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TEISĖJAS LINDSEY BAŽ-| 
NYČIOJ SUMUŠTAS.

Jis pašokęs ant stalo norėjo 
kritikuoti vyskupo pa- 

mokslą.
Yorko šv. Jono ka

tedroj pereitą nedėldienį per 
vyskupo Manningo pamoks
lą kilo riaušės ir muštynės. 
Buvusis teisėjas ir visoj A- 
merikoj pagarsėjęs juristas 
Lindsey buvo sumuštas ir iš
mestas laukan, nes pašokęs 
ant stalo garsiai pavadino 
vyskupą melagium.

Istorija šito skandalo to
kia:

Vyskupo Manningo dio- 
cezijos kunigai norėjo pasi
kviesti teisininką Lindsey, 
kad jis pasakytų jų susirin
kimui prakalbą ir aiškiai iš
dėstytų savo teoriją. Kaip 
žinia, jisai turi savotiškų pa
žiūrų į šeimynišką gyveni
mą. Jisai aiškina, kad daug 
nelaimingų šeimynų yra dėl
to, jog žmonės apsiveda ge
rai viens kito nepažinę. Daž
nai jų būdas nesutinka, pa
pročiai skirtingi, tempera
mentas nesutaikomas. Kad 
tų klaidų išvengus, jisai pa
taria apsivesti pabandymui. 
Jei viskas gerai klosis, tai 
gyventi, o jei susitaikyt ne
galima, tai gražiai atsiskirti. 
Tokias jungtuves jisai vadi
na “Companionate Mar- 
riage,” kas lietuviškai reiš
kia: “Draugiškos Jungtu
vės.” Agituodamas už to- 
kias jungtuves Lindsey yra 
pasakęs daug prakalbų, tu
rėjęs daug debatų, parašęs 
daug straipsnių ir knygų. 
Reakcininkai, žinoma, jo 
mokslui baisiai priešinasi ir 
vadina ji “laisvaja meile.” 
Colorados valstijoj, kur 
Lindsey buvo vaikų teismo 
teisėjas, reakcininkai pada
rė prieš jį sąmokslą, išmetė 
jį iš teisėjo vietos ir norėjo 
išmesti iš teisininkų draugi
jos. atimti advokato teises. 
Dabar jisai persikėlė Cali- 
fornijon gyventi. Bet jis ten 
nesėdi, o važinėjasi po visą 
šalį su prakalbomis ir deba
tais.

Tai toks žmogus yra Lind
sey, ir pažangesni protesto- 
nų bažnyčios kunigai New 
Yorke norėjo pasikviesti jį, 
kad jis jiems pasakytų pra
kalbą. Bet vyskupas Man- 
ning, kaip atkaklus atžaga
reivis, pasipriešino tam ir 
nutarė pereitą nedėldienį 
per pamokslą pats Lindsey 
mokslą išdėstyt. Tuomet 
Lindsey parašė jam laišką ir 
pasakė maž-daug taip: 
“Tamsta ketini kalbėti apie 
mane. Jei tamsta aiškinsi 
mano pusę neteisingoj švie
soj, aš reikalausiu sau žo
džio duoti tamstai atsaky
mą. Bet jei tamsta nesi spor
tas ir nenoręsi man duot pa
siaiškinti, tai nedrįsk apie 
mane meluoti ir mušti man 
žemiau diržo.”

Šitaip įspėtas vyskupas 
prisikvietė savo bažnyčion 
policijos ir detektyvų, kad 
dabotų visas duris ir neįleis
tų buvusio teisėjo bažny
čion. Visi špitolninkai ir de
tektivai per kelias dienas 
žiurėjo į Lindsey paveikslus,

užsilaikys ramiai.
Lindsey buvo areštuotas 

už betvarkės kėlimą ir nu
vežtas policijon, bet tenai 
paleistas be užstato. Šį pa
nedėlį buvo teismas, bet by
la atidėta.

44>> v» .-99 fMočiute Jonės 
Jau Palaidota.

Pereitą sąvaitę “Močiu
tės” Jonės lavonas buvo at
vežtas iš Marylando valsti
jos į Washingtoną ir pašar
votas vienoj mokykloį, kur 
susirinkę visokių unijų at
stovai pasakė atsisveikini
mo prakalbų ir tuomet lavo
nas buvo išvežtas Illinojaus 
valstijon. Tenai .jis buvo ati
duotas tos valstijos anglia
kasių unijai ir šį panedėlį 
palaidotas unijos kapinėse 
greta tų keturių mainerių, 
kuriuos laike streiko anais 
metais nušovė kapitalistų 
pasamdyti galvažudžiai. Gy
va būdama “Močiutė” Jonės 
tankiai jų kapą atlankyda
vo ir yra pareiškusi noro, 
kad jai mirus, jos kūnas bu
tų palaidotas šalia jų.

SENAIS KALIOŠAIS IR 
KIAUŠINIAIS LENIN
GRADE PERKAMI TI

KĖTAI TEATRAN.
Leningrade kas neturi pi

nigų, o nori nueiti teatran, 
gali nusipirkti tikietą už se
nas drapanas, kiaušinius, 
bulves ir kitokius daiktus. 
Ypač tikėtų ofise yra pagei
daujami seni kaliošai, nes 
dabartiniu laiku Leningra
de labai šalta ir daug snie
go. “Krasnaja Gazeta” sa
ko, kad tikėtų pardavėjas 
pats sprendžia, ar už atneš
tą daiktą galima duoti bi
lietą, ar ne.

kad galėtų pažinti jo veidą. 
Bet vistiek nepažino. Perei
tą nedėldienį Lindsey atva
žiavo su savo debatų mana- 
džerium ir inėjo katedron 
prieš pat vyskupo pamoks
lą. Lindsey perėjo per visą 
katedrą ir atsisėdo prie laik
raštininkų stalo, tiesiai prieš 
sakyklą. Neužilgo kunigų ly
dimas įsirioglino sakyklon 
vyskupas Manning ir pradė
jo pamokslą. Lindsey atsi
lošė savo kėdėj, ramiai susi
dėjo krūvon rankas ir įrėmė 
savo akis į pakomslininką.

Turbut nežinodamas, kad 
Lindsey čia pat klausosi, vy
skupas iššaukė jo vardą ir 
pradėjo jį visaip šmeižti; 
pradėjo šaukti, kad toks 
mokslas, kaip Lindsey skel
bia, griaująs dorą, patai
kaująs lytiškiems gašlu
mams, vedąs jaunimą prie 
laisvosios meilės ir ištvirki
mo. Baigdamas savo pa
mokslą vyskupas prakeikė 
paskutinę Lindsey knygą ir. 
pridūrė, kad už tokių nedo
rybių skelbimą Colorados 
valstijoj Lindsey buvęs iš
mestas iš advokatų draugi
jos ir jam atimtos advokato 
teisės, taip kad jis dabar 
jau negalįs nei bylų vesti 
teismuose.

Užbaigęs pamokslą, vys
kupas atsisuko į didijį alto
rių ir iškėlęs rankas aukštyn 
pradėjo kalbėti maldą, pa
vesdamas visą šitą pamoks
lą ant garbės “Dievui tėvui, 
Dievui sunui...”

Bet nespėjo jis šitos mal
dos užbaigti, kaip buvusis 
teisėjas pašoko ant reporte
rių stalo, prie kurio jis sėdė
jo, ir tvirtu balsu sušuko: 
“Vyskupe Manning! Tams
ta esi melagis! Tamsta ne
teisingai mane reprezenta
vai. Vardan teisingumo aš 
reikalauju sau penkių minu- 
tų laiko atremti tamstos me
lą. Jeigu šituose namuose 
nėra teisingumo, tai jie nėra 
Dievo namai.”

Bažnyčioj pasidarė triuk
šmas. Špitolninkai su detek- 
tivais puolė prie stalo, su
griebė Lindsey už kojų ir 
pradėjo nešti jį prie šoni
nių durų.

Švento Jono katedra New 
Yorke yra žymiausia tur
čių bažnyčia visoj Ameri
koj. Jie atvažiuoja čia bran
giais automobiliais ir su šo
feriais. Vyrai pasipuošę šil
kiniais cilinderiais ir pilvoti 
kaip bačkos, o moterys pa
dribusiais smakrais ir dei
mantais apsikarsčiusios. Vi
si jie yra reakcininkai ir 
kiekviena pažangi mintis 
jiems baisi, kaip velniui kry
žius. Todėl ištarti Lindsey 
žodžiai trenkė juos kaip 
perkūnas. Storos, deiman- 
tuotos bobos pradėjo šaukti 
plonais balsais: “Nulinčiuot 
jį, nulinčiuot!” O kitos šau
kė: “Dieve palaimink vys
kupą Manningą!”

Ir nešant detektivams lai
svamanį laukan, fanatikai 
vyrai jau pradėjo mušti jį 
kumščiomis per galvą, pas
kui norėjo nustumti jį laip
tais žemyn, bet policija prie 
to nedaleido ir pareiškė 
areštuosianti visus, kurie ne

NORI UŽDRAUST VISAS 
RUSŲ PREKES.

Senatorius Oddie iš Ne- 
vados įnešė Kongresan bi- 
lių, reikalaudamas uždaryti 
Amerikos duris visoms Rusi
jos prekėms. Jis sako, kad 
kiekvienas doleris, kurį ame
rikiečiai išleidžia Rusijos 
prekėms, eina komunizmo 
stiprinimui ir didina Ameri
koje bedarbę.

Nežinomos Miglos 
Belgijoj Marina 

Žmones.
Pastaruoju laiku vakarų 

Europoje buvo dideli potvy
niai. Po tų potvinių vanduo 
pradėjo iš žemės garuoti ir 
visą vakarų Europą apsiau
tė tirštos miglos. Paskendo 
jose Anglija, Francuzija ir 
Vokietija, bet tirščiausios 
jos pasidarė Belgijoj. Čia 
jos pasidarė tokios sunkios, 
kad pradėjo mirti žmonės ir 
stipti gyvuliai. Lježo mieste 
ir jo apielinkėj tos miglos 
pasmaugė jau apie 100 žmo
nių ir keli šimtai sunkiai ser
ga ligoninėse. Išpradžių bu
vo manoma, kad buvusieji 
potviniai ir audros paliuosa- 
vo kur nors užsilikusius nuo 
karo nuodingus vokiečių ga- 
zus. Bet ekspertai tas miglas 
ištyrė ir sako, kad karo du
jų jose nesą. Todėl susidarė 
dabar nuomonė, kad žmo
nės miršta ne tiesiog nuo tų 
miglų, bet uždusta dėl sto
kos gryno oro.

Amerikoj Dabar 
Yra 4,860,000 

' Bedarbių.
Jei dalykai nepagerės, vasa

rio mėnesy be darbo bus 
7,000,000 žmonių.

Kuomet kapitalistų spau
da mulkina žmones pasako
mis apie “darbų pagerėji
mą,” tai Amerikos Darbo 
Federacijos surinktos ži
nios rodo, kad bedarbė kas 
sykis eina vis didyn. Spalių 
mėnesy unijistų be darbo 
buvo 4,500,000, o lapkričio 
pabaigoje jau 4,860,000.

Šitokį raportą dabar pa
tiekė Kongresui Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green. Ir jis pridu
ria, kad jeigu bedarbių skai
čius eis didyn tokiu pat grei
tumu, kaip jis ėjo paskuti
nį mėnesį, tai vasario mėne
sy bedarbių bus jau 7,000,- 
000.

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos skaitlinės da ne
parodo visų bedarbių, nes 
jos neapima farmų darbi
ninkų ir ofisų tarnautojų. 
Bedarbė esanti jaučiama vi
sur, bet sunkiausia ji esanti 
New Yorke, Buffaloj, Los 
Angeles, Birminghame, Phi- 
ladelphijoj, Detroite, Chi
cagoj ir Denvery.
i ---------- .-------------

Šovė Ispanijos 
Premjerą.

Pereitą sąvaitę Madrido 
mieste buvo padarytas pasi
kėsinimas užmušti premjerą 
gen. Berenguerą. Jaunas 
vyras šovė jį iš revolverio, 
bet kulipka nuėjo viršum 
galvos. Premjeras pats savo 
rankomis sučiupo užpuoliką 
ir padavė jį policijai. Pasi
rodė, kad tai buvo laikrašti
ninkas vardu Joaquin Lli- 
zallivo.

LEUKEMIA ESANTI 
BIAURESNt LIGA 

UŽ VĖŽĮ.
Amerikos daktaras Giles 

iš Texas valstijos tyrinėjo 
vadinamąją leukemią ir sa
ko, kad tai daug pavojin
gesnė liga, negu vėžys. Ji at
siranda tada, kai baltųjų 
kraujo kūnelių normalus 
skaičius padidėja šimtą kar
tų. Vaisto nuo tos ligos 
mokslas da nežinąs.

NUSKENDO LAIVAS SU 
7 ŽMONĖMIS.

Rhode Island pakrašty 
pereito nedėldienio naktį 
nuskendo anglinis laivas, 
kurį pakraščių sargybos bo
tas traukė ant lynos į Nan- 
tucketą. Traukiamas potam- 
siai jis ir nuėjo jūrių dug
nan. Ant jo buvo 7 žmonės 
ir visi žuvo. Jų tarpe buvo 
viena moteris ir vienas vai
kas. Laivas buvo jau 60 me
tų senumo, audrų sudau
žytas ir toks galas jau senai 
jam buvo pranašaujamas.

AMERIKOS PREKYBA 
SU UŽSIENIŲ NUPUO

LĖ $2,000,000,000.
Washingtono pranešimu, 

Amerikos importas ir eks
portas per 10 mėnesių šiais 
metais duvo $2,000,000,000 
mažesnis, negu pernai tuo 
pačiu laiku.

PHILADELPHIJOS AD
VOKATAI VĖL REIKA
LAUJA PROHIBICIJOS 

PANAIKINIMO,
Philadelphijos advokatų 

draugija sykį jau buvo išne
šus rezoliuciją, reikalauda
ma panaikinti prohibicijos 
įstatymą. Dabar ji išnaujo 
tą rezoliuciją užgyrė. Phila
delphijos advokatai sako, 
kad prohibicija daro kraštui 
daugiau blogo, negu gero, 
todėl turi būt kuogreičiausia 
panaikinta.

VIRĖJAS RESTORANE 
NUŠOVĖ SVEČIĄ.

Chicagoj buvo toks atsi
tikimas pereitą sąvaitę. Ant 
South Statė gatvės į vieną 
restoraną atėjo juodveidis ir 
užsisakė viščiuką. Kada 
jam atnešė iškeptą paukštį, 
jis apžiurėjo jį ir užprotes
tavo, kad tai ne viščiukas, 
bet varna. Įsižeidęs virėjas 
pagriebė revolverį ir paukšt 
jucdveidžiui į kaktą. Ir už
mušė jį ant vietos.

SPROGO PASKENDĘS 
LAIVAS.

