirgint tas daržoves taukuose duot ant stąlo. 
pakol pasidarys minkštos. Pas
kui jas išgriebt, o į tuos taukus 
įdėt šolderį ir apspirgint jį iš vi
sų pusių, kad parustų. Tada su
dėt daržoves atgal, dapilti šalto sriubai. Išvirinkit jį su druska, 
vandens ir tiek pat vyno arba svogūnais, pipirais, salierais ir stirnauti 
vynuogių sunkos (grape juice), morkcmis. Paskui viską per- 
kad mėsą apsemtų. Uždengt ir koškit, tirštimus išmeskit, o į tą 
šutint ant silpnos ugnies 2 va- sriubą įdėkit smulkiai supjaus
iančias. Tada įdėt 3 supiaustvtas tytų šviežių kopūstų, keliatą 
morkas ir šutint pakol mėsa ir džiovintų grybų (geriausia ba- 
morkos bus minkštos. Ant galo ravykų) ir virinkit vėl. pakol 
šolderį išimt, odą nulupt, api- kopūstai bus gatavi. Tada pridė- 
barstyt storai duonos trupiniais kit rūgščios Smetonos, ir kopus- 
su rudu cukrum ir įkišus j karš- tai bus gatavi.

i

GELTONI VALGIAI TIRI 
DAUG VITAMINŲ?

Vitaminais daktarai vadina 
tas maisto ypatybes, kurios pa
laiko žmogaus energiją, sveika
tą  ̂augimą ir tt. Vieni valgomie
ji daiktai turi daugiau vitami
nų, kiti mažiau, bet daugiausia 
jų yra žaliuose daiktuose: ko
pūstuose. salotose ir tt. pač 
tie daiktai reikalingi mažiems 
vaikams, kuriems reikia augti.

Vitaminų yra kelių rūšių. Jie

! Istorija rodo mums, kad 
priespaudos ir vergijos re
žimai nėra amžini. Ilgainiui 
atbunda kraštai, pakyla 
liaudies dvasia, pasiryžimas 
iškovoti geresnes gyvenimo 
sąlygas, ir “nesugriaunamos 
priespaudos uolos” ima tru
pėti.
’ Lygiai prieš 25 metusi cija ir šnipais.

telegrafas, visos pramonės 
ir prekybos įstaigos, sustrei
kavo mokyklos, teismai, už
geso elektra. Visas gyveni
mas sustojo.

Prieš tokią galingą visuo
tinio streiko jėgą, caro val
džia stojo su visa savo ka- 
riumene, patrankomis, poli-

Įsigandusi caro valdžia 
spalių 30 (17) išleido mani
festą, kuriame pažadėjo už- 
tikrintf politines laisves ir 
sušaukti krašto atstovybę 
(Durną).

Atsikvošėjęs carizmas vėl 
pradėjo viską slopinti, bet 
vis dėlto šis tas iš laisvių pa
siliko. Išnyko cenzūra, žmo
nės gavo galimumų organi
zuotis ir reikšti savo nuo
monę.

1905 m. revoliucijos lai
mėjimo paseka buvo ir Di
dysis Lietuvos Seimas. Mu
sų liaudis ir demokratinis 
jaunimas drauge sū visa dar
bo Rusija dalyvavo revoliu
cijoje, ir Sejmas Vilniuje 
apvainikavo jos laimėjimą.

Lietuvos kraštas per savo 
atstovus gavo galimumų pir
mą kartą istorijoje laisvai 
pasisakyti savo likimo klau
simais ir padėti- tvirtą pa
grindą busimajai Lietuvos 
nepriklausomybei. Po 1905 
metų spalių revoliucijos lie
tuvių spauda galėjo laisviau 
pareikšti musų krašto reika
lavimus. Vėliau Lietuvos 
laisvės reikalavimai skam
bėjo jau iš laisvos Durnos 
tribūnos.

Nors greit vėl užviešpa
tavo reakcija, bet carizmas 
jau nebeišgalėjo grąžinti vi
sas savo pozicijas. Carizmas 
nenorėjo nusileisti. Dvi du
rnos buvo išvaikytos, bet 
1905 metai paliko gilius 
pėdsakus darbo žmonių psi
chologijoje. To nesuprato 
carizmas.

1917 metais caro valdžia 
brangiai užmokėjo už savo 
priešinimąsi gyvenimo rei
kalavimams. Ji buvo aky- 
mirksny nuversta, o 1918 m. 
“Dievo pateptasis” sušaudy
tas Ekaterinburgo rūsy.

Taip istorija baudžia be
pročius, kurie nori sukti at
gal jos ratą. “L. Ž.”

1905 m. spalių mėn. dieno
mis, taip atsitiko su tris am
žius tvirtai stovėjusiu Rusi- 
; os carizmu.

Anuo laiku Rusijos val
džia buvo 100,000 dvarinin- 
<ų rankose. Jų priešaky sto
vėjo pats didžiausias Rusi
jos dvarininkas caras, atsa
kingas tik “prieš Viešpatį 
Dievą.”*•

Caro vardu Rusiją valdė 
ir “tvarkė” kilę iš ponijos 
valdininkai, kurie tikrumo- 
;e buvo 150 milionų beteisių 
vergų prižiūrėtojai.

Liaudies masėms buvo 
uždarytas kelias į švietimą, 
Valstiečiai skurdo ant1 savi} 
žemės sklypelių, apkrauti 
mokesniais ir apgirdyti val
stybine degtine, iš kurios ca
ro valdžia gaudavo milžiniš
ką pelną. Darbininkai dirbo 
12—16 valandų į dieną už 
menką atlyginimą.

Kiekvienas darbo žmo
nių bandymas pagerinti sa
vo būklę buvo laikomas 
“priešvalstybiniu žygiu” ir 
“maištininkus” laukė kalė
jimai, katorga ir policijos 
ir kazokų nagaika.

Inteligentija buvo laiko
ma “tikra maištininke.” Jai 
nesigailėta žiauriausių re
presijų. Ypač žiauriai cariz
mas persekiojo idealistišką 
jaunimą, studentiją už jos 
aktingus protestus prieš ne
teisėtumo ir sauvalės tvarką.

’ Į konstitucijos reikalavi
mus caras atsakydavo, kad 
tai esą “beprasmiškos sva
jonės” ir kad jis nekeisiąs 
režimo, kurį įvedė jo “gar
bingi bočiai.”

Tečiau gyvenimas paro
dė, kiek yra verti tie “gar
bingų bočių” vergijos reži
mai.

Mažytė, bet apsišvietusi ir 
kariškai pasiruošusi Japo
nija sutriuškino Mandžuri- 
joje galingą skaičium, bet 
nemokšų generolų vedamą 
Rusijos kariumenę.

Net patys tamsiausi ir at
silikę žmonės Rusijoje pa
matė, kad vergijos santvar
kos kariumenė tinka tik pa
radams. kad generolai ir ka
rininkai paruošti karui su 
savo piliečiais gali tik bėgti 
nuo priešo.

Visi sužinojo, kad įvairus 
patriotai “tėvynės gynimo” 
skraiste prisidengę tik pasi
naudojo karu, kad vogtų ir 
plėštų valstybės iždą.

Pagaliau 1905 metais pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas ir streikai. Carizmas 
nutarė išgąsdinti darbinin
kus, padaręs nekaltų žmo
nių skerdynes. Provokato
rius popas Gaponas 1905 m. 
sausio 22 d. Petrapily išve
dė dar politiškai naivių dar
bininkų daug-tukstantinę 
minią pas carą “tėvą” pra
šyti laisvės. Darbininkų mi- Apklaustos moterys yra 25 
nia buvo sušaudyta.

Tuomet visi suprato, kad
su tokia tvarka vienintelė L,v«.v mvwi;y o unw vigai ų 
kalba yra kova. Visoje Ru-'ir šilko audimo fabrikuose, 
sijos valstybėje prasidėjo Philadelphijoj 1,120 aptan- 
revoliucinis judėjimas — ,-kytų moterų dirbo drabužių 
miestuose, kaimuose ir ka- į industrijoj. Į klausimą, ko- 
riumenėje. 'dėl dirbi, dauguma moterų

1905 m. rudenį studentai atsakė, kad priverstos dirb- 
atidarė universitetus liau- ti dėl duonos kąsnio.
dies mitingams, ir laisvas' Philadelphijos apylinkėj 
kovos žodis suskambėjo vi-, 159 moterys dirbo "namų 
soje Rusijoje. darbą. 90 nuošimčių nemo-

Spalių m. 11 d. buvo pa- kėjo skaityti angliškai, o 45 
skelbtas visuotinas streikas nuošimčiai nemokėjo nei 
ir išstatyti Rusijos Steigia- -skaityti, nei rašyti jokioj 
mojo Seimo, politinių lais- kalboj. Jos užlaiko savo vai- 
vių ir kiti reikalavimai. Su- kus. 139 moterų sąvaitinė 
stojo geležinkeliai, paštas, alga buvo $3.70/ FL1S.

•

Pats reikalingiausis yra vita- sijuokimo, nors ir trumpam 
minas A. nes jis akstiną augimą 
ir stiprina atsparumą prieš už
krečiamas ligas. Šito vitamino 
yra svieste. Smetonoj, kiaušinių 
tryniuose, menkės kepenų alie
juje (cod liver cil), morkose, 
špinakuose. tomatose. salotose, 
saldžiose bulvėse ir kitur.

Studijuojant vitaminą A pas
kutiniais laikais pastebėta, kad 
jis labai dažnai yra sujungtas 
su geltonomis maisto spalvo
mis. Tai yra. jis randamas daž- 

1 niausią geltonuose dalykuose. 
Pavyzdžiui, jo yra kur kas dau- 

! giau morkose ir saldžiose bulvė- 
! se, negu tuose šakniavaisiuose, 
Į kurie neturi geltonų spalvų. Vi- 
' taminas A taipgi yra randamas 
' geltonuose kornuose ir gelto- 
įnuošė arbūzuose (sųuash). bet 
i baltuose kornuose ir baltuose 
arbūzuose jo nėra.

Bet kaip, sakysite, yra su sa
lotomis, kuriose geltonumo vi
sai nėra, o visi žino, kad šitos 
daržovės turi labai daug vitami
no A? Tas išaiškinama labai 
lengvai. Ir tomatos. ir salotos 
turi gana daug geltonų spalvų, sujudina. Šitas kraujo cir- 
bet jų nesimato, nes jas nustel- kuliacijos organas reika- 
bia tamsesnės spalvos — tomą- lauja muskulinio pamankš- 
tose raudona, o salotose žalia. tinimo, kad galėtų savo dar-

Da vienas įdomus dalykas pa- bą gerai atlikti. Cirkuliaci- 
stebėta paskutiniais laikais, bu- ja (kraujo varymas per Visą 
tent štai kas: žali viršutiniai 
salotų lapai turi 30 kartų dau
giau vitamino A. negu balti la
pai iš vidaus salotos galvos.

t

i

paprasti žmonės bijojo ir j 
treino ir armobilo?

—Ne tik paprasti žmonės, 
bet ir kunigai, kuriuos tu, 
tėve, laikai labai mokytais. 
O dabar juk jie patys jais 
naudojasi. Radio, kaipo 
naujausi išradimą, dvasiš- 
kija ilgai neigė: bet dabar 
ir popiežius pasistatė radio 
stotį ir kunigams įsakė per 
radio sakyti pamokslus ir 
kitaip žmones mulkinti.

—Na. ir kam tas reikalin
ga. vaike? Juk žmonės nuei
na bažnyčion ir viską girdi.

—Tame ir dalykas, kad į 
bažnyčią žmonės vis ma
žiau lankosi, už tai kunigai 
ir pasikinkė tą “velnio išra
dimą.” anot tavęs.

—Aš tau, Maike, nevieri- 
nei dieną ga- nu. Kaip tai tokį bedievišką

vai- 
vis-

I

I
t

I

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Labą rytą, tėve. Kodėl 
tu išrodai taip surūgęs?

—Piktas, vaike.
—Ant ko?
—Ant to velnio išmislo.
—Ant kokio išmislo?
—Nagi ant to redijušo.
—Sakyk: radio.
—Meiks no diferens, 

ke: radio ar redijušas, 
tiek velnio išradimas.

—Tu klysti, tėve. Kaip 
visus išradimus, taip ir ra
dio išrado žmogus. Bet man 
idomu, kodėl tu ii taip kei
ki?

—Kur nekeiksi, vaike.
Toj auzoj, kur aš gyvenu, j 
parsimufino kokia airišė iri 
parsivežė tą velnio muziką.1 
Dabar, vaike, i 
liu prigulti, nei naktį užmig- instrumentą vartos šventas 
ti. Rėkia, staugia, gieda, 
bliauna, o o o... aš nežinau 
kas reikės daryt. Net baisu, 
kad perkūnas netrenktų Į tą 
namą. Prapulčiau ir aš neti
kėta smertim be kunigo. 
Kad tu matytum, Maike, iš
ėjau ant jardo, apsidairiau, tavo zakristijonas nedau- 
sakau, na kaip toji muzika giau už tave žino, 
ir iš kur ji ateina. Žiuriu ant 
stogo ištemptas dratas, ir 
viskas. Nei vieno muzikanto 
nesimato.

—Nejaugi tu. tėve, pir
mu kart girdi apie radio?

—Girdžiu jau ne pirmu 
kart, ale labai ten man gal
voj? Pirmiau visai nekrei
piau uvogos. Na, pasakyk. 
Maike, ar kokio pripotko iš 
to negali būti?

—Gali būt ramus, tėve; pirksiu.jachtą, pasiimsiu vi 
radio nieko bloga tau nepa- sus savo draugus, ir plauk 
darys. Na, o ;ei tavo kaimy- sim aplink visą pasaulį.” 
nai groja per naktis ir tau 
miegoti neduoda, tai pasa
kyk tu jiems, kad taip dary-; 
ti negalima.