Aną subatą Francuzijos 
pakrašty įvyko baisi katas
trofa ant jūrių. Francuzų 
valdžia buvo pasamdžius 
italų laivą “Artiglio” su na
rais, kad sunaikintų po van
deniu riogsantį laivą “Flo- 
rence,” kuris karo metu bu
vo paskandintas su amuni
cija ir iki šiol buvo pavo
jus kitiems laivams. “Artig
lio” su 12 žmonių surado pa
skendusį laivą ir nuleido du 
naru, kad padėtų po juo ke
lias bombas, kurias paskui 
iš tolo manyta išsprogdinti. 
Bet bombos sprogo da na
rams neiškilus viršun. Nuo 
sukrėtimo ekspliodavo tas 
paskendusis laivas, kuris bu
vo prikrautas pilnas šauja- 
mos bovelnos. Sprogimas 
buvo toks baisus, kad jūrių 
vanduo buvo išmestas 1.000 
pėdų aukštyn, o kartu išlėkė 
oran ir “Artiglio” su visais 
žmonėmis. Visi žuvo.

6,500,000 EGLAIČIŲ 
KALĖDOMS.

Iš Naujosios Anglijos šį 
mėnesį bus išsiųsta į kitas 
valstijas 6,500,000 kalėdi
nių eglaičių. Daugiausia jų 
kertama Maine’o valstijoj.

SPROGO ATSIŲSTA 
BOMBA.

Turtingas Chicagos real 
estatininkas Tonv Mav ga
vo per pasiuntinį nedidelį 
siuntinį, ir kada norėjo jį 
atidaryt, siuntinys sprogo, 
sunkiai sužeisdamas patį 
Mayą ir jo vaiką.

NORI UŽDARYT IMI
GRACIJĄ 5 METAMS.
Kongreso imigracijos ko

mitetas svarsto klausimą, ar 
nevertėtų imigraciją visai 
uždaryti penkiems metams, 
kad palengvinus bedarbę.
FRANCUZAI GINKLUO

JASI.
Francuzu žemesnysis par

lamento butas paskyrė $24,- 
000,000 militarizmo tiks
lams. Tiktai socialistai bal
savo prieš tuos kreditus.

Whitesville, W. Va.—Pe
reitą sąvaitę čia sudegė 
Drownų namai ir ugny žuvo 
3 vaigai. Gaisras kilo kuo
met motina buvo išėjus 
krautuvėn.

RUSIJOS SĄMOKSLININKŲ 
BYLA PASIBAIGĖ

KANADOS BEDARBIAI 
DEMONSTRUOJA SU 
RAUDONA VĖLIAVA.
Quebec mieste pereitą są

vaitę keli šimtai bedarbių 
Įtaisė demonstraciją ir iškė
lę raudoną vėliavą perėjo 
svarbesnėmis miesto gatvė
mis, dainuodami revoliuci
nes dainas ir reikalaudami 
darbo. Viskas užsibaigė 
tvarkingai, nes policija nesi
kišo.

Lietuva Kviečia 
Lenkus i Taikos •* 

Derybas.
Iš Kauno atėjo žinių, kad 

Lietuvos valdžia per savo 
atstovą Berlyne pakvietė 
Lenkiją pradėt taikos dery
bas.

Lietuva sakosi norinti su 
Pilsudskiu susitaikyt ir nu
imt karo stovį, kuris nuo 
Vilniaus užėmimo turi pri
slėgęs Lietuvos gyventojus.

Taikos derybas siūloma 
pradėti 15 gruodžio dieną, 
Berlyne. Taigi išrodo, kad 
Lietuvos diktatoriai nutarė 
jau Vilniaus išsižadėti, nes 
kitaip veltui butii eit su len
kais į derybas.

Lietuviai Tėvai 
Areštuoti Už 

Žiaurumą.
Šiomis dienomis" New Jer- 

sey valstijoj buvo areštuoti 
ant savo farmos Jurgis Ja
nuškis su savo žmona Petro
nėle už žiaurų mušimą 14 
metų amžiaus mergaitės. 
Mergaitės motina yra mirus 
ir Januškis turi vedęs kitą 
moterį, kuri nusipenėjusi 
sveria 200 svarų ir labai ne
kenčia savo podukros. Ji 
verčia jauną mergaitę valy
ti kiaulininką ir plikomis 
rankomis sortuoti atvežtas 
iš miesto dvokiančias išma
tas kiaulėms. Iki 14 metų 
amžiaus mergaitė yra tiktai 
sykį mačiusi judomus pa
veikslus. Tėvas anądien nu
sipirko radio, kurio mergai
tė d a nebuvo savo gyvenime 
girdėjus. Ji norėjo pasiklau
syt muzikos, o močeka liepė 
jai eiti prie kiaulių. Mergai
tė nepasiskubino. Močeka 
griebė šluotkotį ir pradėjo 
mušti mergaitei per galvą. 
Paskui paėmė dratinį bizū
ną ir ėmė tuo bizunu ją ka
poti. Mergaitė ėmė klykti ne 
savu balsu ir šauktis pagal
bos. Atbėgo kaimynai ir ra
do mergaitę kampe susitrau
kusią ir visą sukapotą. Jie 
tuojaus pranešė policijai ir 
Januškienė buvo areštuota. 
Januškis taipgi buvo areš
tuotas, kad davė savo pa
čiai valią mergaitę kankinti. 
Januškienė pasakė, kad 
mergaitė labai pikta ir iš to 
piktumo pati save sudraskė. 
Žinoma, šitokia pasaka Ja
nuškienė pakenkė pati sau ir 
policija tuojaus apkaltino 
ją žiaurumu ir mušimu. 
.Abudu buvo pastatyti po 
$2,500 kaucijos.

PENKI INŽINIERIAI PA
SMERKTI MIRIOP.

Bet mirties bausmė pakeista 
10 metų kalėjimo.

Sensacinga Maskvos byla, 
kuri tęsėsi dvi sąvaites, ga
lų gale pasibaigė. Aštuoni 
inžinieriai ir mokytojai bu
vo kaltinami sumoksiu nu
versti Sovietų valdžią. Prie 
kaltės visi jie prisipažino. 
Nepaprastu atvirumu jie iš
pasakojo visus sąmokslo 
planus ir apkaitino save. 
Todėl buvo manoma, kad 
visi jie bus sušaudyti. Ir iš
tikrujų, penki jų buvo pa
smerkti miriop, o trys nu
bausti 10 metų kalėjimo. 
Bet Sovietų Centro Pildo- 
masai Komitetas paskelbė, 
kad atsižvelgiant į tai, jog 
kaltininkai patys prisipaži
no ir už padalytas savo klai
das gailisi, visiems bausmė 
sumažinama.

Ramzinas, Čamovskis, 
Kalinikovas, Laričevas ir 
Fedotovas, kurie buvo pa
smerkti sušaudymui, gauna 
po 10 metų kalėjimo, jiems 
atimama balsavimo teisė per 
penkis metus ir konfiskuo
jamas visas turtas.

Gi Sitninas, Kuprianovas 
ir Ochkinas, kurie buvo iš 
pradžių nuteisti kalėti po 10 
metų, dabar turės sėdėt tik 
po 8 metus. Jiems taip pat 
atimama balsavimo teisė 
per 5 metus ir konfiskuoja
mas visas turtas.

Jų byla sujudino netik vi
są Rusiją, bet užinteresavo 
ir platųjį pasaulį, nes kalti
namieji išpasakojo, kad jie 
ne vieni rengėsi Sovietų 
valdžią griauti, bet susitarę 
su kitomis valstybėmis. Dau
giausia prie to žadėjusi pri
sidėti Francuzijos buržua
zija. Planas buvęs toks: 
Francuzų valdininkai išpro
vokuos “diplomatinį inci
dentą” ant Rusijos-Rumuni- 
jos sienos. Tas duos progos 
paskelbti karą prieš Sovie
tus ir 700,000 kareivių armi
ja Įsiverš Rusijon. Kareivių 
žadėjusi duoti daugiausia 
Lenkija, Rumunija ir Jugo
slavija, prie kurių taipgi 
turėję prisidėti buvusieji 
vrangelininkai ir kai kurios 
Pabaltės valstybės.

Užsienyje betgi yra ma
noma, kad visas šitas są
mokslas buvo Maskvoje pa
čių bolševikų žvalgybos su
fabrikuotas, o kaltinamieji 
8 inžinieriai buvo kankini
mais priversti daryti “prisi
pažinimų.” Žinodami, kad 
jie niekuo nekalti, bolševi
kai neturėję drąsos juos ir 
sušaudyt.

Išvirė Sriuboj 
Gyvatę.

Mirė 30 žmonių.
Londono misionierių mo

kykloj Indijoj pereitą nedėl- 
dienį po pietų krito 30 jau
nų misionierių. Daktarai tir
dami jų valgytą maistą rado 
sriubos katile išvirtą nuo
dingą gyvatę, kuri kažin 
kaip įkrito Į katilą. Virėjas 
taip gi mirė. Keliolika misio
nierių sunkiai serga.
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APŽVALGA gI
UKRAINIEČIAI KVIEČIA 

LIETUVIUS I BENDRĄ 
PROTESTĄ PRIEŠ 

LENKUS.
Šiomis dienomis Phila- 

delphijos ir jos apielinkių 
ukrainiečiai ruošė dideli 
protesto mitingą prieš len
kus, ir prie to protesto jie 
kvietė prisidėti lietuvius. Iš
leido net tam tikrą atsišau
kimą. kur tarp kita ko sako
ma:

“Broliai ir Sesės Lietuviai! 
Jus gerai žinote, kaip tai len
kai klastingu budu pavergė 
jus — lietuvių tautą, kuri pra
eity buvo labai garsi, kilni ir 
karinga, su laiku pavertė ją 
tiesiog Į vergę. Jus tautai atgi- 
mus. jie ir vėlei jums kasė ir 
dabar tebekasa kapą. Nesą Vil
nių. jus tautos širdį tebedras- 
ko plėšrusis Lenkijos juodvar
nis...

“Lietuviai, broliai! Buvo lai
kas, kada lygiai taip jus. kaip 
ir mus valdė ir vedė garsusis 
Gediminas, Algirdas ir Didysis 
Vytautas, dabar nuožmieji len
kai. kaip jus žinote iš spaudos, 
nori palaidoti musų tautą... 
Lenkų plėšrioji gauja šėlsta 
Rytų Galicijoj ir kitose ukrai
niečių žemėse, žudo senelius, 
vaikus, ne tik vien suaugusius 
ir jų kariai gėdina musų moti
nas, pačias, seseris ir sužieduo
tines. Maldaujame, pagelbėki- 
te mums juos nuo tų žiaurumu 
apginti.”

Kad ukrainiečiai yra per
sekiojami, apie tai nėra jo
kios abejonės. Bet šito atsi
šaukimo rašytojai klysta 
kaltindami visus lenkus. 
Mes žinome, kad susipratę 
lenkų darbininkai prie tų 
persekiojimų neprisideda ir 
jiems nepritaria. Kaip lietu
vius, taip ir ukrainiečius 
skriaudžia tautinė lenkų 
buržuazija, lenkų patriotai. 
Tas brudas lygiai ėda ir sa
vo tautos darbininkus. Juk 
prieš rinkimus Į seimą buvo 
areštuoti beveik visi veikles
ni Lenkijos socialistai, bu
vusiojo seimo nariai. Taigi 
ukrainiečių protestas turėtų 
būt atkreiptas ne prieš len
kus. kaipo tam tikros tautos 
žmones, bet prieš lenkų bur
žuaziją. kaipo parazitų kla
sę.

suomenėje Įvyko daug ir labai 
didelių atmainų. Visokių ‘ūpų’ 
ir ‘madų’ buvo praleista, viso- ‘ 
kių pasikeitimų musų didžio
siose organizacijose buvo per
gyventa. Bet ‘Keleivis’ pasili
ko ištikimas savo pamati- 
niems principams, ir šiandien ’ 
jisai tebėra toks pat laisvos 
minties, demokratybės ir so
cialistinės idėjos kovotojas, 
koks jisai buvo prieš dvide
šimt ar daugiau metų.

“Seniau, dar prieš Didįjį Ka- ■ 
rą ėjo tame pačiame Bostone 
kitas lietuvių socialistų laik- ■ 
rastis. ‘Laisvė.’ Kada ameri- j 
kiečius pasiekė atsiritusi iš, 
Maskvos bolševizmo banga, tai 
‘Laisvė’ su savo štabu nudar- j 
dėjo paskui ‘mases’ ir ėmė vis
ką niekinti, ką pirma garbino. į 
Pruseika. buvęs net oficialis Į 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas Amerikoje, pasi
darė profesionali s socialdemo
kratijos šmeižikas, kurią pro
fesiją jisai da ir šiandien tebe
tęsia.

“Kas kita ‘Keleivis’ ir jo lei
dėjai. Nežiūrint to. kad bolše
vikų fanatizuojamos minios 
skelbė jiems boikotą ir visaip 
stengėsi jiems pakenkti, jie sa
vo pozicijos nepakeitė. ‘Kelei
viui’ todėl nereikia savo praei
ties užsiginti ir savo ‘jaunys
tės griekų’ gailėtis, kaip kad 
daro tie ‘revoliucionieriai*, ku
rie anais metais bažydavosi 
socializmo vardu, o šiandien 
purvais drausto socialistini ju
dėjimą.

“Tarp ‘Keleivio’ ir ‘Naujie
nų’ visuomet buvo artimi idėji
niai ir draugiški ryšiai, ir 
mums yra malonu bostoniškĮ 
laikrašti nuoširdžiai pasveikin
ti su jo 25 metų sukaktuvė
mis!”

Už tą pasveikinimą “Ke
leivis” taria Chicagos drau
gams taip pat nuoširdų 
AČIŪ!

KEEE1V13

"Keleivio' f Jubilėjus
Sukėlė Entuziazmą.

Į -era Kava pagerina 
skoni ir kitų valgių. 

Duokite LaTouraine, tai 
kiekvienas pasakys kad jus 
esate gera virėja.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

sykių eksploatatoriai. Kaikurie 
išeiviai iš Lietuvos dabar turi 
Afrikoj strausų farm.as. ‘Bul
vių karalius’ Pietų Afrikoje 
taip pat esąs buvęs Lietuvos 
gyventojas.

žodžiu. Pietų Afrikoje išei
vija iš Lietuvos sudaro labai 
dideli nuošimtį baltųjų gyven-; munistinė Rusija eina ranka 
tojų skaičiuje.“

Iš kur Kauno dienraštis 
tas informacijas sėmė, jis 
nepasako, bet mums rodosi, 
kad Lietuvos išeivių skai
čius Afrikoj čia yra daug 
perdėtas. “Keleivis” turi 
Afrikoje senų skaitytojų ir 
vienas jų nesenai mums ra
šė. kad Johannesburgo mie
ste esą apie 200 lietuvių ir 
keliatas esą kituose miestuo-' 
se. Tai iš ko gi galėtų susi
daryt tie 80,000?

Iš Viso Pasaulio.
I 
i 
!

i I

F a šis tų ir bolševikų 
sąjunga.

Telegrama iš Romos sa
ko : “Fašistinė Italija ir ko-

ne vienas, bet ačiū tiems 
draugams, kurie jį rėmė ir 
platino. Tiktai bendromis 
jėgomis dirbdami mes galė
jom išlaikyti per 25 metus ir 
paliuosuoti iš dvasinės ver
gijos tūkstančius lietuvių 
darbininkų. Be jų, be tų 
draugų ir rėmėjų, kažin ar 
butų “keleivis” iki šiol išlai
kęs. Juk ne vienas, bet de- 
sėtkai lietuvių laikraščių A- 
merikoje jau iiuėjo i kapus.

Iš visų lietuviškų laikraš
čių šioje šalyje “Keleiviui” 
sekėsi geriausia. Bet nuo
pelnas užtai priklauso ne 
vienai tik redakcijai. Jis pri
klauso lygiai visiems buvu
siems ir esamiems musų idė-

Pora savaičių atgal mes 
paskelbėm, kad šįmet musų 
“Keleiviui” sukanka 25 me
tai. ir kad toms sukaktu
vėms pažymėti mes nuta
rėm išleisti Kalėdoms jubi- 
lėjinį “Keleivio” numeri.

Šitas pranešimas sukėlė 
tarp musų draugų dideli en
tuziazmas ir jau iš visų pu
sių gauname laiškų su pa
sveikinimais. Tūli draugai 
parašė jau ir savo atsimini
mų iš tų laikų, kada kunigai 
su savo tamsunais vesdavo 
atkaklų karą prieš “Kelei
vio” skaitytojus ir jo platin
tojus.

Turime iau ir keliatą se-
i- ^ugams. Taigi ir^Ke-

“NAUJIENOS” APIE “KE
LEIVIO” JUBILĖJŲ-
Musų idėjos dienraštis 

Chicagoje. “Naujienos,” la
bai gražiai atsiliepė apie 
“Keleivio” 25 metų jubilė- 
jų. Jos rašo:

“Chicagiečiai šiomis dieno
mis paminėjo Lietuvių Socia
listų Sąjungos ir Vilniaus Sei
mo 25 metų sukaktuves. Da
bar rengiasi savo jubilėjų švę
sti musų draugų savaitraštis 
Bostone. ‘Keleivis.’

“Jisai buvo Įsteigtas 1905 
m., kuomet Lietuvos žmonės 
pradėjo atvirą kovą prieš caro 
valdžią. Pirmieji ‘Keleivio’ lei
dėjai ir redaktoriai neturėjo 
aiškaus nusistatymo, ir laik
raščiui sekėsi nekaip. Bet nuo 
to laiko, kai ji paėmė Į savo 
rankas S. Michelsonas ir J. Ge
gužis, jo krypsnys pasidarė 
aiškiai socialistiškas ir netru
kus jisai patapo populiariškiau- 
siu Amerikos lietuviu savait
raščiu.

“Drg. Gegužis, dar Lietuvo
je ir Prūsuose išmokęs spaus- 
tuvninko darbą, pasirodė esąs 
gabus biznio vedėjas, o drg. 
Michelsonas talentingas publi
cistas. ‘Keleivio’ redaktorius 
moka rašyti tokia aiškia ir kar
tu gražia kalba, kad ir ma- ■ 
žiausia išsilavinęs skaitytojas j 
jo mintis lengvai supranta: o j 
kaipo satyrikas jisai tarp A-į 
merikos lietuviu neturi sau ly
gaus.

“Nuo to laiko, kada Gegužis 
su Michelsonu pradėjo leisti 
‘Keleivi,’ Amerikos lietuviu vi-

BERLYNE PRADĖJO 
EITI “KOVA.”

Ištremti arba pasišalinę 
iš Lietuvos socialdemokra
tai pradėjo leisti Berlyne 
“Kovą” vietoj sustojusio 
Vilniuje “Pirmyn.” Pereitą 
sąvaitę gavome jau piratą 
“Kovos” numeri. Techniš
kai laikraštis padarytas gra
žiai. bet turinys silpnokas. 
Perdaug rašoma apie Lietu
vą. Kone visas pirmas nu
meris pašvęstas fašizmui 
smerkti.

Fašizmą kritikuoti, žino
ma, reikia, bet pasauly yra 
ir kitų klausimų, kuriuos rei
kėtų tinkamai nušviesti. Ki
taip laikraštis nebus Įdo
mus ir neturės pasisekimo. 
Taigi draugai berlyniečiai 
turėtų pasistengti, kad atei
tyje “Kovos” turinys butų 
Įvairesnis.

Amerikiečiams gi patar
tume iš savo pusės “Kovą” 
paremti. Geriausia parama, 
tai užsirašyti ją metams ir 
nusiųsti prenumeratą, bū
tent — 2 doleriu. Adresas 
toks: Redaktion “Kova.” 
.Schliessbach 80, Berlin SW 
68, Germany.

AFRIKOJ ESĄ 80,000 
LIETUVIU?

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Pietų Afrikos Unijoje gy

vena apie 80,000 išeivių iš Lie
tuvos, daugiausia žydų tauty
bės. Po Anglijos ir Olandijos, 
gausingiausias ateivių skai
čius Pietų Afrikoje buvo iš 
Lietuvos, ir Lietuvos vardas 
ten yra gerai žinomas.

“Daugelis mūsiškių išeivių 
Pietų Afrikoje jau nuo senai 
gyvena, praturtėjo, tapo fabri
kantais. pirkliais, didelių far- 
mų savininkais. Lietuvos išei
viai stebėtinai daug prisidėjo 
prie Pietų Afrikos pramonės 
augimo, buvo dalyviai pirmųjų 
geležies, deimantų ir kitų ka-

Kiti prisiuntė naujų skaity
tojų “Keleivio” jubilėjui ir 
žada daugiau prisiųsti.

“Keleivio” redakcija 
tiems draugams yra labai 
dėkinga ir prašo kitų neap
sileisti. Tegul kiekvienas pa
sistengia šį tą pabrėžti. Ir 
kiekvienas tegul pamėgina 
gauti bent po vieną naują 
skaitytoją “Keleiviui.” Su- 
kruskime, draugai, ir padi- 
dinkim “Keleivio” skaityto
jų armiją dvigubai. Pada
rykim tai dar šiais metais.

“Keleivis” ėjo ir laužė 
tamsybės ledus per 25 metus

f J

leivio” jubilėjų švęsdami 
mes norime visus juos pami
nėti, pergyventais Įspū
džiais pasidalinti.

Bet mes patys negalime 
to padalyti. Prašome todėl; 
kad patys draugai parašytų 
atsiminimų ir prisiųstų savo 
paveikslų. Prašome siųsti 
tą medžiagą kuo greičiau
sia, kad galėtume gauti ją 
sekančią sąvaitę, nes vėliau 
nebesuspėsime laikraštin 
Įdėti. Redakcija.

Darbininke! Visur eik su 
obalsiu: “Karas karui.” J.K.

se. Apie Raudonąją Jurą 
einanti didžiausia vergti 
prekyba.
Gimdymo kontrolė sovietų 

Rusijoj.
Sovietų Rusija yra karš

tos meilės, dažnų jungtuvių 
i ir lengvų persiskyrimų ša
lis, sako Hearsto laikraščių 
korespondentas Wiegand. 
Rusijoj viskas yra naciona
lizuota, viskas suvalstybin
ta, bet vaikų gimdymas pa
liktas privačiai motinos nuo
žiūrai. Motina Rusijoj da
bar turi tik tiek vaikų, kiek 
ji gali jų išmaitinti, arba 
kiek ji jų nori. Pati valstybė 
padeda jai savo šeimynos 
skaičių reguliuoti. Pavyz
džiui, Maskvoje yra 40 kli
nikų, kur nemokamai moti
noms duodami patarimai ir 
reikalingi pamokinimai, 
kaip apsisaugoti nuo perdi- 
delių šeimynų. Yra dvi mo
kyklos, kur vien tik lyties hi- 
gijenos ir gimdymo kontro
lės mokinama.

Klinikose valstybės pa
statyti daktarai daro mote
rims net “nelegales operaci
jas,” kurios Rusijoj nesi- 

! skaito nelegalėmis. Motinos 
j vedasi savo vaikus Į klini- 
; kas, kur prityrę, tėviški dak
tarai išaiškina jiems visas 
i gyvenimo paslaptis. Ir ne
žiūrint to, kad kožna mote- 

_ ris Rusijoj šiandien žino, 
minis determinizmas pada-; kaip apsisaugoti nuo vaikų, 
ro broliais net ir tuos, kurie’ išsigimimo negalima paste- 
kartais išrodo nesutaikomi, bėt, sako korespondentas. 

_________ | Beveik kožna ištekėjusi mo
teris turi bent po vieną vai
ką.

Kinija vis neapsivalo nuo 
komunistų.

Koks mėnuo atgal Kini
jos valdžia pasiuntė 100,000 
kareivių j vidurines provin
cijas, kur būriai ginkluotų 
komunistų bastosi plėsdami 
ramius gyventojus, ir tikė
josi Į trumpą laiką tuos ban
ditus išnaikinti. Bet dabar 
pasirodo, kad tai netaip 
lengvas darbas, žinios sa
ko, kad Hunano ir Kiangsi 
provincijose būriai komuni
stų vis dar vaikščioja nieko 
nekliudomi ir plėšia vieną 
miestelį paskui kito. Kai ku
rie būriai yra labai dideli, 
turi po kelioliką tūkstančių 
žmonių, turi vadus ir veikia 
kaip kokia armija. Dažnai 
jie užpuola ir apiplėšia sve
timų valstybių laivus ir be 
pasigailėjimo smaugia krik
ščionių misijonierius.

Šiomis dienomis Australi
jon atvažiavo iš Italijos 66 
ateiviai darbo jieškoti. Aus
tralijos valdžia jų neįsilei
do ir grąžino visus atgal, nes 
Australijoj nesenai inėjo ga- 
lėn įstatymas, kuris sako, 
kad tenai gali būt įleisti tik 
tokie ateiviai, kurie turi nuo 
seniau apsigyvenusių gimi
nių.

t rankon gražiausioje vieny- 
■ bėję.” šiomis dienomis bol- 
jševikų užsienių reikalų ko- 
> misaras Litvinovas turėjo 
Milane konferenciją su Ita
lijos užsienių reikalų minis- 
teriu Dino Grandi ir tos kon
ferencijos pasekmėj vei- 

| kiausia bus Italijos-Sovietų 
[sąjunga. Ir Mussolinis sako, 
i kad tokia sąjunga yra visai 
i natūralūs dalykas, nes kaip 
komunistai, taip ir fašistai 
nepripažįsta demokratijos: 
kaip vieni, taip ir kiti stoja 
už diktatūrą. Negana to, Ita
lijai reikalinga žalioji me
džiaga, kurios yra daug Ru
sijoj, o Rusijai reikalingos 
mašinos, kurių gali paga
minti aukšta Italijos techni
ka. Šią vasarą Maskva jau 
padarė sutartį nupirkt Itali-

• joj 1931 metais už $10,000,-

STOKITE PRIE

MICROPHONO S
DA VIENAS APSIGAVO
BOLŠEVIKU “ROJUM.”
Albinas Dauskortas, bu

vęs Chicagos lietuvis ir ko
munistų partijos narys, užsi
manė savo akimis pamatyti 
Rusijos darbininkų “rojų,” 
kurį taip giria “Laisvė ir 
visi komunistų kalbėtojai. 000 mašinų. Fašistų organas 
Užsimanė ir nuvažiavo. Jis 
išbuvo Sovietų respublikoj 
kelis mėnesius ir turėjo bėg
ti. Dabar jis randasi Belgi
joj ir iš ten rašo “Naujie
noms” ilgą laišką, faktais 
išparodydamas, kad darbi
ninkų gyvenimas Rusijoj 
yra baisus. Tarp kita ko jis 
sako:

“Turiu atvirai prisipažinti, 
jog gal didžiausia mano važia
vimo i Rusiją priežastis buvo 
smalsumas. Aš vis nesijaučiau 
ramus: norėjau savo akimis 
pamatyti, kaip gyvena Rusijos 
žmonės. Vienas laikraštis apie 
bolševikiją rašė vienaip, kitas 
kitaip. Gimė pas mane noras 
savo akimis pamatyti tą gyve
nimą.
kelis mėnesius 
pasakyti, jog ‘Naujienos’ apie 
Stalino karalystę teisybę ra
šė.“

Komunistai, žinoma, pa
sakys, kad Dauskortas “me
luoja.” Bet apie bolševikų 
valdomą šalį taip kalba ne 
vienas Dauskortas. Tą pati 
apie ją pasako visi mums ži
nomi žmonės, kurie tik buvo 
Rusijon nuvykę. Bolševikų 
tvarką giria paprastai tik 
tie, kurie patys savo akimis 
niekad jos nematė.

Taigi kiekvienas 
proto žmogus tikės 
korto žodžiams, o ne 
vės” barabanams.

“Giomale d’Italia” sako, 
kad nežiūrint “piatiletkos” 
ir kitų pastangų industriali
zuoti Rusiją, ji ilgai da pasi
liks tiktai žalios medžiagos 
kraštas. Taigi visai esąs na
tūralūs daiktas, kad Italija 
imtų tą medžiagą ir mokėtų 
už ją gatavomis prekėmis. 
Tas ii- veda fašistus su bol
ševikais i sąjungą. Ekono-

Ir Dirbkite Sau 
Rekordus Namie

NAUJĄJĄ

Victor Radio
Rekordus Dirbančia

Electrola!
Tautų Lyga atsisako paliuo- 

suoti iš vergijos 5,000,000 
žmonių.

‘ Anglijos darbiečių val- 
. ....... j______ _ d žios atstovas Cecil pakėlė 

ą. Ir datar. kai praleidau Ženevoj didelį triukšmą, 
Rusijoj, galiu kad Tautų Lyga visai nesi-

sveiko 
Daus- 
“Lais-

“KATALIKIŠKAS” LAIK
RAŠTIS UŽ DU KIAU

ŠINIU.
Socialdemokratų 

kuopos susirinkime 
narys pareiškė, kad

Kauno 
vienas 

provin
cijoje klebonai metams pre
numeruoja “Musų Laikraš
ti” už du kiaušiniu.

Išeina, kad Lietuvos žmo
nės tų dykaduonių daugiau 
dykai nemaitina.

rūpina panaikinti pasaulyje
• vergi ją. Nežiūrint kad mes 
gyvename jau 20-tame am
žiuje ir kad visos krikščio- 

' nių valstybės giriasi savo 
aukšta civilizacija, sako Ce-

Į cil, dar 5,000,000 žmonių te-
• bėra vergijoj. Jie yra perka- 
;mi ir parduodami kaip gy
vuliai.

Per 10 metų savo gyveni- 
*mo Tautų Lyga neįvykdė 
nei vieno savo užsibriežtų 
tikslų, sako Anglijos atsto
vas. Ji nepanaikino prosti
tucijos, neuždraudė opiumo 
prekybos, nenuginklavo ar
mijų ir neuždraudė preky
bos vergais.

Anglija reikalavo, kad 
prie Tautų Lygos butų suda
ryta tarptautinė komisija 
vergijos panaikinimo planui 
išdirbti. Bet daugiausia tam 
priešinosi katalikiška Belgi
ja, Portugalija, Olandija, 
Francuziją, Abisinija ir Li
berija.