—Bet visgi tas radio tai 
velnio išmislvtas, ar ne? Aš 
mielinu, kad ir ta muzika iš 
peklos ateina.

—Nieko panašaus, tėve, i 
Tamsus ir prietaringi žmo-: 
nės su kunigais kiekvieną; 
nauią išradimą vadindavo; 
“velnio išmislu.” Bet laikui, 
bėgant ir jie patys pradėjo 
tuo “velnio išmislu” naudo
tis.

—Palauk, Maike. aš pri- 
sikimšiu pypkėn tabako.

—Senovėje, tėve, kuomet 
žmonės pamatė pirmąjį 
traukinį, jie bėgo nuo jo 
šaukdami, kad tai antikris
tas važiuoja. Ne kitaip tuo
met sutiko ir garlaivį, ir au
tomobilį, ir kitus naudingus 
išradimus.

—Gal turi mečkę, Maike?
—Neturiu.
—Tai sakai, kad pirmiau

tėvas ?
—Gali tikėt, gali netikėt,, 

tėve, bet taip yra.
—Reikės kibą pasiklaust 

zakristijono. Gud bai, Mai
ke.

—Gali klaust, tėve, bet

!

I

ŽVYRAKASYS GAVO 
$12,000,000.

P>ath, M^. — John Crow, 
kuris čia kasdavo miestui 
žvyrą, gavo anądien žinią, 
kad Anglijoj mirė jo gimi
naitis palikdamas $300,000.- 
000 turto, iš kurio jam ski
riama 12 milionų. Jis metė 
savo kastuvą ir pareiškė: 

i “Gana dirbti. Dabar nusi- 
ramus, tėve; pirksiu jachtą, pasiimsiu v

žmogaus kūną) tampa veik
lesnė.

Mes visi žinome, kad tu
rime sujudinti kepenis. Tul
žis turi atlikti savo užduotį. 
Todėl gera juoktis kai val
gai. Juokas ir linksmumas 
pagerins apetiA.

Juokas labiausiai sujudi
na plaučius. Oras greitai 
Įtraukiamas ir išleidžiamas 
iš plaučių. Todėl nepatarti
na džiova sergantiems daug 
juoktis.

sviesto.
nulupt ir supiaustyt 

Atrieki kelias plo- 
baltos duonos ir pa- 

Paimt nedideli

ŠARLOTĖ ARBA OBUOLINIS 
PUDINGAS.

Proporcija tokia:
6 ar 7 abuoliai
1 puodukas cukraus 
žiupsnys cinamono 
žiupsnys druskos 
Kelios riekės baltos duonos
Paintė pieno
Truputis
Obuolius

. kaip pajui.
jnas riekes
mirkyt į pieną.
puodą ir ištept jį sviestu. Apa
čion padėt eilė duonos ir ant jos 

i eilė obuoliu. Pabarstvt cukraus, Į .I cinamono ir
l Vėl eilė duonos.
i tt., pakol susidės
Ant pat viršaus

i duonos, padėt kelis šmotelius 
Į sviesto ir kepti pečiuje 45 minu
tes. Valgyt geriausia kol karšta.

I nors gerai ir šalta.VITAMINŲ ŽINOVAS.

Čia matote d-rą Athertoną 
SeideH’į, kuris dirba .Jungtinių 
Valstijų higienos laboratorijoj 
VVashingtone kaipo vitaminų ži
novas. Dabartiniu laiku jisai 
studijuoja vitaminą B. Plačiau 
apie vitaminus yra kalbama 
straipsny “Virtuvė ir Namai,” 
kuris telpa kitoj vietoj.

truputi druskos, 
eilė obuolių ir 
visi obuoliai, 

vėl uždėt eilė

ŠUTINTAS ŠOLDERIS.

Nupirkit nedidelį kumpį

BAISI VĖŽIO LIGA.
Vėžio ligos problema 

šiais 'laikais darosi kaskart 
aktualesnė kaip mokslo, taip 
ir praktišku atžvilgiais. 
Mokslininkai nustatė, kad 
žmonių susirgimas vėžio li
ga eina dažnyn. Kaikuriose 
vietose mirtingumas nuo vė
žio žymiai didesnis, negu 
nuo džiovos. Statistika rodo, 
kad Vokietijoje kasmet vė
žiu miršta apie 40,000 žmo
nių : Amerikoje ta liga mirš
ta kas dešimta moteris ir 
kas vienuoliktas vyras. Mir
tingumas vėžio liga ligšiol

u

ar 
šolderį. Pasakykit bučeriui, kad 
išimtų kaulus ir mėsą susuktų. 
Tuomet per naktį pamirkyt ją 
šaltam vandeny.

i

(Virtuvė ir Namai)

GERI KOPŪSTAI SU 
GRYBAIS.

Gaukit bučemėj gerą kaulą

i ŠOVĖ STIRNĄ, PATAIKĖ 
DRAUGUI.

?»Iapleton, Me. — Du jau
ni vaikinai, Randall ir 
Young1, išėjo pereitą sąvaitę 

Maine’o giriose. 
Bemedžiodami jiedu persi
skyrė. Paskui Young pama
tė, kad tarp šakų kaž kas 
juda. Jis nusprendė, kad tai 
stirna, ir nieko nelaukda
mas šovė į tą vietą. Bet kada 
jis nuėjo ton vieton pažiūrė
ti, tenai gulėjo mirtinai su
žeistas jo draugas Randall.

Ateivė Moteris 
Amerikoj.

Suvienytų Valstijų mote
rų Biuro narė, p-lė Caroline 
Manning, ką tik užbaigė 
savo tirinėjimus ateivių mo
terų tarpe.

Savo tirinėjimams, p-lė 
Manning pasirinko tipin- 
giausias Amerikoj vietas, 
būtent, Lehigh Valley ir 
Philadelphia. Apklausinėjo 
ji apie 2,000 moterų. Dauge
lis jų kalbėjo angliškai. Bet 
iš 1,500 ateivių, kurios atvy
ko i Ameriką būdamos 14 
metų, beveik pusė anglų kal
bos nemokėjo. Mažiau kaip 
trečia dalis visų moterų mo
kėjo angliškai skaityti ir dar 
mažiau rašyti. Tik viena iš 
penkių ateivių moterų yra 
Suvienytų Valstijų pilietė.

tautų.
Lehigh Valley apylinkėj 

1,026 moterys dirbo cigarų

v
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New Yorke dabar yra statomas ant kampo Greenwich avė. ir 
Tenth st kalėjimas moterims, šis paveikslėlis parodo, kaip tas 
nelaisvės mūras išrodvs, kuomet jis bus pabaigtas. Triobesys 
turės 12 aukštų ir kaštuos $1,810,000. Viršutiniuose aukštuose 
ous ligoninė.

B

Ispanijoj Jau Ūžte- l1eItoOpSales-Anc)sAR' 
ko Diktatūros.

Šovė Japonijos 
Premjerą.

Pereitų sąvaitę Japonijoj 
buvo peršautas ministerių 
kabineto pirmininkas Yuko 
Hamaguči. Tai atsitiko 13

REIKALUS. i lapkričio, 8 valandą iš ryto,
Šiomis dienomis Kaune Tokio mieste, ant geležin- 

posėdžiavo Lietuvos žydų kebo stoties. Jisai važiavo į 
rabinai. Tarp kitų klausimų Okayamą, kur dabar eina 
buvo paliestas ir Palestinos kariumenės manievrai. Sto- 

Šituo klausimu.vint jam ant platformos, iš

Šalis grįžta prie parlamen
tarinės tvarkos.

Ispanija mėgino eiti fa-į klausimas. Šituo klausimu.vint jam ant platformos, iš 
šizmo keliu ir buvo įvedus rabinai nutarė: (1) Paskelb-.minios išėjo jaunas vyras ir 
diktatūrą. Generolas Primoti Lietuvos žydams vieną prisiartinęs už 6 pėdų palei
dę Rivera šeimininkavo ke-1 dieną pasninko ir pasiūlyti ^o vieną šūvi. Premjeras 
liatą metų. Jis bandė pra- Į viso pasaulio rabinams, kad tuojaus susmuko ir nusitvė- 
lenkti net Mussolinį. Bet pa-į taip padarytų. (2) Imtis su- rė ranka už tos vietos, kur 
sėkmės buvo tokios, kad jis manymo sušaukti pasauli- kulipka pataikė. Ant plat- 
turėjo prasišalinti ir jo vie- Į nei rabinų konferencijai Pa- formos buvo labai daug po- 
ton atsistojo kitas diktato-įlestinos klausimu; kad rabi- licijos ir šnipų, todėl šovė- rius ]------ _ ~ ......
švelniau, bet vistiek pasiro
dė, kad be parlamento, • 
be gyventojų atstovybės,' 
valdžia negali tinkamai 
krašto reikalų sutvarkyti. 
Todėl jis ir karalius Alfon
sas nutarė padaryti diktatū
rai galą ir sušaukti parla
mentą. Pereitą sąvaitę kara
lius Alfonsas jau paskelbė 
ir rinkimų ląiką. Rinkiniai į 
žemesnįjį parlamento butą 
įvyks 1 kovo, o į senatą—16 
kovo. Nore Ispanija pasilie
ka monarchija, bet ji bus 
jau konstitucinė monarchi
ja. Įstatymus leis jau nebe 
karaliai ar koks diktatorius, 
bet susirinkę į parlamentą 
žmonių atstovai. Karaliaus 
teisės bus aprėžtos konstitu
cijos paragrafais.

Berenguer. Šis elgėsi. nai stoty priešaky Palesti- l’as buvo tuojaus sučiuptas 
au, bet vistiek pasiro-jnos vadavimo darbo. (3) ir areštuotas. Paaiškėjo,

PROPELERINIO VAGO
NO BANDYMAS 

PASISEKĖ.
Vokietijoj nesenai išmė

gintas vagonas vadinamas 
“Zepelinas ant bėgių.”

Tas vagonas, varomas 
propeleriu, į valandą pada
rė 182 kilometru. Tik jis tu
rįs dar trukumų, kad užsisu
kimas dėl smarkaus bėgimo 
gali nuversti jį nuo bėgių, 
bet tikimasi, kad tas truku
mas busią galima pašalinti. 
Šis vagonas yra 26 metrų il
gio ir sveria 18,500 kilogr. 
Jis yra varomas motoro 400 
arklių jėgų. Visas šio moto
ro stiprumas neilgoj linijoj 
negalėjo būti išmėgintas. 
Bandomoj vagono kelionėj 
dalyvavo 40 keleivių. Jie la
bai entuziastiškai atsiliepia 
apie šią kelionę. Laikraščiai, 
Svarstydami šį bandymą, 
pažymi, kad jis duodąs nau
jų perspektyvų skubiam su
sisiekimui.

Kad Palestina yra žvdų; kad jis vadinasi Tomeo Sa- 
Anglija turi tik mandatą, gcya, 23 metų amžiaus ir 
kurį sulaužius. Reikalauti priguli prie organizacijos 
teisių net per Hagos tribu- “Aikukoša.” Tai yra reak- 
nolą. Ta proga tenka pa- elnė patriotų draugija. Ko- 
brėžti, kad lig šiolei rabinai kiu tikslu jos narys norėjo 
Palestinos atstatymo ir ko- valdžios galvą užmušti, nie- 
lonizacijos nepalaikė, nes, kas nežino.
jų nuomone, ateisiąs Mesi-1 Peršautas, premjeras tuo- 
jas ir. žydus nuvešiąs į Pa- jaus bųvp. įneštas gelžkelio 
lestiną, kaip Mozė iš Egip- stoties viršininko ofisan, kur 
to. , .buvo pašaukti keli daktarai.

—---------- ■ atvyko pati ir susirinko visi
NORVEGIJOJ KOMUNIS- ministeriai. Iš pradžių dak-

TAI SUSMUKO. į tarai pareiškė, kad premje- 
Spalių 20 d. įvyko Norve- fas sužeistas nepavojingai, 

gijoj parlamento rinkimai, bet vėliaus pasirodė, kad jis 
Paskutiniais rinkimais(1927 £ah mi.rV’ Daktarai
m.) socialdemokratai pada- mėgino išimti kulipką, bet 
rė didelę pažangą ir vietoj Pems tas nepasisekė. Per tą 
32 atstovų gavo 59. Komu-, operaciją sužeistam premje- 
nistai buvo gavę 3 atstovus, rui nubėgo tiek kraujo, kad 
bet vėliau 2 perėjo į sočiai- vėliaus reikėjo imti kraujo 
demokratus. iis J° sunaus ir leisti į jo gys-

Šių rinkimų dar negaluti-t^as- 
nais daviniais komunistai 
nebeturės nei vieno atstovo, 
socialdemokratai netenka 
kokių 4 atstovų, o konserva-

i JIEŠKO K. STRAKŠO 
ĮPĖDINIŲ.

Prieš kurį laiką St. Louis 
toriai laimi 6 naujus atsto- mieste mirė Charley Stroll 
vus. Iš viso Norvegų parla-’ (Kazys Strakšas) ir paliko 
mentas turi 150 atstovų. *"*r rr”

KIEK VOKIEČIAI SU
RUKO TABAKO.

Vokiečiai labai daug ru
ko. 1929 metais surūkyto ta
bako skaitlinės tiesiog bai
sios. Per tuos metus vokie
čiai surukę 36(4 milijonų 
kilogramų, tabako, cigarų 7 
miliardus ’štukų ir papirosų 
133 miliardus štukų. Kiek
vienam gyventojui, — dide
liam ir mažam, vyrui ir mo
teriai, — metams išpuola ai
garų 107 štukos, papirosų 
511 štukų ir tabako 272 gra
mai. Faktinai rūkoriai suru
ko keletą kartų daugiau, nes 
žymi dauguma visai nerūko.

Jei surūkyto tabako pake
lius po 100 gramų sudėti į 
eilę, tai galima apjuosti visą 
žemę per ekvatorių; jei su
dėti po 200 št. papirosų ša
lia vienas kito — pasidarytų 
20 metrų pločio ir 1,150 ki
lometrų ilgio tiltas; jei su
rūkytus cigarus sudėti į eilę, j 
—pasidarytų juosta, kuri į

► ir palike 
apie $15,000 turto. Tie pini
gai tenka jo broliui Juozui 

IR FORDĄ APMOVĖ. Strakšai, seseriai Marijonai 
Laikraščiai praneša juo- Rimkienei ir keturiems mi- 

kingą atsitikimą su Fordo tįsios sesers vaikams, 
laivu. Fordas nusipirko-sau Į.. Šitų ^yisų jpėdmių dabar 
privatinį laivą pasivažinėji
mui ir užmokėjo už jį $500,- 
000. Bet laivas buvo labai 
negreitas ir Fordas davė jį 
pertaisyt, kad greičiau plau
ktų. Laivas buvo perplautas 
pusiau, pakeista jo pavida
las ir įdėta nauji motorai. 
Už tą darbą Fordas užmo
kėjo $1,600,000, bet kada jį 
nuleido į vandenį, jis nega-j 
Įėjo padaryt nei 16 mazgų į • 
valandą, kuriuos padaryda
vo pirma. Supykęs Fordas 
pardavė laivą ir, žinoma, 
daug trotyjo.

TARPTAUTINIS LAIK
RAŠČIŲ MUZIEJUS.
Vokietijos mieste Aechen 

yra tarptautinis laikraščių 
muziejus, kuris buvo įkurtas 
1386 metais, bet iki šiol bu
vo prieinamas tiktai su spe
cialiu leidimu. Dabar gi jis 
atidarytas visiems nemoka
mai. Tai įdomi įstaiga. Laik
raščių tenai yra iš visų pa
saulio kraštų ir visokiomis

ĮDOMYBĖS.
Ar yra gyvenimas ant 

mėnulio?
Tokiam gyvenimui, kokį 

mes žinom čia ant žemės, 
reikalingas oro sluoksnis, 
kurį mes vadiname atmos
fera.

jieško Ūkio Bankas Kaune.

ATĖMĖ DEIMANTUS IŠ 
PERUVIJOS DIKTA

TORIAUS.
Peruvijos valdžia susekė 

ir užgriebė deimantinę apy
kaklę, kurią buvusis dikta
torius Leguia yra nupirkęs 
Paryžiuje už $150,000. Da- 

_ j bar Leguia yra teisiamas už 
• ‘ išeikvojimą valstybės pini- 

! gų savo reikalams.

17 ŽMONIŲ NUSKENDO 
SU LAIVU.

Califomijos pakrašty pe
reitą subatą nuskendo lai
vas “Brooklyn” su medžiu. 
Jis buvo sunkiai prikrautas 
ir didelė banga užliejo jį 
vandeniu. Laivas sušvilpė 
porą kartų ir į 5 minutas nu
ėjo jūrių dugnan. Su juo žu
vo 17 darbininkų.

• . . J K.; ■■ .i________ ' '

MOTINA SUDEGĖ GEL
BĖDAMA VAIKUS.

North Carolinoj, Wan- 
chese miestely, 8 lapkričio

ŠUO NEDAVĖ VAIKO 
MUŠTI.

Lavvrence, Mass. — čia 
yra geležgalių pirklys Ca
ras, kuris turi didelį policinį 
šunį. Kaimynų vaikai su tuo 
šuniu žaidžia ir jis juos la
bai myli. Vienas- tų vaikų 
anądien kažin kuo tėvams 
prasikalto ir tėvas paėmęs M 
diržą pradėjo ji šventinti —— 
Vaikas ėmė šauktis. šunį į 

jau seniui už kojos ir sulef- 
do dantis. Tėvas paleido vaį< 
ką ir dabar skundžia • šuns 
savininką.

NEPIRK PIGIŲ KNYGŲ, 
BRANGIAI UŽMOKĖSI.
Pirk r.uo manęs brangias knygas, 

pigiai užmokėsi.
Parsitrauk mano knygų kataliogą 

ir sulygink kainas su savo knygų ka
talogais; pamatysi kur gali gauti 
brangių knygų, pigiai. Nepirk ant sy
kio daug, pirk tik vieną. Tą perskai
tysi, nusipirk kitą. Knygų kataliogus 
prisiunčiu į Suv. Valstijas dykai. 
Knygų persiuntimą—apmoku. (-) 

-M. A. IGNOTAS
P. O. Bux 130, Oce«n Gate, N. J.

Vaikai" omp’šaukti* «nni i PARSIDUODA ARBA ANT RAN- vaiKas eme sauKU* sunj į 1MJS akeriŲ farma su ^^,3* ir 
pagalbą. ŠUO atbėgęs tuo-, «isais padarais, dviejų šeimynų »tu- 

■ ‘ - - - - -— garu šildoma; gesas ir miesto
vanduo. Kreipkitės šiuo adresu: (47) 

* F M. BERTULIS
. "P - O- Box 181, Stratford, Coan. 
, Telefonas: 7-0973-M.

JD5rlca.il
■ Kiekvienam prisiusime labai ste- 

Pereitą sąvaitę Nikaragoj bčtiną knygelę, katroj rasite daug 
r . ,. . • -i naujų išradimų ir stebėtinų daiktų,buvo rinkimai po Amerikos Rašykit tuojaus įdėdami kelias stam- 
jurininkų priežiūra. Laimė- paf, dį1J'Xr^'.u.ntimo; ,Adresu.°.1^1: (50) 
jo liberalų partija.

NIKARAGOJ LAIMĖJO 
LIBERALAI.

KALENDORIAI 1931 
METAMS.

Siųskite Lietuvon; Sieniniai, lietu-, 
viski. Ant jų matosi Kražių skerdy- . 
nė ir kitokių. Vienas 30c.; 4 už $1.00. 
Paveikslas iš karės lauko Lietuvoje, 
pridedamas dykai. (47)

J. YĖRUSEVIČIUS 
' Sta. 7, Box 63, L_ _____ ______

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 N. Irving Avė.. Liesk. K., 

CHTCAGO, ILL.į

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasmuksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST. 

Lorence. Mass. I S- SOSTO M, MASS., U.S.A.

4
I

] Darbininke! atmink, kad 
i ateitis priklauso tau. Todėl 
i buk pasiruošęs ją sutikti!
f MATHEW K. BOLYS

Jis taipgi yra žinomas po var
du Mathew Bolic ir pirmiau gy
veno su Raulinaičiu po num. 30 
W. Broadway, So. Boston, vė
liau pas Uzunari, po num. 12

Iki Šių dienų astrono- Mellen st., Dorchester, Mass., 
mams nepasisekė rast jokių i ir vedė bolševikų chorą South 
atmosferos žymių ant menu- Į 
lio. Šių dienų ištobulintieji 
•rankiai galėtų įžiūrėti net ir 
’abai retą atmosferos sluoks
nį, jeigu tik jis ant mėnulio 
butų. Šitas faktas mokslinin
kus verčia manyti, kad ant 
mėnulio gyvenimas negali
mas. Tą patį patvirtina ir 
temperatūros tyrimai ant 
mėnulio payiršės. Tenai kas 
mėnuo temperatūra keičiasi. 
Temperatūra tai pakyla nuo 
10 ligi 100 laipsnių karščio, 
tai vėl nukrinta žemiau nu
lio. Sunku sau persistatyti, 
kaip gyvi organizmai galėtų 
prisitaikinti prie tokių griež
tų temperatūros atmainų.

Mėnulio paviršėj, kuri bū
na sc.ulės apšviesta, kartais 
galima pastebėti raudonos 
dėmės. Kai kurie mokslo 
vyrai spėja, kad tos dėmės 
yra ne kas kita, kaip tik au
galai arba kiti paprasčiausi 
organizmai,- kurie atgyja 
Įkaitus mėnulio paviršei. 
Bet jokių įrodymų nėra. To
dėl daug teisingiau manyti, 
kad šitos dėmės turi kitokią 
pradžią ir kad gyvenimo 
ant mėnulio nėra.

Bostone — tuojaus lai atsišau
kia pas mane. Jei kas žino apie 
jį kur jis randasi prašau praneš
ti man. Labai svarbus reikalas.

Adv. F. J. Bagočius
253 W. Broadway,

So. Boston, Mass. i

Į

———

-riešas^*
Užgautas ištinęs riešas. Perskau- 
dantis čiupinėti. Pcrskaudantis 
pajudinti. Gydomosios baltos 
kraujo celės pagreitins išgydymą.

Atnešk baltas kraujo celes su
žeistiems sąnariams su Sioan’s 
Liniment. Jausi Sloan's karštį 
deginant tave kaip saulės šviesa 
ir išvarys skaudėjimą. Varto
jamas net į 13 milijonų namų. 
Gauk šviežia bonką šiądien, 35 
centai.

SLOAN’S Liniment

* e | vllvcv lillvovvlj y O IdĮvlAl 1VJLKJ

kalbomis. Yra net eskimosų sudegė Ella Baraett, 21 me- 
laikraštis. Y ra taipgi vienas; tu moteris, ir du maži jos 
Pi™uti.ni^. socialistų Imk- vaikai. Kada namas užside
gančių, išleistas dar 1849 me-; gg jr moteris išgirdo savo 
tais ir atspausdintas ant tam-1 vaikų šauksmą, ji puolė į 
šiai raudonos popieros. Išvi- ’ liepsnas jų gelbėt ir nebesu- 
so tenai yra apie 150,000 — * 
Įvairių laikraščių.

grizo.

DIDELĖS AUDROS.
Pereitos savaitės pabaigoj^^MUNISTAS KALEJI- Pereitos sąvaitės pabaigoj 

Amerikoj siautė didelės au- 
SKAMBINTŲ VARPAIS, droš ir ant jūrių nukentėjo 

. - - - j Meksikos sostinėj pamal-.daug laivų. Califomijos pa-
apjuostų žemę per ekvato- (jos katalikų katedroj aną krašty vienas laivas su žmo- 
rių ir pasiektų mėnulį ten ir nedėldienį turėj’o atsibūti nėmis nuskendo. Apskaito- 
atgal. į be varpų skambinimo, nes ma, kad iš viso per šitas aud-

* o irti varpininkas Anastazo Ma-' ras žuvo 23 asmenys.
IŠRADIMAS, KURIS NU- yorga Reves buvo uždary- j-----------

TILDO TRIUKŠMĄ. tas kalėjiman. Pasirodo, OT, KUR MERGININKAS!
Žinomas Amerikos išra- mat, kad jis yra komunistas ■ Californijoj policija suga- 

dėjas, Hiram Maxim, kuris ir buvo areštuotas kartu su vo mergininką Floodą, ku- 
gyvena Hartforde, išrado to- katedros zakristijonu už iš- ris ilgą laiką buvo jieško- 
kį prietaisą, kurį pritai- kabinimą komunistų vėlia- mas už moterų viliojimą.

PAJ1EŠKOJIMA1. i 
--------------- i 

Jonas Noreika. Žeimelio miest, 
Šiaulių apskr., 1926 metais gyveno 
Hartford. Conn Kas apie ji žino, pra
šau pranešti arba pats malones atsi
šaukt; turiu svarbu reikalą.

JOS. NORKUS 
3942 Williams avė., Detroit, Mich.

Kasparavičia Petras mano brolis 
iš Mežeičių kaimo, Radviliškio para
pijos, prašau atsišaukt, arba kurie 
žino kur jis gyvena malonės praneš
ti. ANTANAS LUKM1NAS 
367 Main st., Hartford, Conn

Pajieškau tėvo JUOZAPO NOREI
KOS. girdėjau gyvena anie New Yor- 
ką. Turiu svarbų reikalą, kas žino, 
kur jis randas, prašau pranešti, arba 
pats malonės atsišaukt. (47)

ADOLPH NOREIKA 
13470 Arlington st., Detroit, Mich.

Pajieškau Kazimiero Staikuno. pra- 
~_________ ’T_ * ' T : ’ t- “t

I randas, malonės pranešti.
MISS MARY SVETAIKIUTĖ 

-132 Sherman st., Gardner, Mass.

Paiieškau Prano Dainelio, iš Lietu
vos Griškabūdžio parapijos; kas žino
te kur jis randas, prašau pranešti. 
Kuris pirmas praneš, gaus $5.00 atly
ginimo. Z. KASP. (48)
6250 So. Crawford avė., Chicago, III.

Antanas Mockevičius, iš Lietuvos 
Dimžeižkiu kaimo, Nemajūnų parap., 
Jiezno valsčiaus, gyvena kur nors 
Ohio valstijoje. Prašau atsišaukti, 
arba kurio žino malonės nranešti.

GEO MASKEVICH (48) 
Statė Hospital, Tewsbury, Mass

Pajieškau sesers Kastancijos Ka- 
naperekaitės. 
nevėžio apskr. 
ba kurie žino 
pranešti.

KAZIMIERAS ČEPONIS 
679 No. 11-th st., Philadelphia, Pa.

• sau atsišaukti atba kurie žino kur jis 
i

Ką lietus gali?
Lietus, tai vandens lašai, 

pasidarę iš atvėsusių van
dens garų. Taip į tą klausi
mą atsakytų kiekvienas. 
Vienok ne visai taip yra. 
Lietaus lašai apart vandens 
turi ir kitų medžiagų, kurios 
net kiečiausias uolas suardo,

i Tos medžiagos, tai anglia- 
rukštis (acidum carboni- 
eum) ir azoto rakštis (aci
dum nitricum).