Vergija šiandien žydi ne
tiktai laukinėj Afrikoj, sa
ko Anglijos atstovas, bet ir 
Europos valstybių kolonijo-

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

R.K-37
Kaina

(Be Radiotronų)

Didžiausias VICTOR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

Ateikite į musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite sa^e kalbant ir dainuojant

( imta. taniai. Uiimsia į „ S *•¥**«■« Virt**■14040 Į V-M001 į |a>* ¥itta» tatntn

( Mta . ¥-14014 J Tiram į liti
¥-14041-j C«tm»s rate Į tv. Barim Liatnit etaną

Kainas Ortsstra ■ ~ , Ėst ferrlls Kvara
' BiaMsi Tna Kast, • *-14CMį Sstnžiaa, Barijas Lhtaata (tara*

*14042 į Jwjs Misa Į Kwlaa»—raita
, VrifH,-Tafta " i _ ,I *a»w 2nHI Tafta

¥-14038 ' hniUtHjiat Taika ¥-148Wj Viatar litkaariM taa*. Ir
I Ckicaęa ¥neHw tat. ir I. iarataa | TaKaaza, Grafa

. ' Linksmi taaatai—Tafta ___ j _
»->«” , Gera Tafta MKtiUl »•*«» ( UasMau Žarnai ir »<ta

( Utaė—Teita | fafi* Saleaatiš
¥-14059 ! Bžiesr'slnt"—Teita J04H Art Kalaella Ta KalseCa

Stmttta Mntn I I ¥lsekn»4iM-*smMa

Ne tiktai šiuos rekordus galite gauti pas mus, bet visus, kokie tik 
yra lietuviu kalboje - geriausią artistę, muzikę ir garsiausią dai
nininkę. Reikalaudami Katalogo, prisiąskite už 2c. štampą. Per pa
štą mažiau € Rekordą nesiunčiame.

Kurie pas mus perka Radio ar Gramafonę. priimame Lietuvos Bo
nus kaipo dalį mokesties.

Priimame taipgi senus Radio ir Gramafonus, ir įskaitom* atatin
kamą kainą.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON.
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Km skaito ir rašė 

Ta* duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU J U DĖJIMAS G Kas eoTslkią
To niekas nepsilria’ Į

savo

kurių iškarpas prisiunčiu ir garyčioms laikraštis paguo- 
“Keleivio” redakcijai per- džia:
žiūrėti. (Iškarpų gavome iš eis pavasaris, bus į valias 
“Forvv ardo,” “Standard U- 
nion” ir “Worldo.” Jos pa
tvirtina Kapturausko žo
džius.—Red.)

Nėra abejonės, kad “Lais
vė” puikiai žino, jog aš bu
vau išteisintas, tečiaus savo 
šmeižto neatšaukia.

Wm. Kapturauskas.
(Kasper.)

“Nebijokite; kaip at-
BROOKLYN, N. Y. 

Kaip komunistai buvo mane 
“plėšiku” padarę.

Lietuviški komunistai bu
vo paskelbę svietui per sa
vo “Laisvę,” buk aš esąs di
džiausis vagis Brooklyne.

Dalykas buvo toks. Viena 
bobelė ant Grandstryčio, 
kurią aš vadinsiu sutrumpi
nęs Mi-ne, užlaikė užeigą, 
kur susirinkę vyrai per nak
tis lošia iš pinigų, girtuok
liauja ir kitokių “linksmy
bių” gauna. Aš tą moterį ge
rai pažįstu, nes pakol jos vy
ras buvo gyvas, tankiai pas 
juos lankydavausi, bet kai 
vyras keli metai atgal mirė, 
nuo to laiko aš nustojau į 
jos namus lankytis. Bet sykį 
susitikau komunistą J. Z., 
kuris pakvietė mane pas tą 
moterį išsigerti šnapso. Aš 
pakvietimą priėmiau ir abu
du užlipom laiptais ant ant- 
ni lubų. Tenai radom apie 
15 vyrų “krepą” šūkaujant 
ir vieną moterį kolektuojant 
“kirą.” Tai buvo pati šeimi
ninkė Mi-nė. Aš padėjau 
ant stalo 1 dolerį ir abudu 
su komunistu Z. išsigėrėm, o 
paskui pradėjom ir mes 
“krepą” šauti. Aš, pralošęs 
$25 apsižiūrėjau, kad kau
liukai buvo falšyvi. Mečiau 
viską ir išėjau.

Vėliau susitikęs
“frentą” Z. aš ir išmėtinėju, 
kam jis mane taip negražiai 
apgavo. Jis gynėsi, kad jis 
nieko nežinojęs apie falšy- 
vus kauliukus.

Aš, norėdamas savo pini
gus atsilošti, pradėjau tą 
vietą tankiau lankyti. Vieną 
sykį prieš Thankgiving Day 
kaip pradėjom lošti pokeri 
subatoj, tai lošėm iki pane- 
dėlio iyto. Per tą laiką Mi
nė surinko $150. Kad užtai 
atsimokėjus, ji pakvietė vi
sus savo kostumerius ateiti 
28 lapkričio ant Thanks- 
giving pietų. Tai buvo 1929 
metais.

Paskirtą dieną aš nuėjau 
ant pažadėtų pietų, bet ra
dau Mi-nę vieną begulint 
ant lančiaus girtą ir pusnuo
gę. Aš paklausiau, kur yra 
pietus, o ji man sako, neba- 
deriuok mane su pietais, ba 
aš sergu ir pagirioju. Jei no
ri, girdi, galiu duot savo viš
tos. Aš tuojaus išėjau.

Po kelių dienų išgirstu, 
kad plėšikai užpuolė Mi-nės 
namus ir apiplėšė ją ir bu
vusius tenai visus jos kostu
merius. Iš jos atėmę $1,000. 
“Laisvė” tuojaus parašė, 
kad tą užpuolimą padaręs 
ašai. Nors mano pilnos pa
vardės neparašė, bet vistiek 
buvo aišku, kad ji mane 
šmeižia. Pasirodo, kad ji ži
nojo, jog prieš mane yra da
romas sąmokslas. Vėliaus 
detektivai areštavo mane ir 
J. Vilką ir ištikro apkaltino 
mus tame plėšime. Bet kada 
nuėjom teisman, tai sąmok
slas išėjo į aikštę. Pasirodė, 
kad komunistų kumutė Mi
nė visai nebuvo apiplėšta, 
bet buvo susitarusi su plėši
kais ir pati juos į savo na
mus įsileido, kad jie jos kos
tumerius apiplėštų, o paskui 
visi pinigais pasidalijo. Kas 
tie plėšikai buvo, aš neži
nau, tik jau ne aš ir ne J. 
Vilkas. Mes buvome areš
tuoti visai neteisingai, ką tu
rėjo gerai žinoti ir tas pats 
detektivas, nes jisai reikala
vo iš manęs ir iš Vilko po 
$160, tai paleisiąs. Mes ne
būdami kalti, to kyšio jam 
nedavėm ir nuėjom į teismą. 
Teismas rado mane ir Vilką 
nekaltais, o detektivą smar
kiai išbarė už “frame-up.” 
Paskui tas detektivas buvo 
patrauktas teisman ir už 
“pakutą” sumažintas jam 
“cinas.”

šitą bylą aprašė beveik 
visi New Yorko laikraščiai,

PITTSBURGH, PA.
Ką buržuazijos spauda rašo 

apie bedarbius.
Mėnesis laiko atgal, bur

žuazijos spaudoj buvo rašy
ta, kad kol dar neužėjo šal
čiai, reikalinga pagelba ko
kiems 28,000 bedarbių. Lap
kričio 28 d., praneša, kad 
yra paduota “Pagelbos sky
riui” 4,500 aplikacijų, pra
šant kokios nors pagalbos.

“Pi •ess” praneša, kad yra 
vaduotas raštu reikalavimas 
:okio turinio:

“Aš noriu pagalbos,” sako 
67 m. našlys senelis. “Mano 
rankos sutrauktos nuo sun
kaus darbo, kuri esu išdir
bęs 40 metų plieno dirbtu
vėj.”

Toliau žmogelis išpasako- 
ja savo gyvenimą:

“Aš esu' išmestas ir nu
plaktas. Aš darau ką aš ga
liu. Aš turiu jieškot paval
gyti ir sušilti.

“Mano dvi dukterys ir 
penki vaikučiai gyvena sy
kiu su manim. Mano dukte
rys yra našlės. Mes jieškom 
kas dien darbo, bet negalim 
jo rasti. Aš dirbau sunkiai 
visą savo gyvenimą, likau 
be spėkų ir negaunu pensi
jos. Aš nenoriu prašyti pa
gelbos, bet aš ir dukterys su 
vaikučiais einam prie pabai
gos gyvenimo. Gal jus pa- 
gelbėsit mums?”

Kada jo paklausė pavar
dės, jisai atsakė, kad buvęs 
pasaulinio karo veteranas 
(matomai jo žentai karėje 
žuvę).” Klausia jo, kur jis 
gyvena. Atsako: “Niekur! 
Ten, kur galiu savo kepurę 
pakabinti. Praeitą naktį bu
vau Salaveišių Armijos na
muose. Jau šeši mėnesiai 
kaip esu išmestas iš savo 
kambarėlio, kur pirmiau gy
venau.”

Kitas bedarbis kalba:
“Aš esu pasaulio užmirš

tas, bet aš nenoriu būti val
kata.” Ir jo rankoj esantis 
laiškutis liudija, kad jis lan
kęs universitetą. Buvęs ofi- 
cierium, bet karui pasibai
gus tapo atleistas. Dabar 
buvo pardavėju, bet šian
dien dirbtų bile kokį darbą, 
nes neturįs nei vieno cento 
prie savęs.

Kita našlė moteris su ma
žu kūdikiu ėjo per miestą 
basa ir vasarinėm, suplyšu- 
šiom drapanom. Ją paėmė 
apalpusią Pagelbos draugi
ja-

Dar kitas senyvas darbi
ninkas su anuku, atėjęs į 
Pagelbos stotį pasakoja to
kią istoriją:

“Plieno dirbtuvėj išdir
bau 30 metų dirbdamas kas 
dien. Dabar 18 mėnesių 
kaip negaliu gauti jokio dar
bo. Mano sunui ir jo vai
kams į akis žiuri badas. Tur 
būt reiks išeiti iš proto.”

Taip Pittsburgho spauda 
rašo ant rytojaus po “dėkų 
dienos.” žinoma, neužmirš
ta pasigarsinti, kad jie turi 
įsteigę Pagalbos skyrius ir 
“Dėkavonės Dienoj” paval
gydino 11,000 bedarbių, kad 
1,000 kašių su maistu pa
siuntė į bedarbių namus ir 
272 bedarbiam davė kam 
porą čeverykų, kam porą 
pančekų, nes esą tokių, ką 
gyvena laukuose. Kada bu
vo šiltas oras, jie vaikštinė
jo basi, o dabar apsisukę 
skudurais kenčia šaltį. Ma-

darbų.” Reiškia, buk skur
džiau ramus ir sotus; gavai 
sykį pavalgyti, kojas apauti 
ir ant sulinkusios kupros 
kokį skarmalą, tai lauk gie
dros dienos.

Bet kaip ateis pavasaris, 
tai bus kitas klausimas, ir 
kita giesmė.

Ir toj pačioj spaudoj pa
žymėta, kad vienas su vasa
riniu apdaru, pusbasis atėjo 
iš W. Va., kalnų 55 mylės. 
Žmogelis taip buvo išalkęs 
ir peršalęs, kad pas jį vos 
gyvybė laikės. O lapkričio 
26 d. Pittsburgho apielinkėj 
buvo taip šalta ir sniegas, 
kad automobiliai mažai ga
lėjo eiti.

Tuo tarpu, ką veikė Pitts
burgho buržuazija “Dėka- 
vonės Dienoje?”

Štai faktas.
Šeimyna susideda iš ketu

rių ypatų ir tarnaitės. “Dė- 
kavonės Dienoje” jie susėdę 
į šiltą automobilių ir važiuo
ja į geriausį viešbutį, kur 
vieni pietus keturioms ypa- 
toms kainuoja $150.00.

Štai jums ir lygybė!
M. J.

KEARNY, N. J. 
Gražus koncertas.

Lapkričio 26 d. čia įvyko 
“Sietyno” choro koncertas, 
kuris pasižymėjo gražiausia 
tvarka tiek publikoj, tįek su
rengime. Publika tiesiog ste
bėtinai ramiai užsilaikė ir 
atydžiai klausės.

Programą atidarė “Siety
no” choras, vedamas mok. 
B. Šaliunaitės. Tai geriausia 
išlavintas choras visoj apie
linkėj. Toliau ėjo smuiko so
lo Nelle Lebednikaitė. Tik
rais vyriškais balsais sudai
navo duetą T. Kaškevičius 
ir J. Dreseika. Soprano solo 
Elena Pekiutė. “Aido” cho
ro sekstetas. Solo L. Kava
liauskaitė, žymi dainininkė. 
Savo dainomis ir gražiais 
judesiais suįdomino visą 
publiką ir buvo iššaukta tris 
kartus rankų plojimu.

Svarbiausia atsižymėjo 
smuikininkė Onutė Stelmo- 
kaitė. Pasveikinus publiką 
malonia šypsena, ji išpildė 
du punktu aukštos kompo
zicijos. Publika plojo be 
pertraukos, šaukdama ant 
scenos pakartoti. “Sietyno” 
choras koncertą pabaigė.

Matoma, kad mok. B. Ša- 
liunaitė nemažai deda ener
gijos ir pasišventimo jau
nuomenės tarpe. Choristų 
skaičius didėja kiekvienam 
parengime. Te gyvuoja ne
nuilstami jos kilnus darbai! 

Atsilankiusi.

valstijoj veikti negali. Neži
nia dar ir taip ar jie gaus 
nuolatinį Čarterį.

Gaila tų žmonių, kad į ug
nį pirštus kiša. Gali skau
džiai juos nudegti.

Karvelis.

WORCESTER, MASS.
Žinių žinelė*.

Kažin kodėl pastaruoju 
laiku worcesteriečiai mažai 
žinių parašo iš savo koloni
jos. Visi aptingę ir miego 
liga serga. O rašyti yra kas. 
Sakysim: apie darbus, apie 
draugijų judėjimą ir tt.

Šiuo metu darbai menkai 
eina. Daugelis žmonių ne
dirba ir darbo gauti negali. 
Pusė bėdos tiems, kurie dir
ba. Daugelis šeimynų atsi
dūrė blogam padėjime ir 
miestas jas maitina. Žino
ma iš miesto negausi tiek, 
kad butum sotus. Taip ir 
skursta darbo žmonės.

Musų mieste randasi 
daug draugijų. Jos rengia 
visokius parengimus, ypač 
žiemą, bet žmonių neper- 
daugiausiai sueina. Mat, be
darbė visus sunkiai spau
džia.

Pas mus randasi SLA. 57 
kuopa. Kadaise ji buvo ga
na didelė. Po Chicagos sei
mo kuopa skilo, taigi ir su
mažėjo. Šitą kuopą per ke
lis metus valdė komunistai. 
Jie buvo likę dideliais “na- 
čalninkais” ir niekas nedrį
so jiems žodį pasakyti.