Paprastam vandeny pasi
taiko tik angliarakštis. Azo
to rakštis atsiranda tik tam i 
tikrais atsitikimais iš azoto 
ir oxigeno, oro elektrai vei
kiant.

Šitos rakštys, kurias atne-

jonus metų, o vienok bibli
ja pasakoja, kad Dievas per 
6 dienas sutvėrė tokią žemę, 
kokia dabar ji yra.

Pažymėtina, kad šitos 
sius prie lango nesigirdi jo- vos ant varpinyčios bokšto. Teisme Flood prisipažino, rūgštys, kurios neša mirtį 
kio triukšmo gatvėj. Įsra- Ant vėliavos buvo parašyta: kad per 23 metus jis buvo negyva jai gamtai, yra nau- 
dėjas Maxim dirba šitoj sri
ty jau 16 metų.

“Šalin valdžia! Lai gyvuo- vedęs 29 moteris,-o meilužių dingas ir pagrindinis augalų 
ja komunizmas.” t turėjęs apie 400. maistas.

1 T-ifhuaniaf*
O

Adomavos kaimo. Pa- 
Prašau atsišaukti ar- 
kur randasi, malonės 

(48)

Kajetonas Talačka. iš Jurbarko 
miestelio, Raseinių apskričio, seniau 
gyveno Montreal, Kanadoje. Turiu 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti dr- 
ba kurie žino kur jis gyvena, malonės 
nraneštj: busiu didei dėkinga. Aš esu 
Julia Kucinytė-Krolienė, Jurbarko 
parapijos. (48)

MRS JULIA KROLL
24 Dana st. Hvde Park, Mass.

JIEVA GAILIENĖ, buvnsi mano 
moteris, ji mane apleido 15 Birželio, 

v i- . i • a •• 11914 m. ir 4 sūnus, jie visi išvažiavoSa lietUS, graužia kietąjį gra- su Juozapu Stančiuku. 1915 m. girdė- 
nitą, paverčia ji žvyru, sme- gyveno st. paui, Minn, nuo to 
v • v . laiko nežinau kur jie yra. Kas pirmas
11U ir pagaliau puria žeme, praneš, skiriu $5.00. žinantieji malo- 
Taip atsirado ir ariamasis.nėk:te praInXt!‘.„ r . <50>
dirvožemis. Tanf ėmė mili- j 1115 jacS st, <,AIL"'Easton, Pa.

APSIVEDIMAI.
Mergina ar našlė nuo 40 iki 50 me- 

,u .amžiaus, be vaikų, be skirtumo ti
kėjimo. bile dora moteris, prašoma 
susipažint, tikslu apsivesti. Esu naš
lys. 45 metų, doras darbininkas, svai
ginančių gėrimų nevartoju Plačiau 
paaiškinsiu laišku. Shi pirmu laišku, 
prašau prisiusi paveikslą.

. _ A. AG—KAS
i 11586 Nagel st., Hamtramck, Mich.

Sveikata
^■^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yrą pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos'ir Hygienos.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

------------------------------ - -------- -—.,
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Humoristika
«

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Ar teisybė,
ŽYDŲ DRĄSA KARIUMENĖJ. 

[• Senai, labai senai, dar prie 
' ruskio valdžios, kariumenė tu- l
: rėjo manevrus. Vienas pulkas 
susidėjo vien iš žydų ir marša- 
vo paskirta jam kryptim. Kiek

; laiko ėję. priėjo iškirstą alksny
ną. Jau buvo žiema ir kelmai iš 
tolo juodavo.

—Ųi. gevalt! — sušuko vy
resnysis. — Rebiata. ten vilkai 
sulupę mus laukia; toliau eit 

: nelzia.
i

Tuo tarpu atsirado gudriau
sias ir drąsiausias Yckus ir sa
ko:

j —Rebiata. reikia pradėt loti, 
vilkai pamanys, kad š unes. ir 
pasitrauks.

Išėjo jis pirmas Į prieki ir 
ėmė loti. Vilkai nei ne krust. 
Jam išėjo kiti padėti. Dar pas
kui kiti ir taip visas pulkas pra
dėjo "am. am” loti.

' Visą naktį išlojo. Ryte saulu
tei patekėjus žiuri, kad vietoj 
vilkų, kelmų butą.

Senas Kareivis.

Klausimas.—
kad “Mirusioji Jura" yra toj 
vietoj, ktu- kitąsyk stovėjo 
ištvirkę Sodomos ir Gomo- 
res miestai, ir kad dėl to ši
toj juroj dabar nėra jokios 
gyvybės?

Atsakymas,— Kad toj ju
roj nėra jokios gyvybės, tai 
tiesa:’ bet tai neturi nieko 
bendra su Sodomos ir Go- 
moi-os miestais. Gyvybės toj 
juroj nėra dėl to, kad van
duo tenai perdaug sūrūs. A- 
merikoje. Utah valstijoj, 
yra didelis druskinis ežeras, 
kur taip pat nėra jokios gy
vybės. nes perdaug yra drus
kos.

mane Viešpati?” — 
sau Smetona, h* jis 

vieną po kito paleidžia iš 
kalėjimo, grąžina visas tei
ses, turtus ir it.

Šiomis dienomis “jo ce-!“Nuo(1ėmių gatvė” 
lencija" grąžino visas teises iturime. £alit £autl “sPau- 
garsiam lašinimui Eliziejui !dos Fondo” knygyne, Kau- 
Draugeliui. inas, Laisvės alėja 62. Kai-

Ar nereikia čia liaudies įna - 
teLmo._________ , 0arĮjO SunuŲ Ai'gentinoj.

Musę laikai* iMvvatt kai- rEi-fe Pe,lilPnos> ne?Pa“ 
sias biidaa kevoje ' su savo‘hnslme- 
politiniais priešas. Pasikė- lra^s..P?rasyt”m karta,s 
sinimai žmonijai, jau.senaiizlniKla ls A|ge’ntl!’0'- 
žinomi. Dabar Įėjo Į madą

i

J. Budreikai, Argentinoje. 
—J. K. Belecko knygos 

mes ne-

S-

PRAKTIŠKAS PILIETIS. <

KL—Kuo gyvena uodai 
tokiose vietose, kur žmonių 
nėra?

Ats.—Reikia žinoti, kad 
ne visi uodai gyvena žmo
nių krauju. Kraują čiulpia 
tiktai pataitės. Patinėliai 
uodai neturi net tam tinka
mų snapų ir jie kraujo ne- 
kuomet nečiulpia. Jie gyve
na žolės ir lapų sultimis. 
Taigi galimas daiktas, kad 
ir pataitės minta augmeni
mis, kada kraujo negauna.

i,.- u - - lėliui.—Iš prisiųstų trijų
z ar^.s^’aLPąy°l=J1 juokelių gal vieną ir sunau- 

gyvą žmogų ir is'.ezti jį ten,;dOsim. kiti snaudai truputi 
kur norima. (“perriebųs.” *

Tur būt nuo Amerikos* 
kliuksų pasimokinę, šitą 
"sportą" pirmieji pradėjo 
praktikuoti bolševikai. Juos 
pasekė fašistai ir šiandien 
laikraščiuose dažnai užtin
kame vis naujus “dingimus 
be žinios.”

Tai yra visuomenės liga, 
prieš kurią reikia kovot ly
giai kaip ir prieš banditiz
mą.

•r
Lavrence’o Mauškei. — 

Sakote kad mylit rašinėti 
laikraščiams, tik nedristat, 
nes “mažai mokytas.” Be
reikalinga baimė. Reikia tik 
noro ir triūso. Jūsų prisiųs
tos žinutės yra neblogos ir 
jei dažniau rašinėsiu para
šysi! dar geriau.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Prieš rinkimus politikieris su
sitiko pažįstamą pilietį ir klau
sia:

"Kodėl tamsta ketini balsuo- 
Ką gi 

į jis gerą yra padaręs? Ar tams
ta žinai jo praeitį?”

“Visai jo nepažįstu.”
“Tai kodėl tamsta už jį bal

suosi ?”
“Todėl, kad aš tamstą gerai 

! pažįstu.” atsakė pilietis.

Kl.—Ar District of Co- 
iumbia yra valstija, ar ne?

Ats.—Ne, Kolumbijos Di- 
striktas nėra valstija. Jis va
dinasi federaline teritorija. 
Jis neturi Kongrese savo at
stovų ir jo gyventojai neturi 
teisės dalyvauti nei Kongre
so, nei prezidento rinkimuo
se.

“Darbininke” tūlas Lietu
vis “Įrodinėja.” kad “Mar
gutis” ir jo leidėjas p. Va
nagaitis parodė savo “fei- 
są.” Šitas parapijonas skun
džiasi, kad Vanagaitį palai
ką kunigai, vai^onininkai ir 
kiti “geri” katalikai, gi Va
nagaitis esąs aitimas socia
listų ir bedievių spaudos 
bendradarbis (?); jis esąs 
baisus “bedievis.”

Išrodo, kad p. Vanagaiti 
klerikalai rimtai ima pulti, 
nes panašią giesmelę ir Chi- 
cagos “Draugas” gieda.

Jonyla II.

‘r

J 

Jus vargina nerviškumas 
ir prastas apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi 
Nuera-Tone už grere^ne sveikatų ir 
padidėjusias spėkas. Jie turėjo virš
kinimo pakrikimus ir prastų apetitų. 
Nuga-Tone padidino jų norą valgyti, 
ka jie valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas galėjo pilnai suvirškinti viską 
suvalgytą. Tuo budu kūno muskulai 
nervai ir organai liko sustiprinti ir 
atgaivinti, ir abelna sveikata žymiai 
pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės, jums atgauti 
geresnę sveikatų. Jis švelniai išvalo 
kūną nuo silpninančių nuodų, nugali 
konstipaciją, palengvina gasus ar iš
pūtimų pilvo ar vidurių, inkstų ar pū
slės Įdegimą ir panašias ligas, paei
nančias dėlei abelno nusilpnėjimo, 
pasidaliusio dėlei konstipacijos ir jos 
sveikatų naikinančių nuodų. Jus gali- 
\ „ i Nuga-Tone kur tik vaistai 
yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jį 
užsakyti ju dėl jus iš savo džiabėrio.

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

poviana, ir Snaižiedarimaa Pagal Su
tartie*. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžaa. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c. 
“O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. - 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kama .... 15c. 
Piršlys Suvadžioto jas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai
Kmugo Meilei Vieno vaiksmo Komedi-Į

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

Veikalas 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.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui, reikia
H) aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 25c. 
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

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

šv. Jonui gaiva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ........................................... 25c
Džian Bambos Spyčiai. — Ir lėto*

Lengva* Buda* Išmokti Angliškai.
Kankins reikalingiausių žodžių ir 

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

Žemė ir žzaogo*. Labai įdomi iry>amo- 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 įm, pusi. 63.................  25c.
Paparčio žiedas ir keturios kito* 

apysakos: (1) Neožsitikintis Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonė* 
peikai tiki j visokius prietarus, 
burtu* ir tt...................................... 11*.
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos. fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. I.. Graiėiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi 3:19. Drūtuose audi
mo audaruose....................................$2.50
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin-

- f^ės. D^u j^kTnegu Ameri- i šeimininkams* kitiems. Iš .val
koj niunšainofšioje knygoje telpa nei i nk°n^uhlC*'
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa ’ PusfeP'«
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu. --npaary ta....................... ................
kai ir juokai. Antra pagerinta Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 
laida. 128 pusL.................................40e i daugelio svetimų sapnininkų ir su-
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- ^Ftas pagal tikrą persiškai-egiptiš- 

. — ką sapnininką, su aprašymu planetų 
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldogoję telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama-eųį1 vSSTtem^: darbininkiškos, jokius sapnus, kokie tik žmogui pri- 
rasnlinoiAniomkntt tautiškos, humo- Sisapnuotl ga;l. Chicago, III.

1895 m , kaina.................................$1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks

revoliucienieriškaa, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems ąpvaikščiojimams, baliams, kon- _ ___ _____ _______________

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš žios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ...................  r...... l*e.

laisvamaniškos, 
visos geros.

VIENO NELAIMĖ, KITO 
LAIMĖ.

Kartą musų parakvijoj kuni
gėlis atvažiavo kalėdoti. Jau bai
gė visą kaimą apeiti ir rogėse 
visokios gėrybės net lūžo.

Kunigėlis, zakristijonas ir vi
si kalėdininkai užėjo į turtingos 
našlės Jonienės gričią. Tuo tar
pu per kaimą važiavo pilnas ve
žimas čigonu. Privažiavę kalė
dininkų vežimus čigonai apsi
stojo, nes skanus kumpių kva
pas tuojau jiems dūrė į nosį. 
Vieni puolėsi arklių uodegų 
piaustyti. kiti linus vilko, dar 
kiti kumpius ir dešras gabeno.

Tuo tarpu kunigėlis atliko sa
vo ceremonijas ir buvo besiren
giąs išeiti. Vienas čigonų tą pa
stebėjo ir puolėsi į gričią. Ka
lėdininkus sutiko priemenėj ir 
nusiėmęs kepurę pagarbino die
vą. Jis pareiškė, kad jo pati la
bai sunkiai serga ir jis manęs 
čia rasti daktarą. Tuo tarpu 
priemenėj pradėjo kažin kas 
brazdėti. Kunigėlis ėmė dairy
tis, o Jonienė ėmė aiškinti, kad į 
čia yra katė su kačiukais, tai ji 
ir brazda. Bet visa paslaptis iš
kilo į viršų,, kuomet iš po stati- t> už mano priešininką ? 
nes išlindo visas kaip velniukas 
juodas Jonienės 10 metų vaikas. 
Kunigėlis tuojau ėmė jį klausi
nėti poterių. Vaikas tyli, anei 
vampt.

—Kalbėk, vaikeli — tarė Jo
nienė — juk tu poterėlius moki.

—O kada tu mane mokinai?
—išsižiojo vaikas.

—O je. pane! — įsikišo čigo
nas. — aš pats girdėjau, kad. ^os. kažin kur esu matęs, 
šitas vaikas poterius kaip ledą. Moteris:— Tai yra ponia 
kremta. i nienė. kuri mane tau pripiršo.

—O kokios tu tikybos? — pa
klausė kunigas čigoną.

—Kokios, pane, nori. Aš esu i 
Rymo katalikas.

—O kokion bažnyčion eini?— 
vėl paklausė kunigas.

—Murinėn, pane.
Kunigas dar norėjo šį-tą pa

klausti, bet čigonas šoko per du
ris. nes jo moteris labai sergan
ti.

Kuomet čigonas sugrįžo ant 
kelio, kalėdininkų vežimai jau 
buvo tušti. Greitai puolė į roges 
ir visi nuvažiavo.

Tik dabar suprato kunigėlis i 
ir visi kalėdininkai, kad juos či
gonas tyčia trukdęs, kuomet pa
matė tuščias roges ir arklius be 
uodegų.

KI.—Ar yra kada nors 
katalikas buvęs Amerikos 

i prezidentu?
i Ats.—Ne; daug kataliku 
į buvo kandidatų, bet nei vie- 
į nas nebuvo išrinktas.
i ______________

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

A. Veliuoniškė.

METAI PO VESTUVIŲ.
Vyras:— šitą moterį aš. ro-

Jo-

Vyras:—O. kad ją velniai pa 
■ gautu. Nepažinau tos raganos.

PAS ADVOKATĄ.
štai tamstai
500. kuriuos

Advokatas: — 
100 dolerių iš tų 
teismas tamstai priteisė kaipo 
atlyginimą už suvažinėjimą au- 
tomobilium. Keturi šimtai man 
lieka už patarnavimą... Kame 
dalykas? Ar tamstai to da ne
užtenka ?

Klientas. — Aš norėčiau žino
ti. kas buvo tuo automobilium 
suvažinėtas: aš. ar tamsta?

KI.—Ar teisybė, kad pre
zidentas Hooveris turi dide- 

I1Į dvarą, kur baltveidžių 
j darbininkų visai nepriima? 
Į Ats.—Taip, teisybė, Hoo
veris turi Californijoj 1.260 

’ akrų farmą, kur vasaros me- 
įtu dirba ligi 600 darbinin- 
i kų. Bet ar teisybė, kad balt- 
'veidžiai tenai negauna dar- 
Įbo, tai tikrai pasakyti mes 
' negalim. Tiesa, 1928 metais, 
kuomet ėjo prezidento rin
kimai, tai Hooverio oponen
tai buvo paleidę paskalą, 
buk prie jo dvaro vartų esan
ti prikalta lenta su užrašu: 
“Baltveidžiai tegul neatei
na.” Bet vėliau šitas paska
las buvo užginčytas. Laik
raščiuose buvo rašoma, kad

tant Hooverio farmos esą ir 
baltveidžių amerikiečių, 
nors daug esą ir meksikie
čių.

I

j

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

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

I

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovus 
Icosulio. salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepa’engvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

ši NĮ UŽPRAŠĖ ANT ALAUS.
—Juozuk, nubėk pas Grigą ir 

paprašyk jo, tegul ateina alaus 
išsigerti. — tarė ūkininkas savo 
12 metų vaikui.

Vaikas greit nubėgo, bet bijo
damas pikto šunies, pribėgo 
prie lango ir sušuko:

—Ar šuo namie?
—Taip, po stalu guli. — atsi

liepė tarnaitė iš vidaus.
—Tėvas prašė ateit ant alaus. 

—vėl sako vaikas.
—Gerai, gerai... bet kad mus 

šuo alaus negeria — atsakė tar
naitė. lelios.

ŠIŲ DIENŲ VAIKAI.
Petrukas:— Aš užaugęs 

siu daktaru. Juozuk.
Juozukas:— O aš busiu gra- 

borium ir visus tavo gydytus 
žmones palaidosiu.

bu-

Kokius gražiusMiestietė.
kailinius šita karvė turi!

Farmervs. — Tai Džerzi veis
lės.

Miestietė. — Ištikrujų? O aš 
mislinau. kad tai margują 
piu.

la-

Bučeris. — šitas steikas, 
taip kaip pavasario vakaras; 
bai minkštas ir švelnus. 

. šeimininkė. — O tavo kainos, 
tai taip kaip rudens oras; kas 
diena vis kitokios.

tai 
la

MOTERS SVAJONE
—Aš norėčiau būti šitam 

ge figūra-.
—Kodėl ?
—Jos visuomet aprengtos su

lig naujausios mados.

lan-

—Tavo pati kai pradeda kal
bėt, ar žino kada sustot?

—Negaliu tikrai pasakyt. Aš 
tik devynius metus ženotas.

I
------ i

ceriams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.................   25c.
Apie Dievą. Velnių, Dangų ir Praga

rą- Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu..............................................2Be
Ar Buvo Visuotina* Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelia* die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
ns išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuo* gyvūnus pra*toj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 

į tas; Iras sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova. Mokslą* v
mokslas nuo pradžios iki gale. 
Ivama JSe
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

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

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukterjs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................25c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba

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

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo paaaulic 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina................................. $1.0t
Kaip Senovė* žmonės PersisUtydav*

Sau Žemę. — Labai įdomus senovė* 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių paras! 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii 
virkščias Mokslas arba Kaip Ataira 
dn Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .—..................................... 10e
Lietuvos RespvMikos Istorija Ir Žem 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkas vedė kovų su caro valdžia, h 
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 ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemlapit 
parodo dabartinė* Lietuvos rūbe žiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
cius. Tai yra vienatinė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa vis: 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis sc 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų, mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... tl.lft 
Drūtais audeklo apdarai* ....... $15f
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt šit 
tų knygų. Iš jos dasižiriosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. I-abai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Parašė ’L. 
Alekna. ......  50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
StabmeMiika Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutes įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvoj* moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niai*; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 ra, pusi. 32...........................  10c.
Kur Mošų Bočiai Gyeoao? — Arin 

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

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

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

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63................................25c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ani jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygute. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.............................10e.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

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

geidi knygutė iš politiškai-ekono- 
miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28....................................... 10c.

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

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

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Plėto
čių? Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida •
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telp*

44 geriausių Jovaro dainų. Jot tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kai> 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, 6*00* 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiers 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smel storius. 221 pusL Popieros 
apdarais ....................................... Į}®*
Audimo apdarais ....................... ui.®*
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp*

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius- 
truota. 95 puti. »•••••••••••••••
Davatkų God girtos — Ir Intos linki

mos dainos. Apart juokingų Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingom* 
deklamacijoms, šešta pagerint* 
laida. 48 pusi. ..••••••••••••.*•• 10C>
Bob-Hut. — Istoriška apysaka Ii

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 puai ...••■■••••• $2.0$ 

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

romansas M. Bernatowicz’0.
463 pusi............... fLW

KELEIVIS
253 Broaduay,

So. Boston, Maga.

® Svarbios Knygos į
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno
sekamas knygas:

1. _ Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny- 
gų kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtais apda
rais, apie 300 pusiapių. Kaina $2.50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arior.ų Prisikėlimas.-parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeiti. Gražiais, storais apdarais.' Kaina $2.25.
4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Eiiek Maria Ramarųue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje apra omu baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kaina $1.50.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas,_ su daug paveikslų, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visekiausių burtų ir monų knyga pa- 
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1-5$.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.60._____________________________________ ____ _________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 206. Kaina $1.00.
10. Tikėjimų Istorija. Šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.50.

I
I

MANO PASTABOS
Vytauto garbintojai Lie

tuvoj paleido gandą, kad vi
si “Vytauto Didžiojo me
tais” gimusieji berniukai 
bus tokie pat didvyriai, kaip 
Vytautas. Be to, Smetonos 
valdžia tų vaikų tėvams duo
sianti dovanų po 500 litų.

Vienas toks “laimingas” 
tėvas “Lietuvos Ūkininke” 
ir klausia, kur jam eit tų 
500 litų atsiimt? Niekas ne
žino.

ji
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Sakykit gerbiamieji, vel
niam tie Įstatymai, velniam 
tie teismai, jeigu koks nors 
Motiejus tuos* Įstatymus ir 
teismo sprendimus purvyne 
mindo? Tokią komediją da
bar vaidina Lietuvos fašis
tai.

Mes žinom,. kad Lietuvos 
teismas nubaudė visą eilę 
inteligentiškų vagių ir žmog
žudžių. Garsioj lašinių sku
timo byloj teismas nubaudė 
visą tuziną klerikalizmo šu
lų, priteisė grąžinti dideles 
sumas pinigų, konfiskavo jų 
turtus, atėmė pilietiškas tei
ses. “Bet ką tas teismas

11. Žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kalboje (pilnas žody- 
nas) sutaisė A. kalis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.

Nekosėkit!
Gaukit greitą pagalbą 
nuo tų krunuojanėių. 
draskančių kosulių. S».i- 
Mabdykit keldinantį ku
tenimą su S e v e r a ’a 
Courh Balsam. Motinų 
ir vaikų mėgiamas per 
49 metua. Saugu*, veik- 
nrinm Jūsų 3ptirM- 
ninkas turi jį. Dviejų 

? dydiių. 2oc ir 50c. 9
Vartokit Severai Coli Tablete

couch balsam

d 
J
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Jeigu pirksite šitų knygų nemažiau Vertės S10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiųskite tiktai $7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tikrai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
ĮOO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $5.00

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knygų rinkinį — kiekviena kny
ga skirtmjja. Knygos yra istcrir.ts, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. Šitą knygų rinkinį, parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai icn«ai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurios ser.e nėe, vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapių. Šito visų knygų vertė yra apie $25.00, da- 
bav jas gaunate už $5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apščiai. Lauk: yne užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siųsti šiuo adresu:

g

I ( »
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1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(J luo musų korespondentų ir ii Lietuva LaikraRių.)

PAJĖGĘS IŠ KALĖJIMO 
VAGIS SKRIAUDŽIA 

ŽMONES.
Jonas Cipliukovas, jau ne 

karti, baustas už vagystes, 
praeitais metais už Zarasų 
žydų velykinius macus buvo 
suimtas ir pasodintas į Za
rasų kalėjimą. Iš to kalėji
mo jis pabėgo ir taip pat ver
tėsi vagyste, bet su pavog
tais iš Lietuvos arkliais bu
vo sugautas Latvijoj ir paso
dintas į Daugapilio kalėji
mą. Bet ir iš ten pabėgo. Da
bar jis apsigyvenęs apie Li- 
mincs kaimą miške ir labai 
skriaudžia žmones.

Nesenai Asovytų apylin
kėj pavogė 3 arklius ir kai 
kurių pakinktus, o spalių 20 
d. pavogė iš Bykėnų kaimo 
Šileikio ir Blėkio po vieną 
arklį ir iš Samaukos kaimo 
Sapožnikovo arklį ir pabė
go Latvijon. Nuskriaustieji 
piliečiai pėdsakais vijos iki 
Latvijos rubežiaus, o nuo 
ten policija taip pat vijos ir 
toliau per Latviją. Nors daug 
kas matė jojančius vagis, 
bet nerado.

va

li.

DAR VIENAS TAMSYBĖS 
LIZDAS.

Eina gandai, kad Mažei
kiuose steigs vienuolyną. 
Vienuolynas busiąs stato
mas toj vietoj, kur dabar yra 
bažnyčia. Darbai prasidėsią 
1931 m. Parapijinė bažny
čia bus iš senovės vietos per
kelta Į naujai statomą, kitoj 
pusė; miesto.

LIETUVOS MOKYKLOSE 
Žiaurus sargas.

Šiauliai. Spalių 22 d. ei
nant mokiniui Š. per fronto 
duris, per kurias paprastai 
vaikšto tik mokytojai, nes, 
girdi mokiniai nemėgstą ko
jų valyti, pamatęs sargas B. 
čiupo mokiniui už sprando 
ii- stūmė žemyn. Mokinys 
taip stipriai susidavė koja, 
kad teko namo vežiku 
žinoti.

Keista nelygybė.
Nesenai gimnazistas

perdūrė peiliu savo klasės 
draugui pilvą, ir už tai jam 
buvo tik elgesio ženklas su
mažintas, o tuo pat laiku 
mokinys Š. buvo atleistas iki 
Kalėdų, kad neva iššovęs 
popierinį pistoną per pamo
ką.

Pedagogai cenzoriai.
Vienos mokyklos Šiau

liuose pedagogai yra įpratę 
tikrinti arba viešai skaityti 
gautus iš Šiaulių miesto laiš
kus. Atneša mokiniui laišką, 
liepia gavėjui perplėšti ir 
prieš visą klasę balsu per
skaityti, nežiūrint nuo ko 
tas laiškas butų. Gimnazi
ja, rodos, nekoks institutas 
arba kunigų siminarija, kad 
taip griežtai auklėja.

DARBININKŲ TARPE 
NĖRA VIENYBĖS.

Kaunas. Nemuno fabrike 
darbininkų tarpe nėra vie
nybės. Iki šiol darbininkams 
buvo duodamos malkos, 
produktai ir buvo mokama 
už šventadienius, šiomis die
nomis darbdavys pastatė 
darbininkams tokias sąly
gas: jeigu darbininkai nori, 
<ad jiems butų duodamos 
malkos, produktai ir švent- 
pinigiai, tai gaus dirbti tik 4 
dienas į sąvaitę, o jeigu su
tiks dirbti be malkų, tai 
duos visą sąvaitę dirbti. Di
džiuma darbininkų nenorė
jo su tuo sutikti, motyvuo
dami tuo, dėlko atsiranda 
darbo tada, jei atima tas są- 
ygas, kurias anksčiau turė
jo. Tečiau dalis darbininkų 
ir meisterių, kurie uždirba į 
dieną apie 20 litų, su darb
davio sąlygomis sutiko.