Kuomet šitie “načalnin- 
kai” parvažiavo iš Chica
gos ir, vietoj išduoti rapor
tą iš SLA. seimo, jie išdavė 
iš Meldažio svetainės, taip 
ir gavo inspirt į užpakalį. 
Centro taryba įsakė visą 
kuopos turtą perduoti nau
jai išrinktai valdybai.

Per pirmą __ . . - ................
musų “raudonarmiečiai” ko greitųjų negalėjo išgarsint, 
iš proto neišsikraustė: stau
gė, baubė, kedėm laipiojo, 
kaip beždžionės ir bandė su
sirinkimą išardyt, čia nepa
vyko, tai sumanė tvert nau
ją susivienijimą. Lapkričio 
9 sušaukė susirinkimą, at- _ _ ■
važiavo daktaras ir surašė nes, net savo majorą turi iš- 
apie 200 narių. Susigaudę,; sirinkę. Pittsburgho miesto 
žinoma, tuos, kurie svetimu' valdžia liepė jiems išsiskirs- 
protu gvvena ir nesupranta tyt, bet apylinkės gyvento- 
komunistų skymo. Jie žada jai užsistoja; sako jie nėra 
jiems rojų, kad paskui juos jokie piktadariai, tik taip 
pačius išnaudojus. Jie sako suvargę žmonės, daugiausia 
turį čarterį, bet mes žinom, • seni ir darbo niekur negau- 
kad su jų “Čarteriu” Mass. ną. Žmonės juos šelpia.
i | I 
i

i

i I

PITTSBURGH, PA. 
Puiku* koncertas.

Lapkričio 23 d., nedėlios 
vakare LMD. svetainėje įvy
ko koncertas Lietuvos Vals
tybinės Operos dainininko 
K. Kriaučiūno, kur drauge 
dalyvavo ir vietinis A. Sa
dauskas. K. Kriaučiūnas pir
mu kart pasirodė Pitts
burghe, ir kad ne pažintis su 
dainininku A. Sadausku, 
kurie susipažino Italijoje, be 
abejo būt nei šį kartą nepa
sirodęs pittsburghiečiams. 
Bet kada sustojo atlankyt 
savo gero draugo, tai ant 
greitųjų buvo surengtas ir 
koncertas.

Koncertas buvo tikrai kla
siškas, nes p. Kriaučiūnas 
savo maloniu dramatišku te
noru daug sudainavo puikių • • • v • _

Ištikrujų žmogus žiuri ir 
savo akims nenori tikėt, kad 
Amerikoj, tokioj turtingoj 
šaly, tokie dalykai dedasi.

Juozas Virbickas.

WEST HANOVER, MASS. 
Kaip mes judam.

Kaip visur, taip ir pas 
mus randasi visokių pažiūrų 
žmonių: progresyvių ir ak
lų fanatikų katalikų. Pasta
rieji dar ir dabar bėga pas 
kunigužius, kad tie dar la
biau juos apmulkintų ir il
giau tamsybėje laikytų.

Progresyviai turi sutverę 
Hanovero lietuvių kliubą ir 
jau turi šiokį tokį nuosavą 
namą, kuri nusipirko 1928 
metais. Dabar norima pasi
statyti didesni ir tam reika
lui smarkiai dirbama. Ren
giama įvairus parengimai, 
baliai, šokiai ir tt. Bet deja, 
musų kliubiečiai gerokai at
šalo. Kaip nupirkom pirmą
jį namą, tai buvo skaitlingai 
lankomas, o dabar kai su
rengi balių ar šokius, tai 
musų kliubiečių visai nema-

1

KENOSHA, WIS. 
Prašau atsiliepti.

Šią vasarą būnant man 
Lietuvoje, daugumas žmo
nių prašė mane, kad sugrį
žęs Amerikon paklausinė- 
čiau jų giminių ir vaikų, ku
rie jau užmiršo Lietuvą ir 
artimuosius, arba gal skur
do prislėgti negali parašyti 
nei laiško.

Aš norėčiau susižinoti su 
šiais asmenimis, kuriems at
siliepus maloniai parašysiu 
apie jų artimuosius. Būtent: 
Kazys ir Ona Lukošiai, Pra
nas Žikas, Zosė Kukštaitė 
(tėvo vardas Pranas), Vla
das ir Bronislava Prisgetai, 
Karolis Račkauskas, Anta
nas Peleckis, Petras Volskis, 
Juozas čiužinąs, T. Nem- 
čiauskas ir Petronėlė Pet
rauskienė.

Iš Lietuvos jie visi paeina 
iš Šiaulių apskričio, Šaukė
nų valsčiaus.

Mano adresas: C. K. Bra
ze, 7022 Sheridan Rd., Ke- 
nosha, Wis.

HUDSON, MASS.
Šis tas iš musų padangės.
Darbai visai prastai eina. 

Kaip kas dar dirba po 2—3 
dienas Į sąvaitę. Čeverykų 
dirbtuvėj nukirpo po 15c. 
nuo kiekvieno dolerio. Ne
gana to, dabar visai užsida
rė ir nežinia kada pradės 
dirbti.

Lapkričio 8 dieną S. J. 
Pašalpinė draugija turėjo 
balių. Nors bedarbė, bet 
publikos atsilankė daug. Vi
si gražiai linksminosi. Grie
žė, rodos, Worcesterio p. 
Dirvelio orkestrą. Buvo lai
mėjimų, kurie teko: A. Sus
lavičiui pirmas ir S. Tata- 
runui antras. Draugijai liko 
gražaus pelno. .

Lapkričio 15 d. buvo su
rengę davatkos vakarienę, 
bet nieko gero neišėjo, nes 
tarp savęs susibarė ir kitos 
surengė ekstra šokius.

Pas mus jau senai gyvuo
ja SLA. 58 kuopa. Narių 
yra, rodos, 11. Šita kuopa 
dabar skilo. 5 nariai nuėjo 
prie bolševikų, o 6 liko prie 
SLA. Hudsonietis.

nuiu uuug suuaiuavu j musų Kiiuoiecių visai nema-
arijų iš operų ir naujausių tyt. jg kitų miestų suvažiuo- 
Lietuvos dainelių. Taip pat j ja draugai ir draugės, klau-
p. Sadauskas šį sykį labai 
daug dainavo gana sunkių 
muzikos kurinių ir paprastų 
liaudies dainelių. Ant galo 
abu artistai sudainavo visą 
eilę duetų, kui- vieno teno
ras, antro baritonas labai 
puikiai išėjo. Abiem artis
tam akomponavo Milda 
Virbickiutė. Žmonių neper- 

i daugiausia buvo. Nežinia ar 
susirinkimą ' bedarbės priežastis*, ai ant

t 
i*

i

Pittsburghe siaučia baisi 
bedarbė. Dauguma bedar- 

i bių labdaringos draugijos 
i šelpia. Yra net susidarius 
čiela kolonija visokio am- 

Į žiaus vyrų, viso 278, pasida- 
i rė iš visokių baksų landy-

sinėja kliubiečių, o kliubie- 
čiai prie pečiaus nosis pako
rę sėdi namie. Gėda drau
gai, kad mes taip apsileidę. 
Jeigu norim turėti gerą sa
vo namą, tai visi turim prisi
dėti prie to darbo ir lankyti 
visus kliubo parengimus 
skaitlingai. Dabargi mus re
mia kiti, o mes atėję i susi
rinkimus tik klausinėjam ar 
daug kasoj pinigų yra. Ne
kurie iš draugų net ir per
daug moka bosauti, bet pa
tys darbo neparemia.

Dar šiek tiek apie darbus. 
Darbai ir pas mur prastai 
eina. Aš daug metų čia išgy
venęs, bet tokių blogų laikų 
dar nemačiau. Šitam mieste 
per laikus darbų netrukda
vo ir kas tik atvažiuodavo, 
visi tuojau jį gaudavo.

Žemės Dulkė.

i

Ar Tai Komunis 
tiškai!

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

Jau Išėjo Iš Spaudos
Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokiu in

formacijų apie Lietuvą ir pamokinančiu straipsniu iš vi
sokiu mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke
liatą ją:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai? 
Kiek yra juriu vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markiu apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitą gyvenamu pasauliu?
Kiek Lietuvoj yra upiu ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

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

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

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

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

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

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

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

EASTHAMPTON, MASS. 
Automobilio nelaimėj žuvo 

M. Vinskas.
Žinomą musų apylinkėj 

darbuotoją ir seną “Kelei
vio” skaitytoją M. Vinską 
ištiko baisi nelaimė ir neti
kėta mirtis.

Į Lapkričio 16 dieną jis pa
sisamdė kitą žmogų; kad jį 
nuvežtų į kitą miestelį pas 
gimines. Sykiu su juom išva
žiavo jo pusseserė ir švoge- 
ris su dviem mažom mergai
tėm.

Grįžtant namo, vakare 
apie 7 valandą, ištiko nelai
mė. Kažin kaip ten atsitiko, 
tik automobilis visu smar
kumu rėžė į medį. Draiveris 
sako, kad važiavusio prieš 
jį automobilio šviesa aptem
dė jam akis ir jis pametė 
kontrolę, bet gali būt ir taip, 
kad jis užsnūdo.

Draugas M. Vinskas di
džiausiuose sopuliuose pasi
kamavęs 5 dienas ligoninė
je mirė. Prieš mirtį jis pra
šė, kad jį, kaipo laisvą žmo- 
gų, laisvai, be jokių burtų 
palaidotų. Jo pusseserės ru
pesniu velionio paskutinis 
noras ir buvo išpildytas. Pa
laidotas ant miesto kapinių 
be jokių krapinimų ir dumi- 
nimų.

Paliko nubudime vieną 
seserį, brolį ir šiaip gimines, 
o labiausia vietinį lietuvių 
kliubą ir jo narius.

Minėtam kliube velionis 
daug darbavosi ir daug me
tų buvo kliubo raštininku. 
Netikėtai jam žuvus, kliu
bas dovanojo gražų gyvų 
gėlių vainiką ir palydėjo į 
kapus.

Ilsėkis drauge šaltoj že
melėj.

Kliubo narys.

MONTEVIDEO, 
URUGUAY.

Lietuviški komunistai vi
suomet šaukia: “Mes darbi
ninkai, mes kovotojai, mes 
šviesos ir kultūros skleidė
jai.” Nors jie kalba gražiais 
žodžiais ir obalsiais, bet pa
tys yra tamsus ir jų darbai 
kas kart vis daugiau atstu
mia darbininką.

Montevideo yra tūlo ko
munistų rėmėjo Jono Kano
pos valgykla. Kam teko jo
je būti, tie pasakys, kad ši 
vieta daugiau panaši į kiau- 
lydę, negu į valgyklą. Kam 
teko pažinti pats jos savi
ninkas, tie pasakys, kad tai 
tikras darbininkų išnaudo
tojas.

Pati valgyklėlė yra ma
žas, drėgnas ir tamsus kam
barėlis, su keletu nešvarių 
stalelių. Oras čia visuomet 
tvankus. Ant grindų mėtosi 
nugraužti kaulai ir Įvairus 
maisto likučiai.

Maistas gaminamas iš 
prasčiausios rūšies produk
tų. Pagaminama nešvariai. 
Tankiai valgytojai mėto iš 
maisto plaukus, popierio ga
balėlius ir kitus nešvarumus. 
Stiklinėje druskos randasi 
įvairiausių maisto likučių, ir 
visuomet sudrėkus.

Patarnavimas yra labai 
nemandagus, tiesiog nacha- 
liškas.

Tarnautojos visuomet 
naujos, neprityrusios ir tam
sios. Gali būti, kad J. Ka
nopa sugebėtų pasisamdyti 
mandagesnes tarnaites, bet 
tokioms jis turėtų mokėti kur 
kas daugiau. Dabar jis sam
do tik naujai atvažiavusias 
lietuvaites, kurios dirba po 
17—18 valandų Į parą ir 
gauna 10—12 pezų (9—10 
dolerių) i mėnesį. Tai ne
žmoniškas išnaudojimas.

Prieš kurį laiką komunis
tų “Rytojuj” tilpo iš čia ko
respondencija, kad J. Ra
monas pragudrėjo ir tarnau
tojams nuo 30 pezų numušė 
iki 20—25 pezų mėnesiui. 
Bet kodėl tie aklieji davat
kos neparašo, kad jų “gera
širdis” J. Kanopa nuo pat 
pirmos dienos tarnautojams 
moka tik 10 pezų į mėnesį ir 
verčia dirbti po 17—18 va
landų į dieną?

Taip! Jie apie tai negali 
rašyti, nes Kanopa jiems ar
timas žmogus. Jis užlaiko jų 
“Rytojų.” Pas jį galima pa
triukšmauti ir apsidaužyti 
snukius. A. G.
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nekalta.

Valdžios apskaitliavimu,

MUZULMONŲ “ŠVENTAS 
TĖVAS.”

Teroristų Byla

ir nerūko?
—Žinoma, kad dukauna’ 

asaba snapso nejuzina.
—Tu klysti, tėve. Aš ži-

“Keleiviui” lieku su pagar- 
Jonat Rudvalis.*

Kasparaitis 
labai didžiavosi esąs komu
nistas ir sakės esąs didelis 
Lietuvos komunistų veikė
jas.

—Juk jus prieš komunis
tus kovojat, — pasakė Kas
paraitis, — norit juos išnai- bininkui žmogui visai ne ga- 
kinti, tai turėtumėt džiaug- Įima. Viso labo linkėdamas 
tis, jei Polijauskį aš ir bu
čiau užmušęs; tai vienu ko- ba,

lliac TaiUZzUJJ, tuv ZjVllgCUllU, li\i UdUUllCo VI

daug prisidėjo prie sužadi- kumštis nesuduos jam mirti- 
nimo masių kovos nuotai-' no smūgio. J. Dgn.
kos ir pasirižimo siekti švie- į “Kova.”
sesnio, kulturingesnio gyve- --------------

vaike, visai ne- 
Tik dviejų pantu- 

ir turėsiu ga-

munistu Lietuvoj butų ma
žiau. Už ką tad manę teisti?

Bet Polijausko jis neuž
mušęs; net Šiauliuose tuo 
metu nebuvęs.

Kiti teisiamieji teisme ne
prisipažino, kad esą komu
nistai.

Bylą atidėti valstybės gy
nėjas reikalavo todėl, kad 
butų nuimtas ir bylon pridė
tas Polijauskio užmušimo 
vietos planas, o be to, kad 
butų padaryta Puldės rašto 
ekspertyza. Mat, yra nutver
tas raikomo nutarimas, kad 
reikia Polijauską nužudyti. 
Spėjama, kad tas nutarimas 
rašytas Puidės ranka.

Teisiamuosius gynė Zy- 
manas, Abramavieius, Lau
cevičius ir Olšauskas.

—Gud moming, Maike.
—Labą rytą, tėve.
—Nogut orai, vaike; lyja, 

šalta...
—Už tai ruduo, tėve.
—Aš tą žinau, Maike; bet 

vis gi negerai ir gana.
—Nieko nepadarysi, tė

ve ; pas mus toks klimatas.
—Ar visam sviete taip 

yra, Maike?•z “

—Ne, tėve. Yra kraštų, 
kur žiemos visai nebūna. 
Yra ir tokių kraštų, kur žie
ma veik ištisus metus laiko-

apie tai rašo paties popie
žiaus laikraštis “Osservato- 
re Romano.”