Tada ir kiti darbininkai 
iuvo priversti sutikti.

Kas Moterims Patinka.
' KECEIV1S '

“PAVYZDINGOS” LIE
TUVOS VALDININKAI.
Šiomis dienomis vyr. tri

bunolas sprendė Mažeikių 
muitinės valdininko M.»Tiš- 
kaus bylą.

Užpernai iš Liepojaus per 
Mažeikių muitinę buvo siun
čiami Rabinavičiaus vardu 
Į Panevėžį 2,679 “vartoti” 
maišai (mat, vartoti maišai 
įleidžiami be muito), bet vė
liau paaiškėjo, kad buvo ga
benama 10,000 nevartotų 
maišų.

Vyriausis tribunolas Tiš- 
kų ir Rabinuvičių (žydą) 
nubaudė po 8 mėnesius ka
lėjimo.

SS
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VILKAI PULDINĖJA 
GYVULIUS.

Užpalių valsčiuje, Butiš- 
kių Leikos vienkiemy tems
tant bevarant tvartan teliu- 
kus, užpuolė du vidutinio di
dumo vilkai. Teliukams nu- 
bėgu^, vilkai sukeliojosi 
apie piemenį, tik į šauksmą 
atbėgo daugiau žmonių ir 
vilkus nuvarė.

UNLM

ŪKININKAI PRASI
SKOLINĘ.

I Luokė. Šįmet musų vals
čiuj stropiai i ” ’reikalauja ne
sumokėtų mokesčių. Šiais

Patogus ir greitas susisiekimas 
DIDELIAIS. NAUJAIS IK MODER

NIŠKAIS MOTORLAIVIAIS
New York—Klaipėda 

(Per Gethenburgą) 
PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ!

KOMUNISTŲ SEKRETO
RIAUS UŽMUŠĖJŲ BYLA 

šiomis dienomis kaiiume- 
nės teismas Šiauliuose spren
dė komunistų komiteto sek
retoriaus Polianskio užmu
šėjų bylą, žmogžudystėj bu
vo kaltinami Kasparaitis, 
Puldė ir kiti. Kuo byla pasi
baigė, da nesužinojom.

Moterims patinka visokie “didvyriai.” štai, anglė moteris iš- laikais vargiai yra Luokės 
tekėjo už maiajieėių sultono Ibrahimo ir jaučiasi laiminga, kad valsčiuj toks ūkininkas, ku- 
gavo vyrą su valdono titulu. Pirma ji vadinosi Mrs. Helen \Vil- rio turtas nebūtų aprašytas 
son. Vestuvės buvo Londone. ; už mokesčius.

Dvi Kalėdinės Ekskursijos
Išplaukia iš New Yorko 

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

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

SUGAVO ŠMUGELNINKŲ 
LAIVĄ SU DEGTINE.
Spalių mėnesio pabaigoj 

ties Klaipėda buvo sugau
tas su degtinės šmugeliu 
Dancigo laivas “Verta.” Jis 
plaukė po lenkų vėliava. Da
bar Kretingoj buvo suimtų 
laivo žmonių byla.

Teismas kapitoną ir 4 ma
trosus nubaudė po 10 mėn. 
kalėjimo ir 210,743 litų pa
baudos.

Laivas ir degtinė konfis
kuota.

SUSIKIBO SU POLI
CININKU.

Rumšiškėj girti piliečiai 
pradėjo smarkiai triukš
mauti. Policininkas Tarulis 
norėjo triukšmadarius nura
minti. Tada pil. Pranas Bū
ras besipriešindamas su po
licininku susikibo ir, sako, 
norėjęs policininką nugink
luoti. Policininkas Būrai per
šovęs koją.

TAIP GYVENA VARGŠAI 
ŽMONĖS.

Antkainiai. (Čekiškės v.) 
Spalių 11 d. Guilevičius, no
rėdamas daugiau uždirbti, 
eidamas darban išsivedė ir 
savo žmoną. Palikti vieni du 
maži vaikai pasiėmė degtu
kus ir bežaizdami uždegė 
lovoj šiaudus ir visi namai 
su vaikais pasipylė liepsnoj. 
Vienas vaikas liko gniužtu 
gyvos mėsos. Tai antras at
sitikimas.

Guilevičius dėl duonos 
kąsnio nuomoja iš Gaižaus
ko 4 ha žemės su gyvenamu 
namu. Nuomos moka 400 li
tų metams, bet naudos iš to 
turi tik pūslėtas rankas.

Guilevičius nuo sunkaus 
darbo apsirgo proto liga. 
Gulėjo 4 sąvaites ligoninėj. 
Nors jis apart vienintelės 
kaivės nieko daugiau netu
ri, bet ligoninė iš jo reika
lauja 174 litų už gydymą. 
Guilevičius laukia, kada po
licija išves parduoti pasku
tinę karvutę.

UŽ ŽMOGŽUDĮ DUOS 
3,000 litų.

Lietuvos policija asignuo
ja 3,000 litų tam, kas suras 
arba suteiks tikrų žinių kas 
anąsyk Kėdainiuose norėjo 
padegti Fridmano malūną ir 
užmušė darbininką VI. Ei- 
gurdi.

JUDĖJIMAS KLAIPĖDOS 
UOSTE

Aną sąvaitę per vieną die
ną Į Klaipėdą buvo atvežta 
8,800 tonų anglies. Į Klaipė
dą anglis atgabenta ketu
riais laivais iš Anglijos, 
Dancigo ir Vokietijos. Di
džiausia jų dalis skiriama 
Lietuvos geležinkeliams. Tą 
pačią dieną iš Klaipėdos Į 
Vokietiją ir Angliją išvežta 
700 tonų sėmenų.

Klaipėdos krašto statisti
kos biuro žiniomis, spalių 
mėnesy sumažėjo Klaipėdos 
krašto bedarbių skaičius. 
Rugsėjo vidury Klaipėdos 
biržoj buvo užregistruota 
400 bedarbių, o spalių mė
nesį buvo priskaitoma 318.

TURGUOSE APGAU
DINĖJA.

Leipalingis. (Seinų apsk.)

LENKAI SU LIETUVA 
FLIRTUOJA.

Lietuvos konsulate Dau-
'čia, perkant javus 'turguje, |gapily atsilankė lenkų laku- 
; reikia būti labai atsargiam, nai kap. Fariaševskis ir po-

ŠIAULIŲ MIESTO PRA
DŽIOS MOKYKLOS.
Šiaulių miesto savivaldy

je išlaiko 9 mokyklas, ku
rias lanko 1098 mokiniai. 
Mokinių tautybe tokia: lie-t ■„*■. .. . „ ,.
tuvių 1547, žydų 411, rusu; J125!™“1 aPle,2 vagonų lie- 
29, lenku 6, latviu 2, vokie-.t,.lv,sk1«obuoll*-Uz 
čiu 1 aitriu 9 H mokėjo po lo—38 litus.

Be savivaldybes laikomų Dab^ obuolių-kainos kiek 
pradžios mokyklų Šiaulių manoma’
mieste dar vra šios pradžios , .,
mokyklos. ‘Mokytojų semi-1 „ Paskutiniu laiku,. ryšy su 
narijos, žydų gimnazijai lai-i KauT?e.. Pasirodžiusia vaikų 
kyti dra^gijo" ir vokiečių 
draugijos.

I

LIETUVOS RINKOJE
“Paramos” kooperatyvas 

supirko kaimuose ir išvežė

Daug ūkininkų stengiasi vi
sokiais budais perkančius 
darbininkus apgauti. Užpi
la ant viršaus gerus javus, o 
apačioje paprastai būna su
gedę. Nesenai vienas darbi
ninkas pirko pas ūkininką 
Navicką centnerį rugių. Pa
viršiuje buvo geri ingiai, o 
apačioje visiškai suplėkę, 
suspausti Į kavalkus. Tokių 
atsitikimų pas mus daug. Šis 
biaurus apgaudinėjimas rei
kia kuo griežčiausiai šalinti, 
o darbininkai pirkdami turi 
būti atsargus. Tik gerai ap
žiūrėję ir Įsitikinę, kad ja
vai geri, mokėkime savo 
kruvinus centus.

ručikas Štencelis, '■■ kurie ne
senai nukrito su baliunu Lie
tuvoj, ir prašė perduoti Lie
tuvos vyriausybei savo pa
dėką už suteiktą pagelbą.

PRIVISO VAGIŲ.
Luokės apylinkėje privi

so daug vagių, kurie vagia 
Įvairius smulkius daiktus, 
kiti piausto arkliams uode
gas, o vienam Jucių kaimo 
gyventojui išvogė visas lig 
paskutinės avis.

Rugsėjo 15 d. vienam Ra- 
palių kaimo ūkininkui pavo
gė iš tvarto 10 žąsų.

padidėjo pasterilizuoto pie- 
i no pareikalavimas. Pieno 
centras pasterilizuotą pieną- .

čekišk^'k^M apskr.) >una iš Žemės ūkio Akadel

Spalių1ld.A.,i>-St.Remen-|m‘^-leninil}. slyvų šįmet 
navniii- vi<unn ^a*P ’r net>UVO, todėl Kaune miesteliuibS ^enerdSS > buvo labai brangio^-po 

ugniagesių gesinimas gaSa 2'
ir nL-ro Šįmet daug spanguolių ir

SUĖMĖ ARKLIAVA
GIUS.

Kamajų kermošiuj polici
ja suėmė tris arkliavagius su 
jviem vogtais arkliais, ku- 
•ie pasirodė esą pavogti iš 
Latvijos.

Spėjama, kad šiuo suėmi
mu suardyta didelė arklia
vagių organizacija, kuri vei
kė Lietuvoj ir Latvijoj—Lie
tuvoj pavogtus arklius ga
bendavo Latvijon ir ten par
duodavo, o iš Latvijos pa
vogtus gabendavo Lietuvon 
ir čia turguose parduodavo.

Užsisakykit vietas dabar!
Laivų Išplaukimas Iš New Yorka:

S. S. DROTTNTNGHOLM Lapkr. 29 
M. S. GRIPSHOLM ... Gruodžio 6

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Street, Boston, Mass.

Informacijos , ir iliustruotas clrkn- 
lioris su žemlapiu I Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tų, arba:

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidėkite prie musų bile vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į 

LIETUVĄ 
Keliaukite greičiausiai plau-

1 klojančiais garlaiviais, kurie 
išplaukia iš New Yorko

BREMEN 
GRUODŽIO 6 d.

EUROPA
! GRUODŽIO 16 d. 
; MAŽIAU NEGU 8 DIENOS J 

LIETUVĄ
• Arba keliaukite populiariu 
j kajutiniu garlaiviu
[ RERLIN .. Gruodžio 11 d.
' Informacijų klauskite pas 

vietini agentą arba
NORTH GERMAN 

LLO YD 
65 Statė St., Boston

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

APVOGĖ BAŽNYČIĄ.
Sedoje buvo apvogta ka

talikų bažnyčia. Zakristijo
nui bažnyčią uždarant, va
gys pasislėpė ir paskui iš
plėšė cimboriją. Iš kieliko 
išbarstė sakramentus ir ke
lis indelius pasivogė. Suim
tas 16—17 metų amž. Stuo- 
mys prisipažįsta vogęs, bet 
nesako, kur dėjęs vogtus 
daiktus ir neišduoda savo 
bendradarbio.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Tarp Šaukėnų ir Kuršėnų 

miške rastas užmuštas ukin. 
Šraimontas, kuri užmušė 
Slankevičius ir Miliauskas. 
Jie abudu sulaikyti.

DARBININKŲ VARGAI.
Radviliškis. Jau nuo pa

vasario yra statomas gele
žinkelio vandentraukis. Ji 
statyti paėmė rangovas inži
nierius Savickas. Per visą 
laiką pas ji dirba keli desėt- 
kai darbininkų. Rangovas 
jiems moka mažai, vos o li
tus. už dešimt valandų sun
kiausio darbo. Kelias dienas 
atgal vienas darbininkas su
laužė sau koją. Rangovas 
nesistengė duoti susižeidu
siam pagalbą, vežti Į ligoni
nę. bet tyčiojosi iš darbinin
ko visokiais vardais pravar
džiuodamas. Ir tiktai pri
spyrus atatinkamoms Įstai
goms ir kitiems žmonėms, 
darbininkas buvo nuvežtas 
Į ligoninę.

likvidavo ir miestelį apgynė ’nuo ugnies. Buvo pakviesti^ PerįvStę ek 
net Ainogalos agmagesiai, 2729 statinaitės sries- 
bet atvyko gaisrą likvida-T;
vus. to.

bankrutavo fede- vyrai ir moterys 
RANT tyvasPERA viršaus 50 mėty 
Joniškis. Spalių 16 ir 17 > aTTIŽIRUI

įvyko viešos varžytinės ko-' , - ------- 1
operatyvo “Kova” turtui iš-1 Išrodo ir. jaučiasi n netų 
parduoti. Parduota dvira- jaunesniais žiedą jau
čiai, fukteliai ir kitas turtas, nystės į sustingusiasnraskn- 
Kooperatyvo nariai buvo los ir sąnarius,
federantai ir kitoki krikščio-' 
niški žmonės. Padaryta daug 
skolų, o kur dingo pinigai 
už parduotas prekes, neži
nia.

IŠGYDĖ JO PATRŪKIMĄ
Aš buvau, sunkiai patrukęs kelda

mas kuparą keli metai atgal Dakta
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigv- 
dyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbą. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilną informaciją kaip ga
lima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs, Eugene 
M.jPullen^ Marceilus
Avė.* Manasfuąp/N. j. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimą ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

S. S. LEVIATHAN 
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusią keliavimo expertg.

SUSEKTAS LITŲ FAB
RIKĖLIS.

Pikelių miestely suimtas 
pil. Puškelis. Pas jį rasta 83 
netikros monetos. Jis prisi
pažino, kad pats jas padir
bo. Viso jis padirbęs 700 
štukų po 1 litą, platinęs Ma
žeikiuose.

NUBAUDĖ KUNIGĄ
Vilkaviškio apskričio vir

šininkas nubaudė kun. Sta
naiti 500 litų arba 2 sąvaites 
arešto už tai, kad kun. Sta
naitis rugsėjo 8 d. t. y. nau
jai Įvestos tautinės šventės 
dieną, vertė darbininkus 
dirbti.

KĖSINOSI PER PRIEVAR
TĄ SVETIMOTERIAUTI.

Eleonoravas, Raudonės 
valsčiaus. Rugsėjo 17 dieną 
Jurbarko nuovados teismo 
tardytojas areštavo Eleono- 
ravos gyventoją P. Bukaus
ką už išžaginimą moters 
Paukštienės. Iki teismui P. 
Bukauskas po užstatu pa
leistas. Kaltinamasis vedęs 
ir gyvena su šeima.

PEILIU SUŽEIDĖ.
Panevėžy, Fromo Gužu

čio g. pil. Skakauskas peiliu 
smarkiai sužeidė pil. J. Jo- 
nušką. Skakauskas suimtas.

ČIA DAKTARŲ UŽ
TENKA.

Zarasuose apsigyveno ke
tvirtas gydytojas — M. Bu
zelytė, kuri užsiima priva
čia praktika. Prieš karą Za
rasuose buvo tik du gydyto
jai.

Sustingimas: A, tai paša 
pasaka apsireiškiančio seno 
žiaus. Nė vienas vyras armctens 
negali būti vikriais* jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sąs
tingy ir muskulus pradeda, skau
dėti ir gelti nno mažiausia jų iš
tempimo.

Bet nenusanmkiL' < jus turite 
išbandytą ir patikrint* draugą, tai 
patikimąjį Pam-Eaprikrį so. In- 
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvas 
Skaudėjimo ir t t.

Pain-Expelleris su Inkaro vab- 
baženkiiu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimų iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Erprilerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus

su Pa
veikslais

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

SUGAVO DEGTINDARI.
Spalių 22 d. Užpalių poli

cija Vešeikių kaime pil. M. 
užklupo bevarant “samo- 
gonkę.” Policijai buvo senai 
žinomas kaipo smarkus deg
tindaris, bet iki šiol negalė- 
JO sugauti. Dabar jau kalejl- juoksitės net iš tokios minties, 
me ir bravoras nuovadoje, kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

♦

Nauja Lietuviška I
BIBLIJA
• SATYROJE
nicra BibUjoi cnllofl, tari
putUfinl ir 1’9 poreik.uiin*.
idaaii ir naudinga kiekvienai metai. < 
Žinotu įkaitydama! «i« Biblija ir te
tardama! i feetaaliHii, (kori. per- 
Itata kai bare pirm latvėrimo av’.etn ) 
ir iki ^atminei Krieteae. .Imi,, '

t
IT 

ir iki atgtatimii KrtutaM). vi- į'
■M tavo vargaa ir džiaasaia jogini to- 
kia knįn įgijo, Jam br« trumpi ji- U 
bni vakarai

KAINA TIK *1.00
Norinti galt K* Biblija, ptaiew 

■lįskit Eapnsa ar Pačto Monrv Orrf— • 
ris. arka rigkrtnMtaae lainko adrrvo:

“KELEIVIS”
,' 255 Broadwav,

So. Boston. Mass
i

Ji

S. S. GEORGE WASHINGTON
(Didžiaus.as Amerikos cabin laivaaj

išplaukia gruodžio lOtą 
! -4! (Tiesiog į Hamburgą)

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

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

Pilnu informacijų ir kainų kreipkitės į vietini savo agentą ar 
tiesiog į

UNITED STATĖS LINES

t f

Pajauta
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV tUmOTYJl

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pu» 

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BemataviAsas.
Kas myli dailiau literatūrų, patartina turit li

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kalei 
vio” knygyne. Katea II. 16.

Ii* «



Į Vietinės Žinios
Ukrainiečių protesto mitin

gas prieš Lenkijos 
diktatūrą.

Diktatūros niekas nepa
kenčia. Pereitą nedėldienį 
Bostone buvo didelis pro-

DAR APIE S. Š. V. J. 
DRAUGIJOS BYLĄ.

Romiečiai turėjo sugrąžinti 
visą jai turtą ir užmokėti !

$258 teismo lėšų.
“Keleivy” buvo jau rašy- testo mitingas prieš Lenki- 

ta, kad South Bostono lietu- jos diktatūrą, kuri smaugia 
vių Saldžiausios Širdies ukrainiečius Galicijoj. Šita- 
Viešpaties Jėzaus Draugijos me protesto mitinge kalbė- 
teismas pasibaigė. Žinoda-j jo ir adv. F. J. Bagočius, kū
mas, kad daugelis žmonių ris nurodė, L_2 ___
tuo klausimu indomauja, aš i Pilsudskis smaugia ukrainie- 
čia pasistengsiu paaiškinti,' čius, bet taip pat ir lietuvius, 
kaip viskas buvo. * Mitinge buvo perskaityta

Trįs metai atgal si draugi- daug laiškų, kuriuose apra- 
ja buvo gana didelė. Ji tu-'šomj lenkų žvėriškumai Ga
rėjo daug narių, bet netiku- licijoj. Vienas laiškas prane
šiu tvarką. Susiorganizavę ša, kad į vieną Galicijos kai- 
davatkos ir fanatikai prade-, mą atsibeldė 7 lenkų raito
jo persekiot protingesnius ’ 
žmones. Davatkų palaikomi 
senberniai užėmė draugijos 
valdybą ir pradėjo lysti ne
švariomis savo kojomis Į ki
tų sąžinę: kiekvieną jie pra
dėjo po prievarta varyti iš- 
pažintin. Neatliksi velyki
nės išpažinties — busi iš
brauktas iš draugijos. Pra
dėjo net diktuoti, ką narys 
gali valgyt, o ko negali. Pėt- 
nyčiomis uždraudė valgyt 
mėsą, tartum kokie dakta
rai ligoniui. Per gavėnią vy
rui nevalia gulėt vienoj lo
voj su pačia. Tai vis davat
kų išradimas. (O kaip su 
klebonu: ar jis gali per ga
vėnią laikyt gaspadinę kle
bonijoj, ar ne?—Zec.)

Nariai vis kentėjo, pakol 
senberniai su davatkomis 
pasiryžo “apieravoti” drau
giją Romai. Narių neatsi
klausę, jie išėmė naują 
draugijai čarteri ir per
krikštijo ją kitokiu vardu: 
“Lietuvių Romos Katalikų 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus Draugija.”

Tokios sauvalės buvo jau __ ___ ,
perdaug ir daugiau protau-, 25 metus, o po 25 metų uk- 
jantjs draugijos nariai pa-. rainječiai galės plebiscito 
sakė: ‘Jus turėkite sau Ro-,ke]ju nuspręsti, ar jie nori 
mą, o mes laikysime seną < pasjjįkti prįe Lenkijos, ar ki- 
draugiją. :tur prisidėti. Taigi Lenkijos

Visas turtas tuo laiku bu-‘ patriotai su diktatorium Pil
vo romiečių rankose. Senoji isudskiu priešaky dabar mė- 
draugija pradėjo laikyt sa-gina per prievartą juos su- 
vo susirinkimus atskirai ir lenkinti, kad po 25 metų jie 
per teisiną pareikalavo savo pasiliktų prie Lenkijos.

Pereitą nedėldienį Lenki- 
: joj buvo seimo rinkimai. Se- 

rr u- -• j- 'iiajame seime ukrainiečiai
mos Katalikų Saldz. Širdies .turėjo 50 atstovų. Diktato- 
V. Jėzaus Draugija yra rius Pilsudskis dabar visus 
nauja organizacija ir visą juos sugrudo kalėjiman. 
turtą privalo grąžinti sena- T^gi Amerikos ukrainiečiai 
jai draugijai, kuri gyvuoja pradėjo kelti prieš tai pro- 
jau 24 metai. ; testus. Pereitą nedėldienį

Šiomis dienomis teismo f jje protestavo ne vien Bosto- 
įsakymas. buvo išpildytas. ne, jr kituose Amerikos 
Romiečiai turėjo grąžinti se- miestuose. Protesto kopijos 
najai draugijai visus rakan- išsiuntinėtos Anglijos, 
dus, visas knygas ir pinigus Vokietijos, Francuzijos ir 
su procentais. Negana to, Amerikos valdžioms, o taip- 
magaryčioms jie da turėjo gi ir Tautu Lvgai- 
užmokėti 8258 teismo lesų. ,

Tai buvo gera lekcija' 
“krikšto tėvams.” Vienas jų 
iš to piktumo net apsivedė. Į 
Jeigu jis dabar da užsirašy-' 
tų “Keleivį,” tai gal ir visai 
rimtas vyras pasidarytų.

Pasiliuosavus nuo davat
kų jungo ir atsiėmus visą 
savo turtą, senoji draugija 
dabar gerai gyvuoja. Prie 
jos rašosi daug naujų narių 
ir jai dabar niekas nekliudo 
žengti pirmyn.

Viską žinantis.

kad daugelis žmonių ris nurodė, kad diktatorius

liai. Kaimiečiai visi išbėgio
jo ir išsislapstė, liko tik vie
nas senukas, kuris sirgo ir 
negalėjo bėgti. Inėję jo grį- 
čion lenkų kareiviai sušuko:

“Ei, mužike, ar bus Uk
raina kada nors laisva ša
lis?"

Nežinodamas kokiu tiks
lu ii klausia, senukas atsa
kęs: “Taip, aš manau, jog 
ateis laikas, kada Ukraina 
bus laisva.’’

Po tų žodžių lenkų raite
liai senuką surišo ir davė 
jam 25 smūgius, nuo kurių 
jis sekančią dieną mirė.

Lenkų kareiviams to da 
buvo per maža. Jie liepė 
kaimiečiams sunešti kvie
čius ir supilti juos vienoj 
aikštėj Į krūvą. Paskui su
rinko iš kaimiečių kelias 
bačkas medaus ir prinešė 
paduškų. Medų supylė ant 
kviečių, o paduškas išardė ir 

'iškratė plunksnas ant vir
šaus, sumynė jas kojomis Į 
medų ir kviečius.

Aliantai yra davę Lenki
jai mandatą valdyti ukrai
niečius Rytų Galicijoj per 

. o po 25 metų uk-

Į 
|
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turto. Vyriausis Massachu
setts valstijos teismas nu
sprendė, kad “Lietuvių Ro-

KELEIVIS No. 47. Lapkričio 19, 1930.

publika daugiau tikisi ir 
paskui jaučiasi apsivylus.

Kitas dalykas, kuris rei
kalauja kritikos, tai tas kiši
mas lietuviškai publikai ita
liškų (rainų, šita yda serga 
visi musų artistai, bet perei
tą nedėldienį ji įgriso klau
sytojams daugiausia. Girdė
jau žmones garsiai išmėtinė- 
jant, kad dainininkai nega
na dainuoja lietuviškai. Is- 
tikro, tai yra blogas papro
tys. <’ L,
ra gražių 
gražiausios 
•iškos. Gal 
gražiausios, —
nalonesnės lietuviškos, 
•ias jis gali suprasti, 
gu stačiai piktumas ima, ka
la jis ateina į lietuvišką 
koncertą, o negali suprasti, 
apie ką artistas dainuoja.

Po p. Juškos dainavo p-lė 
Ona Katkauskaitė. Ji turi 
neblogą balsą, tik. man ro
dos, dainavo ne savo vietoj. 
Ji skelbiasi kaipo kontralto, 
t dainavo mezzo-soprano, 
odėl jai sunku buvo kontro

liuoti aukštas gaidas: aukš
tai iškeltas balsas lūžta ir 
klausytojau girdi girgždėji
mą, disharmoniją. Geriau
sia ji dainavo “Saldusai An
gelo,” o prasčiausia išėjo iš
trauka iš operos “Carmen.” 

Muzikas.

Jo negalima pateisinti 
tuo, kad lietuvių kalboje nė- 

meliodijų; kad 
dainos yra i ta
balui itališkos 

bet lietuviui 
, ku- 
Žmo-

Sako, Washingtono valdžia 
palaiko Kuboje despotizmą.

Bostone anądien kalbėjo 
senatorius David I. Walsh. 
Jisai aštriai kritikavo Wa- 
shingtono administraciją, 
turi tarnaudama VVall Stree
to kapitalistams palaiko Ku
boje despotizmą. “Sunku 
net Įsivaizduoti, kad šian
dien butų kur nors pasauly 
valdžia tokia despotiška, ne
žmoniška ir taip priešinga 
žmonių laisvei, kaip dabar 
yra Kuboje,’’ sakė senato
rius. “O Suvienytos Valsti
jos, vietoj pagerinti situaci
ją. palaiko šitą despotišką 
valdžią. Ir ačiū musų val
džiai, Kubos liaudis negali 
nei balsuoti, nei despotizmo 
nuversti.”

BALIUS
RENGIA LIETUVIU UKĖSU DRAUGIJA, 

Ketverge, Thanksgiving Day,

27 LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1930 M. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

IR SILVER STREETS, SOUTH BOSTON, MASS.
šokiai nuo 7 valandos vakare iki 11:3!) vai. nakties.