—Reiškia, pikta dvasia tą 
[kunigą apsėdo.

—Ne pikta dvasia, tėve, 
. bet protas jam akis atidarė. 
Matyt, jis nebijojo protaut. 

i Jis yra parašęs net knygą 
; vardu “Velnio Gyvenimas,” 
'•kur aiškiai parodyta, jog 
į velnio visai nėra.

—Jes, Maike, atsiranda 
bedievių ir iš kunigų. Bet 
apie tai aš nenoriu kalbėt, 

;ba galima sugriešyt. Geriau 
tu. Maike, papasakok kito- 

| kių naujienų, kas ant svieto 
[dedasi. Ar ruskis da nesi- 
i rengia į vainą prieš Polš- 
Ičių?

—Pasauly naujienų labai 
daug ir čia jų neišpasakosi. 
Geriausiai skaityk “Kelei
vi.” nes ten visuomet rasi 
daug įdomių žinių.

—Kibą nuo Naujų Metų 
; reikės išsirašyti. Dabar pas 

zakristijoną gaunu “Laive
lį” ir kitas gazietas paskai
tyti. bet kad ten vis tik apie 

■ maldas rašo. O jes! O kaip 
’ brangus “Keleivis?”

—Tik 2 doleriai metams.
—Tai 

brangus, 
kių negersiu 
zietą.

—Taip ir nadaryk, tėve.
—Olrait, Maike. Gudbai.

—O šnapso tenai ar yra?
—Kas ten jo duos.
—Tai aš ten nenorėčiau 

gyventi. Be šnapso žmogus 
gali sušalti.

—Ar tai degtinė šildo?
—O kaip tu, vaike, mier- 

kavoji? Paimk vieną, kitą 
burną, tuojau bus šilčiau.

—Tai ne teisybė, tėve. 
Degtinė visiškai nešildo, tik 
apsvaigina žmogų. Kūnas 
netenka jautrumo ir išsigė
ręs žmogus dar greičiau nu
šąlą.

—Gal tu ir teisybę šneki, 
bet apie šnapsą daugiau ne
kalbėsim ; tegu jį galas. Tuo
jau seilės ėmė varvėti, o čia 
tik kvoterį turiu. Gal susidė
tame ant pantės?

—Ne, tėve; nuodų aš ne
noriu.

—Kas iš tavęs per vyras,1 
Maike? Nei tu geri, nei ru
kai; tau tik kunigu būti. ____ _

—Ar tai kunigai negeria DU KOMUNioTŲ ATSI- 
Į ŠAUKIMAI. TIK KITO

KIAIS VARDAIS.
Šiomis dienomis yra išlei

sti du atsišaukimai darbi- 
’ ' ‘ * 1 sąjungų

reikalu: vienas pasirašytas 
—Lietuvos komunistų par
tijos profesinių sąjungų 

i frakcijos, antras — Miesto 
Daibininkų Sąjungos Val
dybos, leistas karo cenzū
ros. Ir vienam ir antram 
puolama darbininkai Jan
kauskas ir Kovalskis. Girdi, 
jie negerai vedę streiką, už
tai streikas pralaimėtas, jie 
esą žvalgybininkai, jie kurs
tą darbininkus steigti darbi
ninkų sąjungą. ,

Kaltinami 5 asmenys dėl 
provokatoriaus Polijausko 

užmušimo.
Šiomis dienomis Šiauliuo

se kariumenės teismas buvo 
pradėjęs nagrinėti 5 komu
nistų bylą dėl užmušimo 
provokatoriaus Polijausko, 
kuris buvo prisiplakęs prie 
komunistų organizacijos ir 
veikė kaip komunistas. Bet 
byla buvo atidėta.

Kaltinamųjų suole sėdė
jo: Jonas Kasparaitis, Gir- 
šas Puklė, Izraelis Manko- 
vas, Gedalija Volpė ir Cho
sė Kapulaitė.

Pagal kaltinamąjį aktą, 
bylos istorija tokia:

‘ Pereitų metų 12 d. lapkri
čio, Šiaulių apskrity, Margių 
kaimo ganyklose, buvo ras
tas Adomo Polijausko lavo
nas.

Polijauskas išeidamas iš 
namų pasakęs, kad turįs su
sitikti vieną Frenkelio fabri
ko darbininką.

Pilietis Venckunas girdė
jęs tose ganyklose 4 šuvius, 
o vėliaus radęs gulintį jauno 
vyro lavoną, kurio veidas 

i buvęs kruvinas. Jis pranešė 
apie tai policijai.

Polijauskienė tuojau įta-; 
rė. kad jos vyrą busiąs nu- ‘ 
žudęs Frenkelio ,
darbininkas Puldė. 1 
buvo nustatyta, kad Polijau- |mai. Bet dabar paaiškėjo, 
skas nužudytas politiniais kad čia kalti ne rasės priva- 
sumetimais. lumai, bet maitinimasis. To-

Suimtas Puldė pareiškė, kįo universiteto profesorius 
kad jis nuo 1919 m. gegužės 
mėn. buvęs komunistų par
tijos, o kurį laiką Šiaulių rai
komo sekretorium: vėliau 
savo pareigas perdavęs Po- 
lijauskui. “Raikomu” čia 
yra vadinamas komunistų 
rajono komitetas.

nau daug kunigu, kurie ge- ninku profesinių 
ria kaip veršiai. ‘ j —"

—Jes, Maike, jie geria 
vyną per mišias. Bet tas vy
nas prie mišių pavirsta į 
Kristaus kraują. į

—Ar iš tikru jų tu tam ti-1 
ki, tėve?

—Šiur, kad tikiu!
—Rimti žmonės tam ne- 
:i.
—Tai tik bedieviai ir cici- 

listai netiki.
—Yra ir kunigų, kurie 

tam netiki. Štai, francuzų 
Rheimso bažnyčios klebo
nas Turmel paskelbė šiomis 
dienomis, kad jis irgi neti
kįs tai pasakai. Jis sako, vy
nas yra vynas, vistiek ar jis 
bažnyčioj, ar saliune. Krau
jo iš jo nepadarys joks bur
tininkas. Žinoma, popiežiui 
toks atviras kunigo pareiški
mas nepatiko, nes tai gadi
na biznį ir jis tą kunigą at
skyrė nuo bažnyčios.

—Ar gi tai gali būt teisy
bė, Maike?

-—Turi būt teisybė, nes

NUTEISĖ KOP4UNISTUS.
Šiomis dienomis kariume- 

nės teismas Šiauliuose na
grinėjo dviejų Ukmergės 
žydų realinės gimnazijos 
mokinių bylą Neigelio Ab- 
romo ir Liubeckio Judino 
bylas. Gimnazistai kaltina
mi platinę komunistinę lite- 
•aturą Klaipėdoj. Neigelis 
nubaustas 8 metams sunkių
jų darbų kalėjimo ir Liubec- 
kis 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

tam panašius reikalavimus, bolševikai, kurie, nieko ne
vietomis musų profsąjun- turėdami už savo nugaros, 
gos labiau buvo panašios Į nes^i jo jo susirinkimuose ir 
diskusijų kliubus, ka.p Į eko- džiajs %tušči^ 
nommes kovos orgamzaci- j visas puses svaidytis.

Demokratiškoji „koalicija 
dos ir 
mo pasiruošimo ir tvirto su- 
siorganizavimo — I_____
pastatyti prieš sunkiai Įvei
kiamus uždavinius. Pavyz
džiui : s 
labai mažai kur musų parti
ja tepajėgė laikyti rinkikų 
jai patikėtas pozicijas. Dau- [ 
gely vietų stigo žmonių, o 
vietomis ir esamieji žmonės' 
pasirodydavo ne tik savo 
sugebėjimu, bet ir kitomis 
ypatybėmis pavestam dar
bui nepriaugę. Darbininkiš
kos koperacijos Lietuvoj ne
turime ir neturėjome. Vie
nur kitur besisteigia darbi
ninkiški kopej-atyvai greit 
sugriuvo, kartais palikdami 
labai nemalonių, atsimini
mų. Darbininkiškų kultūros 
ir sporto organizacijų turė
jome tiktai silpnas užuomaz
gas.

Lietuvos darbininkiško 
judėjimo silpnumo svar
biausia priežastis yra jo jau
nume. Tegu musų partija 
yra sena, tegu turėjome visą 
eilę žymių kovotojų, o per 
1905 m. revoliuciją partija 
vadovavo plačiųjų masių ju
dėjimui, — po karo betgi 
masinė socialdemokratų 
partija kūrėsi iš naujo. Po- 

. karinė revoliucija Lietuvos 
veik nepalietė ir nepaliko 
mums nei stipraus masinio 
įudejimo, nei organizacijų.

■ Turėjom iš naujo darbą pra-
■ dėti, ir tik iš lengva, dide- 

liomis pastangomis social
demokratų partija gilino sa
vo įtaką masėse ir jas orga
nizavo. Šitas darbas butų 
davęs kur kas daugiau vai
sių. jei darbininkų judėji
mas Lietuvoje nebūtų skilęs.

Fašistinis perversmas Lie
tuvoj neįvyko staiga, viena 
nakčia. Apie perversmą bu
vo kalbama jąu nuo pusės 
vasaros, buvo minimos fašis
tinių pravadyrių pavardės, 
buvo žinomos sąmokslinin
kų organizacijos, kai kas 
tvirtina, kad ir perversmo 
laikas buvo prezidentui Gri
niui iš anksto praneštas. Jei 
Lietuvoje demokratiškoji 
koalicija butų buvęs gyvas 
ir gyventi norįs padaras, nuo 
fašizmo būt buvę galima ne
sunkiai apsiginti. Bet koali
cija nesigynė, todėl ir baigė 
su gėda savo dienas. O nesi
gynė todėl, kad koalicija 
pati savo žygių bijojo, pati 
savim neįsitikėjo.

H T9*6^. gegužės rinkimai 
Lietuvoje buvo savo rūšies 
persilaužiamas momentas. 
Su tais rinkimais Lietuvos 
darbininkų klasė pirmąsyk 
orasistumė pryšakin ir ban
dė užimti sau tinkamą vietą. 
Kad tie pirmieji žygiai buvo 
nedrąsus ir neprityrę, kaltė 
yra ne tiktai koalicinės vy
riausybės sudėty ir vadovy
bėj, bet ir menkose darbi
ninkų pajėgose. Gyvenimo 
kovoj tas teprasistumia prie
kin, kas turi stipresnes alkū
nes ir šviesesnius smegenis. 
Mums Lietuvoj truko ir vie
na, ir kita. Sakoma, kad dar
bo masės tik tada sudaro 
pajėgą, kai organizacija 
jas riša, o mokslas veda. To
dėl be organizacijų, be tin
kame pasiruošimo sunku 
yra užimti viešajame gyve
nime prideramą vietą.

Kalbant apie Lietuvos 
darbininkų organizacijas, 
tenka ypatingai pabrėžti, 
kad mes dai* tik buvom pra
dėję stipriau organizuotis. 
Musų profesinės sąjungos 
darė dar tik pirmus žings
nius; jos neturėjo nei pa
stovių narių, nei lėšų, nei 
savo kiek platesnės spaudos. 
1926 metų ekonominės ko
vos — streikai — vyko gai
vališkai; profsąjungos labai 
dažnai apie streiką sužino
davo streikui jau prasidė
jus : apie streikų finansavi
mą ir apie bent kiek plates
nės reikšmės reikalavimus 
nebuvo nei kalbos. Tad ir 
tie streikai, be mažesnių pa
sisekimų, nedavė bent kiek 
didesnių laimėjimų. Mums 
maža kur pavyko iškovoti 
profsąjungų pripažinimą, 
kolektyvines sutartis, apmo
kamas atostogas, veiknie- . - - . _
kur neiškovojome įmonių aktmgiau dėtis ekonommen 
tarybų, nekalbant jau apįe \kovon, ir partijos dalyvayi- 
bendradarbiavimą samdant mas valdžioj, tuo žvilgsniu, 
ir atleidžiant darbininkus ir

SVEIKATOS 
KAMPELIS.

Kaip maistas atsiliepia i 
proto gabumus.

Mokslininkai ilgai laužė 
sau galvas, kodėl Azijos 
tautos, kaip kiniečiai, indai 
ir kiti, kūno ir proto žvilgs
niais stovi daug žemiau už 

i baltąjį žmogų.
fabriko' Buvo manyta, kad čia kal- 

Be to,' ti koki nors rasės privalu-

Matsumura paskelbė mėne
siniame “Jitsugyono Nip- 
pon” žurnale savo tyrimų 
rezultatus. Jis tvirtina, kad 
Azijos rasių išsigimimas yra 
maitinimosi ryžiais pasėka. 
Indai, kurie kadaise turėjo 
tokią aukštą kultūrą, dabar 

Raikomo pirm. Puldei sa- §^ena visiškos sutemos pe- 
kęs, kad Polijauskas esąs ‘ 
provokatorius ir jį reikią 
nužudyti. Tatai padalyti bu
vę nutarta ir Šiaulių raikomo 
susirinkime. Tame susirin
kime dalyvavę: Puldė,
“Stiopka,” Mileraitė ir 
Chovkinas. Tas nutarimas 
buvęs nuvežtas patvirtinti ir kia pasakyti ir apie malajie- 
Lietuvos komunistų partijos čius. Jie irgi kaip tik pradė- 
centro komitetui.

Iš pradžių buvę suplanuo
ta iškviesti Polijauską prieš 
Venclausko namus ir čia jį 
nudėti, bet tas nepasisekė. 
Tuomet jis buvo iškviestas Į 
minėtas ganyklas ir tenai 
užmuštas.

“Stiopka” buvo sulaiky
tas Kaune šįmet pavasarį. 
Pasirodei kad jo tikras var
das ir pavardė yra Jonas 
Kasparaitis, kilęs iš Nau
miesčio, Mariampolė.< apsk.

Kasparaitis tardomas ne
prisipažino.

Puldė, sėdėdamas Šiaulių 
kalėjime, rašė savo bendra
darbiams laiškus apie raiko
mo literatūros sandėlio per
kėlimą ir Polijausko nužu
dymą. Be to, Puldė prisipa
žino buvęs komunistų parti
jos nariu, bet apie Polijaus
ko nužudymą sakosi nieko 
nežinąs.

Mileraitė ir Chovkinas 
nuo teismo pasislėpė ir jieš- 
komi publikacijos keliu.

Kaltinamąjį aktą perskai
čius, valstybės gynėjas pra
šė teismą bylos svarstymą 
atidėti, nes esą reikalinga 
papildyti tardymą.

Byla atidėta.
Teisiamasis

riodą.
Ir kiniečiai kadaise stovė

jo pirmoj vietoj civilizacijos 
atžvilgiu. Bet kaip tik pas 
juos Įsivyravo ryžių maistas, 
kiniečiai nustojo žengę pir
myn ir taip pasiliko kaip su
akmenėję. Tas pats rei-

jo maitintis ryžiais, pradėjo ( 
rodyti visus puolimo ženk
lus.

Visos šitos rasės maitina- ' 
si išimtinai ryžiais, o ryžiai, 1 
kaip prof. Matsumura yra 
ištyręs, neturi reikalingų 
smegenims vitaminų. Nuo 
tokio maisto menkėja žmo
gaus smegenys ir visas kū
nas.

Seniau visos šitos rasės 
maitinosi mėsa ir tada jos ir 
savo proto--- privalumais ir 
kūno išsivystymui stovėjo 
aukštai. Bet buddizmas už
draudė mėsos vartojimą. 
Nuo to laiko pradėta mai- . 
tintis tiktai ryžiais ir nuo to 
prasideda rasės puolimas. į

Bet kodėl gi japonai, ku-t 
rie irgi daug vartoja ryžių, 
ne tik nerodo jokių atsiliki-’ 
mo žymių, o atvirkščiai —' 
stengiasi pralenkti baltąją 
rasę? Pasirodo, kad japo
nai gyvendami ant salų, var- 
toja maistui daug žuvų ir 
tas juos apsaugoja nuo išsi- ‘ 
gimimo.

Kas Mums Rašoma.
Byesville, Ohio. — Ger- 

biama “Keleivio” redakci
ja! Šiuomi atnaujinu prenu
meratą už “Keleivį” ir pri- 
siunčiu $2.00 tėvui ant batų, 
nes praeitus metus belanky
damas mano stubelką nuplė
šė padus, todėl reikia naujų. 
Su Maikio tėvu skirtis dar-

šitas žmogus vadinasi Hadži 
Hafis Maglažliš. Jis yra naujas 
Reiss-Ul-Ulema. kas reiškia 
aukščiausis mahometonų baž
nyčios galva arba “šventas tė
vas.” Ji turi 209.000.000 pase
kėjų.

i•literatūros be kikia-' Jau ^erok^ laik* iki gruo'1 literatūros, be teikia džio 17 d. buvo> dėl viduji- 
buvom nių Priešingumų, suįrusi. Ji

- - - besitaikė tik inercija, gintis
- nebenorėjo ir nebegalėjo, 

savivaldybių dartie Koalicijos suįrimo pnezas-
~ J ' - .cių netenka jieskot nei sei-

1 me, nei vyriausybėj. Jos bu— 
■ vo krašte — tuose priešingu- 
muose, kurie neišvengiamai 

! sekė darbininkų judėjimo ir 
masių aktingumo pakilimą. 
O suaižėjus koalicijai Į su
dėtines dalis, valstybės apa
ratas — toli gražu neužtek- 
tinaj apvalytas — atateko 
tiems, kurie, kad ir smurtu, 
atsisėdo ministerijose. Tuo 
tarpu, kai viena koalicijos 
dalis, liaudininkai, Įsileido Į 
derybas su fašistais, kita — 
socialdemokratai, buvo per 
silpna ir per maž pasiruošu
si atvirai kovai. Priešfašisti- 
nio pasiruošimo trukumą, 
musų partijai kaip tik ir ga
lima labiausia prikišti. Per 
didelis pasitikėjimas koali
cijos demokratiškumu ir per 
silpnas partijos susiorgani- 
zavimas dalimi išaiškina, 
bet toli gražu nepateisina 
partijos nesugebėjimą suda
ryt stiprius atramos punktus 
ginkluotoj na jėgoj ir sukurt 
priešfašistinius kovos bū
rius. Juo smarkiau fašistai 
ruošėsi pulti, juo labiau par
tija manė esant reikalinga 
laikytis koalicijos. Tuo tar
pu Į apsigynimo priemones 
už parlamento ir valdžios ri
bų neužtektinai buvo krei
piama dėmesio. Klaida, ku
rią partija padarė, nekreip
dama reikalingo dėmesio Į 
organizavimą antifašistinės 
pajėgos, skaudžiai dabar at
simoka visam darbininkų 
judėjimui. Užsienių pavyz- 

; mums rodo,
.ua.-judėjimui. užsienių pavvz- 
jei būtame galėję bendro- džiai taip pat mums rodo, 
mis pastangomis kovot prieš kad šiuo pereinamuoju-me- 
kl,asinį priešą. ^Deja, mums įU darbininkų judėjimas tik 

- ten pajggŲg demokrati
nei valstybės formai išlai
kyti, kur ne vien tik konsti
tucija ir “garbingų tautos 
vadų” priesaikos, bet ir or
ganizuotas masių kumštis 
jos sargyboje stovi.

Ne tik apsigynimui, bet, 
dar labiau, — kruvinos dik
tatūros pašalinimui reika
lingas yra stiprus kumštis. 
Kiek lietuviškas “tautos va
dų” viešpatavimas bebūtų 
supuvęs, jis pats negrius, 
iki liaudies cfrganizuotas

* A -------- 1" ---- V 7 ~ .

teko kovot ne tik prieš kleri
kalinę ir buržuazinę reakci
ją, bet teko ir tenka gintis ir 
nuo demoralizuojančios bol
ševikų agitacijos.

Su tokiomis, visais žvilgs
niais neperstipriausiomis pa
jėgomis, Lietuvos socialde
mokratų partija Įėjo koalici- 
nėn valdžion. Darbininkų 
masėms partijos Įėjimas i 
valdžia buvo paraginimas

nimo. Tik, nelaimei, partija,' A ___
dėl menko pasiruošimo, ne nr £UMJt.e, ILdU— 
visur sugebėjo toms ekono
minėms kovoms vadovauti 
ir tinkamon vagon jas pa
kreipti. Dėl to teko matyti 
nelabai disciplinuotų išsišo
kimų, kurie galop išėjo tų 
pa’čių masių nenaudai. Prie 
to prisidėjo bolševikų ardy- daryta komisija iš vieno vo- 
mo darbas, jų rėksniška de- kiečio ir dviejų amerikonų 
magogija ir neatsakomingas pripažino, kad dėl to turto 
vienų darbininkų prieš kitus sunaikinimo Vokietija visai 
pjudymas. Nereikalinga per
dėti bolševikų reikšmės fa
šistinio pučo paruošimui, 
bet negalima ir nepaminėt, 

'kad bolševikai savo garsia, 
plačiabumiška demagogija 
ne tik nusilpnino darbinin
kų atsparumą, ne tik Įnešė 
masių tarpan savytarpio ne
pasitikėjimo ir neapykąn- 
tos, bet ir ūkininkus vieto
mis Įtikino, kad nuo jų ii iš
tikrųjų, gali grėsti pavojus, lapkričio pradžioje Ameri- 
Nemokami fašizmo agitato- koje buvo 3,400,000 bedar- 
riai buvo tie karštakraujai bių, o 45,500,000 dirbančių.

Amerikos valdžia iki šiol 
vis kaltino Vokietiją, kad 
jos agentai karo metu čia su
naikino $40.000,000 amuni
cijos ir ginklų, pakol Ameri
ka prie karo da nebuvo pri
sidėjusi. Dabar tečiaus su-

Automobilių nelaimėse 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose buvo užmušti 30,- 
858 žmonės. Šitą skaičių 
skelbia pats komercijos de
partamentas Washingtone. 
Šiais 1930 metais užmuštų 
busią 36,000.

1
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ant komunistų literatūrą.

VISKO PO BISKJ |

PAJ IEŠKOJIMAI

4A Lithuaaiao
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$1.00 
$1.00

mi tariu mano nuoširdų ačiū, 
i V. LAPIENIS.

30c.; 4 už $1.00.
Daktaras namuose

lietuviški, spalvuoti, su lie- 
šver.tėm; tinkami siųst į 

(51)

KALENDORIAI 1931 M.
Dideli, 

tuviškom 
Lietuvą.

Vienas
Knyga
2 Baksai trejankos ..........

J. YERUSEVICIUS
Sta. 7, Box 63, Lawrence, Mass.

I 
I

Šalto oro skausmai 
muskuluose ir sąnariuose

Tai baisus "reumatiški” skau
smai! Jie padidėja šaltomis, 
drėgnomis dienomis. Vienas da
lykas juos balengrina. Paklau
skite savo daktaro. Paklauskite 
savo vaistininko. Paklauskite 
savo draugu.

t 
«

I
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VISOKIOS ŽINIOS
AR KAPITALISTAI NU

SIGINKLUOJA?
Taip vadinamas “civili

zuotas pasaulis” per perei
tus metus armijoms, laivy
nams, amunicijai ir kitiems 
karo reikalams išleido 3 bi- 
lionus, 750 milionų dolerių.

Amerika išleido daugiau
sia — $668,297,000. Antrą 
vietą užima Anglija, Fran- 
cuzija ir Rusija, kurios išlei
do po $500,000,000. Italija 
ir Japonija stovi trečioj vie
toj ; jos išleido po $250,000,- 
000.

Palyginus su 1928 metais, 
karo reikalams išleista šim
tu milionų dolerių daugiau. 
Ir tai dvyliktais metais po to 
karo, kuris turėjo padaryti 
galą visiems karams!

Kuomet pasibaigė didysis 
karas, tai Europa turėjo 13,- 
000,000 kareivių. Šiandien 
ji turi 20,000,000 kareivių.

MIESTE SUGAVO 
STIRNĄ.

Springfield, Mass. — Biz
nio distrikte čia anądien pa
sirodė laukinė stirna. Ji 
blaškėsi iš vienos gatvės į 
kitą ir kelis kartus tik per 
plauką nepateko po auto
mobiliais. Šitokio reginio 
Springfieldo miestas niekad 
nebuvo dar matęs. Publika 
nenorėjo tikėt savo akimis. 
Pagalios ji atsimušė į auto
mobilių ir pritrenkta par
krito. Šitoj nelaimėj jai bu
vo nulaužta koja ir ji buvo 
sugauta.

: Meksikoje gyventa milžinų 
tautos.

Pasirodo, kad žmonių pa
sakojimai apie gyvenusius 
senovėje milžinus turi pa
mato. Šiomis dienomis Mek-

WRNi$rA?*nARAi?MU’ sikoie’ Prie Ya<lui uPės’ bu‘ 
ni fasictaK 'vo atkastos senovės kapinės, 

FASISTAS. kuriose rasta daug milžinų
Paaiškėjo, kad Vokieti- kaulų. Lavonai buvo sudėti 

. os reichstago atstovas na- vienas ant kito ir jų grobiai 
iionalistas Tribel 1918 me- (skelėtai) turi po 8 pėdas ______
tais kūrė Vokietijoje sovie- ilgio. Galvos nepaprastai Parkin st, 
;us. Iki 1923 metų jis buvo didelės, 
komunistu, bet dabar išrink
tas kaip fašistas.

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

MIKOLAS BACIS (50)
149 Lawrence st., Hartford, Conn.

Pajieškau tėvo Julijono ir brolio 
Kleopo Navicko. Jie paeina iš Nau- 
kaimės kaimo, Šimkaičių vaisė., Ra
seinių apskr. Piašau atsišaukt arba 
kurie žino kur randas, malonės pra
nešti. Už pranešimą ačiū, jokių kliū
čių nėra. (52)

Ona Na»ickiutė-r?a>!'Lonienė 
Baltimore, Md.

Kokiai tautai tie 
niekas 

aišku tik tiek, kad

Amerikos Darbo Depar
tamento sekretorius Davis 
reikalauja tokio įstatymo.

40 AKERIŲ ŽEMĖS
16 kambarių stuba su miesto švie

sa, vandeniu, šiluma, mūrinė barnė, 
vištinir.kas dėl tūkstančio vištų, gara-

kad butų galima deportuoti į?“8 dviejų mašinų. Gražioj vie- 
otrGo “?J. P«ie. pat cementuoto kelio, pa- 

pakeitimą dabartinės kapi- ’^t 
talizmo tvarkos kitokia sis- niu 
tema.

• . • • i • VUJ> cementuoto helio, pa-visus ateivius, kūne stoja uz i čiam priemestyje Perkasie. Mainau 
; namo mieste. Norint daugiau ži

nių klauskite. A. M. LAUK
, PERKASIE, PA.

I PARSIDUODA FORNlšlŲ STORAS 
IK STl BOS FORMAI Al. Kam rei
kalinga, prašau atsišaukti. Savinin
kas* serga. Parduosiu labai pigiai.

190 NO MAIN S1Ų (5
ANSOMA, CONN.

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

pigiai užmokėsi.
ParsitrauK mano knygų kataliogą 

ir sulygink kainas su savo knygų ka- 
taliogais; pamatysi kur galt 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
j P. O. Box 136, Ocean Gate, N. J. 
į

T> yluai !
Kiekvienam prisiusime labai ste

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

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

GERA FARMA PIGIAI.
60 akerių išdirbtos, daug vaisme

džių, malkų, 9 ruimų namas, rakan
dai, barnė, paukščiams triobesiai, 6 
karvės, 2 arkliai, vežimai, įrankiai, 
derlius, 4 mailės miestan. Kaina už 
viską $2,000. įmokėt $1,000. Klauski
te, MRS. CANOR (1)

, Saratoga Springs, N. Y.JIEVA GAILIENĖ. buvusi mano 
moteris, ji mane apleido 15 Birželio,; Box IM’ 
1914 m. ir 4 sūnūs, jie visi išvažiavo Į 
su Juozapu $tančiuku. 1915 m. girdė
jau gyveno St. Paul, Minn., nuo to 
laiko nežinau kur jie yra. Kas pirmas 
praneš, skiriu $5.00. Žinantieji malo
nėkite pranešti. (50)

JONAS GAILIUS
i 1115 Jackson st., Easton, Pa.

milžinai prigulėjo, 
nežino; 
jie da nežinojo metalo ir iš
nyko senai prieš Amerikos 
atradimą. Matyt, pas juos 
buvo paprotys laidojant nu
mirėlį kartu palaidot su juo 
ir jo ginklus bei įrankius, 
nes daug tokių daiktų_rasta 
šalia palaidotų kaulų. Visi 
rasti įrankiai yra padaryti iš 
akmens. Ant jų rankų taipgi 

! rasta išplautų iš akmens 
bransolietų. Tas ir parodo, 

TRUMPOS ŽINIOS kad tie žmonės gyveno dar 
________ .akmens gadynėj.

Varšuvoj užsidarė Chev- ~ T,. .
roleto automobilių dirbtuvė, Ledų gadynę išnaikinsianti 
turi buvo tenai amerikiečių gyvybę,
pastatyta 1928 metais. Ame- • Anglijos mokslininkas Sir, 
rikiečiai daugiau automobi- James skaitė anądien Cam- 
tių tenai nebedarys, nes bridge Universiteto moksli- 
^enkijoj nėra pakankamai ninku ir studentų susirinki- 
rinkos. me paskaitą apie žmonijos

--------------- ' ateitį. Musų žemė yra per- 
Cincinnati mieste du ban-' gyvenus kelias ledų gadynes 

elitai apiplėšė gatvėkarių praeity, jis sako, ir netoli- 
kompanijos troką,. pasigrob- moj ateity ji vėl turės užšal
dami $18,800 grynais pini- ti. Seniaus laikotarpiai tarp 
gaiš.------------------------------- .ledų gadynių tverdavo apie

--------------- ‘ 50,000 metų. Ir nuo paskuti- 
Urugvajaus prezidentu ta- nės ledų gadynės vėl jau 

po išrinktas Dr. Rios. baigiasi apie 50,000 metų.
--------------- Taigi ateina laikas naujai

Meksikoje uždrausta pla- ledų gadynei. Nauja ledų 
ant komunistų literatūrą. gadynė, mokslininko many- 

-----’■---------- mu, sunaikinsianti visą gy- 
Laisvoj Bremeno respub- vybę ant žemės paviršiaus, 

likoj buvo rinkimai į senatą, nes dėl šalčių laukuose ne- 
kur didžiausių laimėjimų galės nieko užaugti, nebus 
turėjo vokiečių komunistai, maisto nei gyvuliams, nei 
Jie pravedė 30 savo kandi- žmonėms, ir visi turės žūti, 
datų, o sename senate netu- Tai įvyks, žinoma, ne stai- 
rėjo nei vieno. Socialdemo- ga, bet po valiai: žiemos kas 
kratai betgi pasilieka stip- sykis darysis ilgesnės, o va
riausia partija, nes turi 39 saros trumpesnės ir šaltes- 
vietas.------------------------------nės. Ant galo ateisiąs laikas,

--------------- kada vasarų visai nebusią.
Kalkutos mieste, Indijoj,' —------------------ ---------------

du jauni vyrai nušovė poli- ‘ jej norį tik duoną uždirbt 
cijos viršininką ant gelžke- —turi dirbti; o jei nori dar 
lio stoties ir laimingai pabė- druskos turėti — turi darbą 
g°* mylėti. J. Paleckis.