LOUIS BOSTONIANS ORCHESTRA
Trys Brangios Dovanos Šokikams!

Šia’v.e Baliuje netik visi turės progos linksmai pasišokti prie pui
kios Orchestros, bet kiekrienas turės progą už pasižymėtiną šokį 
laimėti šias brangias dovanas:
1- ma dovana — Manicuring Setas, už Valcą;
2- ra dovana—Wrist Watch, už Fox Trotą;
3- čia dovana—Pearl Besds, už Lietuvišką Suktini. 

\ isos dovanos yra brangios, tokių dar niekas šokiuose nedavė.
Tad visi šokikai, dalyvaukite ir jas laimėkite! Taipgi bus skanių 
valgių ir užkandžių. Įžanga Vyrams 50c., Moterims 25c.

Visus prašom atsilankyti RENGĖJAI.
---------- - ....-----

31-mas 
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Automobiliai užmušė 
26 žmones.

. Praėjusią sąvaitę Bostone 
ir visoj Mass. valstijoj auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 26 žmonės. Nelaimių 
buvo daug dėl to, kad nuo
latos lijo lietus ii- keliai bu
vo labai slidus.

Revolveriais apsiginklavę 
keturi plėšikai pereitos su
batos lytą užpuolė Superior 
Laundry Co. skalbyklą Cam
bridge'u je. Penktas tuo tar
pu laukė jų automobiliuje. 
Jie pagrobė iš seifo $500 ir 
pabėgo.

■ Gelžkelių karšapės dirbs
- -

Pereitą subatą Į Charles 
River įšoko 44 metų am
žiaus moteris, Victoria Con- 
dell, kuri turi 6 vaikus, bet 
neturi iš ko gyventi. Žmonės 
ją išgelbėjo. Dabar ji serga 
ligoninėj.

S\veet & Sibley metalo 
dirbtuvėje, Cambridge‘uje, 
pereitą subatą kilo ugnis, 
kuri pridarė apie $50,000 
nuostolių.

f žiurstu kompanijos ofi
są, ant Bristol street, nakties 
laiku Įsilaužė vagys ir norė
jo sudaužyti seifą, bet nieko 
nepadarė, tik iš viršaus už
raktus kūjais apdaužė.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE.

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

į 
Ipilną laiką.

Ramindamas bedarbius, 
kad padėtis nėra taip bloga, 
kaip išrodo, gubernatoriaus | 
Alleno atstovas Phelan skel-; 
bia, kad visų trijų gelžkelių : 
karšapės Bostono apielinkėj 
dabar dirba pilną laiką ir 
dirbsiančios per visą žiemą. 
Didžiausios karšapės randa
si Readvillėj, šalia Hyde 
Parko, kur yra taisomi New 
Yorko, New Haveno ir Hart- 
fbrdo gelžkelių vagonai. 
Boston & Maine ir Boston 
& Albany gelžkelių dirbtu
vės taipgi turi nemaža dar
bininkų. Bet ar naujai at
ėjęs žmogus galėtų tenai 
darbo gauti, pono guberna
toriaus atstovas nepasako.

I

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAWRENCE» MASS.

'sooocooeoooooooooooeoooo
ŠDr. J. C. Landžius
t (SEYMOUR)
» 536 COMMONHEALTH AVE^
Įį
♦|bocooooooeo

BOSTON, MASS. 
Tel. Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—1 ir 7--8.

PARKtfAY AUTO SERVICE *
ar.J FILL1NG STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip- j 
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- Į 
bilius ilga: laikytų, duokit patai- į 
syt mums. Darbas geras, kaina ( 
prieinama. Jeigu Dorite. kad jūsų 
karas gerai trauktą, imkite gazo- I 
liną pas mus.

VIKTCR VAITAITiS
415 Old Colosy Ava,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

Tel. So. Boston 7664.
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki * vak. 
NEDĖLIOMIS:

1 v. po pietų

F

e
■ 
!i
I»

Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

H1 Brosdway, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

1...... ................... .......................
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Mano, kad Garrett jau 
nebegyvas.

Bostono laikraščiai prade
da rašyti, kad policijos agen
tas Garrett, kuris vykinda
mas prohibiciją pridarė 
daug šunybių ir paskui pasi
slėpė nuo teismo, turi būt 
kur nors nebegyvas. Val
džia išleido daug pinigų jo 
bejieškodama, yra paskirta 
net ir dovanų už jo išdavi
mą. bet niekas neranda apie 
jį jokių pėdsakų. Labai ga
limas daiktas, kad aukštesni 
ponai, su kuriais jis dalino
si šmugeliu, nužudė jį ir iš- 

Įvežę ant jūrių paskandino, 
i Jie bijojo, kad patrauktas 
teisman jis jų neišduotų. 
Nes jis taip ir pasakė: “Aš 
nieko nebijau, nes aš ne vie
nas graftą dariau. Jeigu 
man reikės eiti kalėjiman. 
tai su manim eis ir aukštesni 
ponai.” Vienas policiios ko-

Buvo Garretto reveliacijų rezig- 
kad koncertas nuoti. Ir Garrettas staiga

P-lės Katkauskaitės ir 
p. Juškos koncertas.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono Municipalėj salėj 
buvo p-lės Katkauskaitės ir misijonierius jau turėjo dėl 
p. Juškos koncertas. ~ 
skelbiama, 
prasidės 7 valandą vakare, prapuolė, tartum nuo žemės 
bet prasidėjo 8. Matyt, ren- kamuolio butų nusiritęs, 
gėjai laukė daugiau publi-' --------------
kos, kurios bet gi ir 8 valan- Šaudydamas į taikinį, 
dą nelabai daug buvo. Gal Roxburio high school’ės mo- 
lietingas oras daugelį sulai- kinys peršovė einančią pro 
kė namie.

' Dabar keliatą žodžių apie 
dainininkus. Ponas Juška 
dainavo daugiausia itališkai 
arijas iš operų ir dvi ar tris 
dainas sudainavo lietuviš
kai. Dainuoti jam betgi ne
labai sekėsi. Blogiausia iš
ėjo Gruodžio “Visur tyla” ir 
Sasnausko “Karvelėli mėly
nasis.” Artistas neįdėjo Čia

j

Medžiojant užmuštas vaikas
Netoli New Bedfordo du 

vaikai išėjo miškelin paukš
čių medžioti. Jiedu turėjo 
tik oru šaujamus šautuvus. 
Pašovę vieną paukštuką, jie 
pradėjo jo jieškoti. Bejieš- 
kant vienam vaikui šautu
vas iškrito iš rankos ir iššo
vė. Kulipka pataikė antram to jausmo, kurio tos dainos 
ties širdimi ir jis nei žodžio reikalauja. Jos daug geriau 
neištaręs mirė. Užmuštasis sekasi Babravičiui. Mano 
buvo 12 metų amžiaus ir supratimu, p. Juška daro 
vadinosi Robert Wallbank, klaidą vadindamas save 
o antrasis 15 metų ir vadi- operos dainininku, nes kaip 
naši John Hemingvvay. iš operos dainininko, tai

sali moterį. Policija jį areš
tavo.

25-tas METINIS

BALIUS!
Lietuvos Sana Dr-ątė Cambridge. 

Mass.. rengia puikų Balių, Thanks- 
giving Day—Padėkavonės Dienoje, 

Ketverge,
27 LAPKRIČIO-NOV, 1930,

CYPRUS SALĖJE,
10 l’rospect St.,’ Cambridge, Mass. 

Prasidės 3 vaL po pietų, tęsis iki 12 v. 
nakties.

Lietuvos Sūnų Dr-stė visados su
rengia gražius Balius ir visi būna pa
tenkinti. Dabartinis balius ypatingai 
bus gražus, grieš Dirvelio Orkestrą 
iš H'orcesterio.

Prašome visus dalyvauti Komitetas

Butėnas vėl South Bostone.
Lietuvos operos daininin

kas Jonas Butėnas, kuris iš
važiavęs Brooklynan buvo 
dėl nesusipratimų su savo 
žmona sulaikytas, dabar vėl 
jau South Bostone. Mums 
teko girdėti, kad jis su savo 
žmona susitaikė.

NAUJA LIETUVIŠKA
A P TIE K A

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Šlaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresą.

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

Kampas Broadtvay, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

| Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. |

;DR. J. MARCUS
t Rusijos-Lietuvos Daktaras
1 ir Chirurgas
{ 261 Hanover St, Boston, Mass. J
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

w, zli z,trt > c • 4) y L-1 A

{ Gyvenimas:

• Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
c---.....

• yaiar.oos: nuo -j ryw iki o j
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. |

490 Blue Hill Avė, |
Roxbury, Mass. ♦

Lietuvis Optometnstu

Lengva Kuomet 
Moki

Atsakančiai ir gerai pataisy
ti automobiliu gali tik tie, kurie 
moka ir yra ekspertai. Broadway 
Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi tokį puikų ir didelį 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 
turi vietos dėl 135 automobilių. 
Yra užlaikomas švariai ir geroj 
tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
dieną ir nakti. Pataiso automo
biliu gerai, greitai ir nebran
giai.

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

Lietuviu Įstaiga
BROADWAY GARAGE 

511 I?roadway, So.Boston. Mass 
Telefonas: Šo. Boston 1370.

Lietuviai Siuvėjai
STRAND TAILOR SHOP

Siuvame siutus ir overkotus sulyg 
naujausios mados. Taisome futras, iš 
senos padarome kaip naują Išgleizi- 
r.ame, atnaujiname šerstį. štymu va
lome, prosiname ir nudažome viso
kios rūšies rubus. Pareikalaujant lais
tai, nuvažiuojam paimame jūsų ru
bus, išvalome ir pristatome į Jūsų na
mus. Lauko menedžerius LIUDVI
KAS POTSUS. Biznio prižiūrėtojas, 
plačiai žinomas siuvėjas,

KAZYS ŽIURINSKAS
547 E. BROADWAY, SO. BOSTON.

SENUS ČEVERYKUS
Pataisau padarau kaip naujus, 

^erai, gTeitai, pigiai- Visiems žino
mas, '•

A. ABAZOP.IUS
301 E St., So. Boston. Mass.

Prie Lietuvių Svetainės.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausi: e gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor s t., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1396-M.

Telefonas Columbia 6655 
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS 
Į tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Stora ge 
11 RILL ST.

i Reikale kreipkitės
I gerą patarnavimą.

Žema Kaina 
Pakavimas 

721 DUDLEY ST. 
prie musų, gausite

J

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 

- ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Brcadtvay, netoli F 
gatvės.

--------------------------- --------------------- >—

I LIETUVIŠKA | 
i BUČERNE |
• Užlaikome geriausią tavorą ir»
| parduodame pigiausia kaina. Mė- • 
l sos visuomet šviežios. t
I Taipgi užlaikome šviežias die-}
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. t
• Pagardinimui Chop Suey, var-l 
t tokit China Boy Soy Sauce, 15c. |
• už bonką. ♦
I Liet aviški skilandžiai . 
{ Švieži sūriai nuo farmų.

• pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS 
1 STRAND CASH MARKET

—sv. 35c i
* Visokį tavorą pas mus galite gaut!
• Disriai ir srera. '

I
i sik.a.vv i.isn .Tj.AK.rvr,i ! 
» 331 BROADM'AY, SO. BOSTON.? 
I Telefonas: So. Boston 0551. |

l

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

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

TeL Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS A V B, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

831

Vėliausi, geriausiai veikianti 
dikališki ir elektra gydymai, 

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

Dr. KILLORY
JOHN WOODS

GERIAUSIA ANGLIS 
IR KOKSAI 

šeimynoms pristatymas
, musų Speciališkumas.

Dabar geriausias laikas duot 
užsakymus.

308 ATIIENS STREET, 
SOUTII BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

60 SCOLLAY SQUARB 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

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

PUIKUS BALIUS
Rengia Saldžiausios širdies 

V. Jėzaus Draugija,
South Bostono Lietuvių Salėje, 

Kampas E ir Silver gatvių, 
Suhatoje,

NOVEMBERIO 22 I).. 1930,
Pradžia 7 vai. vakare.

Gerbiamieji vietos ir apielinkių lie
tuviai, atsilankykit į šį balių visi', nes 
bus putkt muzika, tauri grieš ameri
koniškus ir lietuviškus šokius, taip 
šokti galės ir jauni ir seni.

Be to, kas norės, galės prie draugi
jos prisirašyti. Kandidatai nuo 16 iki 
25 metų bus priimami be įstojimo 
mokesties, o nuo 25 iki 45 metų — už 
pusę įstojimo. ‘

Visus kviečia Draugijos Valdyba.

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusbp. didžio, apie 150 Įvairią eilių, tinkamą 

deklamuot ant viešą susirinkimą.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eiles:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARMMNK IŠKOS 
Tei gražiausia ir tartingi««w;»a kn«2.

Kiekvienas turėtą papuošti aavo knygyną minėta knyga. 

KAINA TIK $1.00. 
Audinio apdarais $1.25.

p’rlsffkon^. bet ir “Kele‘v’°” ad*
resą ir nepamiršt prilipint nž 2c. mar ę.

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

Dorchester Clothing Sho?
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WĄLUL1S 
1854 Dorchester ava, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos pavedu 
mano prižiurėji-, 
mui, .visuomet' 
būna patenkinti; 
ir sutaupina ge-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina' 
visiems ir visur} 
vienoda. <

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS '; 
Į Lietuvis Graborios '

► 162 Rrosdvay, So. Boston, Mass.}
J Residence: 313 W. 3-rd street. <
► Telefonas: So. Boston 0304-W. J

|

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

vos ir visados šviežias Dielee 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100* SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.