Bombėjaus mieste, Indi- gr. BONIFACE, CANADA 
joj, skirstant policijai de- Į Visiems, kurie mane lanke po ope- 
monstracijas buvo sužeista racijos Si. Boniface Hospitolėje, šiuo- 
6d žmonės.

AKMENIMIS BOMBAR
DUOJA SOVIETŲ AT

STOVYBĘ RYGOJE.
Lapkričio 14 d. prieš So

vietų pasiuntinybę Rygoj 
)uvo padarytas užpuolimas. 
Akmenimis išmušti keli'lan
gai. Manoma, kad tai chuli
ganų darbas.

NOBEL1O PREMIJOS.
Žinomas Amerikos rašy

tojas Sinclair Lewis šįmet 
gauna Nobelio literatūros 
premiją $46,350.

Premija už literatūrą jau 
30 kartų paskirta. Iki šiol ją 
gavo 5 franeuzai, 5 vokie
čiai, 3 norvegai; 2 anglai, 
švedai, danai, italai, ispanai 
ir lenkai, ir vienas šveica
ras, belgas, indas ir airis. 
Šių metų Nobelio premiją 
medicinai paskirta kraujo 
grupių atradėjui ir kraujo 
grupių mokslo kūrėjui prof. 
dr. Karlui Landšteineriui, 
Vienos bakteriologui. Jis 
nuo 1921 metų dirba Rocke- 
fellerio institute New Yorke.

DAINININKAS J. BUTĖ
NAS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
“Vienybė” praneša, kad 

amerikiečiams gerai žino
mas Lietuvos Operos artis
tas p. Jonas Butėnas, gruo
džio 10 d. duos Brooklyne 
atsisveikinimo koncertą ir 
po to su savo šeimyna vyks
ta Lietuvon.

Kaip žinia, p. Butėnas il
gą laiką su šeimyna negyve
no ir dabar atvykęs į Ame
riką turėjo dėl to nesmagu
mų. “Lietuvos Žinios” rašė, 
kad p. Butėnas čia gavęs net 
3 metus kalėjimo. Žinoma 
tai netiesa. Dabar jis su 
žmona gražiai susitaikė.

Pajieškau dėdės Normonto Vinco, 
paeinantį iš Radviliškio miesto. Išvy
ko iš Lietuvos Amerikon prieš 30 me
tų, prieš 5 metus gyveno Philadel- 
phia, Pa. ant farmes. Jis pats erbi 
kas apie jį žino, malonės praneš’i kur 
jis gyvena, nes aš jam turiu svarbių 
žinių. Vladas Normontas (1)' 
Radviliškis, Šiaulių gat. Nr. 10, Šiau
lių apskr., Lithuania.

FARMA GREITAM PARDAVIMUI.
100 akerių geros prie molio žemės, 

auga gerai visokios daržovės, netoli 
nuo miestuko, pusė mailės iki mokyk
los, 75 akeriai dirbamos, 25 miško, 20 
vaisinių medžių; geras dviejų aukštų. 
5 ruimų namas, barnė, pašiūrės, 2 viš- 
tininkai ir tt. Prie to kai kurie rakan
dai, vežimas, mulas, 1 karvė. 150 de
damų vištų, 32 žąsys, farmų įrankiai. 
$1,500 įmokėt, parsiduoda su viskuo 
už $2,800. Nusibodo vienam gyvent 
ant farmos. Norint daugiau žinių ra- 
švkite angliškai arba lietuviškai.

FRANK RUDZIMS
K. 1, Bos 58a, Berlin, Md.

Neduosime Sieni 
nių Kalendorių 

Šįmet,

IŠLAIMĖK UŽDYKĄ 
PATENTĄ.

Aš duosiu ir bilietą dėl išlaimejimo 
vertingo patente, koznam, kuris pirks 
iš musų tik vieną gražų baksą gar
džių Chocolate saldainių. Vienas sva- 

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

JOHN MIKĖNAS
.251'/j E. Main sL, Amsterdam, N. Y.

Pajieškau merginos apsivedi.su1. 
nuo 25 iki 35 metų, turi -tąit -tvirto 
sudėjimo ir gerą šeimininkė, kad ir 
našlė su vienu vaikų, tik teisin
ga. Kurios Borite arčiau susipažinti, 
malonėkite atrakt laišką, o aš duo
siu platesnį paaiškinimą. G. K.
9 Forestdale RdWorcester, Mass.

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
apie 25 metų amžiaus, kuri mylėtų 
derą gyvenimą; butų gerai kad a'si- 
šauktų kurios gyvena netoli Bostono. 
Aš turiu gerą ir pastovų darbą, nebu
vau ženotas, 34 metų amžiaus, 6 pė
dų augščio. sveriu 180 svarų, plates- 
nias žinias suteiksiu per laišką. Gali
te rašyti ir angliškai, aš galiu skai
tyt ir rašyti. JACK MILTON

Gen. Dėl., Medford, Mass.

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

C. K W.
3443 So. Auburn avė., Chicago, III.

JEI MTRDIĘS,
BAIDYK TA DYKAI.

Uždėk ant bile patrukusios vietos. 
Senos ar Naujos. Didelės ar Mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui

Kiekvienas patrukęs, vyras, mote
ris privalo tuojaus rašyti pas W. S. 
Rice, 61 So. Main street. Adams, 
N. Y., reikalaujant dykai išbandymui 
jo puiki's metodos. Tik uždėk ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užgis 
natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso Kokia nauda 
iėvėt prilaikytoją vigą amžių jeigu 
jums nėra reikalo. Kam rizikuot kad 
prisimestų gangrina ar kiti pavojai 
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku
ris jau tūkstančius užmeta ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrų ir moterų 
nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad 
tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

Pasiturintis vaikinas, ūkininkas, 
vidutinio amžiaus, pajieško gyveni
mu' draugės merginos arba našlės be 
vaikų. Tur būt teisinga, linksma, ma
loni. Be skirtumo kur gyvena, malo
nės atsisaukt, atsakymą duosiu kiek
vienai. J. P—KI (52)
P. O. Box 97, Alderpoint, Calif.

Panelė, nesenai atvažiavusi iš Lie
tuvos, norėčiau susipažinti su vaiki
nu, kuris norėtų su manim apsivesti. 
Esu linksmaus. budo, pamokyta, kal
bu lietuviškai, raškai ir lenkiškai, 
manau greitu laiku išmokti angliškai. 
Amžius, 25 metų, aukšto ūgio, tam
sių plaukų. Vaikinas gali būti nuo 25 
iki 40 metų amžiaus, be skirtumo ti
kėjimo. Su pirmu laišku prisiųskit 
savo paveikslą, kurį ant pareikalavi
mo grąžinsiu. A. R. (50)

2500 Beaubien Ėst.,
Montreal, Canada.
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Per šalčius ir audras va-1 
karinėse Amerikos valstijo- j

•i v -o I spaliu Z( a.. S. m., sUKaKęs no metų5e pereitą sąvaitę ŽUVO dO amž^aus; mirg Vincas Steponauckas 
žmonių. —

NEKROLOGAS.
A. a. Vincas Steponauckas.

Spaliu 27 d., š. m., sukakęs 60 metų — - - —-- **• * T
po num. 831 w. Lombard st., Balti- 
more, Md. Velionis paliko sūnų -Juo-
zą ir dukterį Bronese, ženotą su J.Virginijos valstijoj 40 an- Ragažinsku Paėjo iš Suvalkijos, Pa- 

glies kompanijų susivieniję k
į vieną trustą, kad galėtų. Keistumo Dr-jęs Palaidotas su baž- 

nloeti vKimmnnę nytinėrfls apeigoms šv. Alfonso ka-genau piešti Visuomenę. j;paose. Graborium buvo gerb. J. Greb-
Dr-jęs. Palaidotas su baž- 
apeigoms' šv. Alfonso ka-

--------------------- - į.iįauskas. Kurie norėtų daugiau kokių 
—-----------------------------------------------------informacijų, klauskite pasVięvn PO Mrs. Ragažinskienę¥ 1OA.U 1 V DlOItl t 8.31 W. Lombard st.. Baltimore. Md.

Didžiausias prietelius laidotuvėse 
... _ j Z Į . buvo P. Venckaitis. Lai būna velio-
Atldare Siuntini-----strakt , niui amžina atmintis.

iš jo skunke!
Žydelio Levy drapanų 

krautuvėn New Yorko prie
miesty paštas anądien atve
žė siuntinį. Levy jį atidarė 
ir, didžiausiam jo nusistebė
jimui, strakt iššoko iš bakso 
skunke. Krautuvėj buvo 
daug kostumerių. Visi jie 
šoko bėgti. Vienas jų nepa
taikė į duris, tai išėjo per 
langą su visais stiklais. Pas
kui skunke evakuavo Levy 
krautuvę ir užėmė netoli esa
mą restoraną, čia nusigan
dę svečiai sulipo ant stalų, o 
kiti nėrė per duris, net ir už 
valgį neatsilyginę. Restora
no tarnai pradėjo bombar
duoti priešą puodais ir lėkš
tėmis. Skunke nutarė jieško- 
ti patogesnės pozicijos ir lei
dosi iš restorano zovada į 
netoli esamą paštą. Čia ji 
buvo užmušta, bet paštą 
taip “pakvėpino,” kad jį 

, reikėjo vėdinti ir fiumiguo- 
sumišimus buvo sužeista 50 ti. Matyt, tą smirdalį žyde- 
žmonių, o vienas buvo už- liui prisiuntė koks nors juok- 
muštas. i darys.

PRAPUOLĖ DU LAIVAI 
SU ŽMONĖMIS.

Per audras pereitą sąvai
tę Pacifiko vandenyne pra
puolė du nedideli Amerikos 
laivai su 15 žmonių. Jie bu
vo Californijos pakrašty. 
Manoma, kad jie jau žuvę.

ALBANIJOJ ŽEMĖ 
DREBA.

Iš Belgrado pranešama, 
kad Albanijoj buvo smar
kus žemės drebėjimas, per 
kurį sugriuvo daug namų ir 
sužeista keli desėtkai žmo
nių.

Vokietijoj labai tankiai 
kįla politinių riaušių. Užpe- 
reitą subatą malšinant tuos

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJ08 

663) FOURTM ST... ! 
S. BOSTON

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

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

Aš, Emilija Aleksunas, po pirmu 
vyru Pukėnas, pajieškau savo kūmo 
Povilo Yazoko. šilų kaimo, Vėsintų i 
parapijos. Pirmiau gyveno Cliffside, ’ 
N. J., o dabar nežinau kur randasi. 
Malonėkit atsišaukti.

Emilija Aleksunas-Pnkčnas
42 Varet st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sesers Onos Kanakaus- 
kienės (ar Kanašauskienės), paeina 
iš Triąkių, Šiaulių apskričio; keli me- 
t«.i atgal gyveno Leviston. Me., bet 
dabar man jos antrašas nežinomas. 
Miela sesele, jei esi gyva, prašau at
siliepti, arba kurie apie ją žino malo
nėkite pranešti. Antonina Juodienė, 
Girkautų kaimas, Raudėnų paštas, 
Šiaulių apskr., Lithuania

L1UDVIKAS BAGDONAS
Teisių apskr, Kontaučių parap, 

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

L. Pogdon, Div. 34 City Hospital, 
Cleveland, Ohio.

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

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

KIEKVIENAME PAKELYJE

TRINERIO
KARTAUS VYNO

Už 6 kuponus jus galėsite gaut 
dykai TRINERIO LINIMENTO. 
KOSULIO NURAMINIMUI, nuo 
RANKŲ SUTRUKIMO, DANTŲ 
KRIMO, ete Šitoks taupymas šiais 
metais daug vertingesnis negu sie
nų papuošalas.

Trinerio Kartus Vynas — dau
giau negu bent kada yra jums rei
kalingas.

JUMS REIKALINGA ENER
GIJA ŠIANDIEN pergalėti dabar
tinį križį ir Trinerio Kartus Vynas 
yra geriausias vaistas sužadinimui 
energijos. Jis išvalo žarnas, pa- 
liuosuoja jas nuo nuodų, sužadina 
virškinimą ir sukelia sveikų apeti
tą. Turėkit jų visados, kiekvienas 
aptiekorius turi dviejų didumų, di
delėms ir mažoms bonkoms. Var
tokite reguliariškai, 3 kartus į 
dieną!

-------------- v ■ >

Jus Norite
Gražios Muzikos

Naujausius ir gražiausius lietu- 
\ iškas Rekordus Columbia, Odeon, 
Vic'.or, ir kitų, galite gaut pas 
mus.

Norite gerą GRAMAFONĄ, at
eikite pasiklausyt. Norite išgirst 
per orą pasirinkite RADIO. Pas 
mus rasite vėliausių madų ir ge
riausių išdirbysčių. Musų kainos 
žemiausios.

Rekordus prisiunčiame po visą 
Ameriką. Užsisakykite šventėms 
tu .jaus kokiu norite. Mažiau 5 re
kordų per paštą nesiunčiame. Ku
rie pirks Rekordų iki Naujų Metų, 
kožnam duosim dovanų Gražų Ka
lendorių, sieninį.

įsigykit Gražios Muzikos Šven
tėms.

NAPOLEON LE1TA
56 Iludson Avė., Brooklyn, N. Y.

Sustabdyk 
Kosulius!

Neleiskite kosuliams iš
sivystyti į rimtą lipą. Su
stabdykit jį su Severa’s 
Cough Balsam. Sustab
do kutenimą, nuramina 
gerklę. Pastovi kosulio 
gyduolė per 49 metus. 
Saugi. veikminga. Pas 
jūsų aptiekininką. Dvie
jų dydžių. 25c ir 5Oc. 8

Vartok i t Severa’s Cold Tablete

__ 6VERA’„
COUCH BĄlsaM

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokiu 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.

SLOAN’S

Kaip saulės šviesa, Sloan’s svei
kas karštis tuoj įkaitina. Paleng
vina skausmą. 13 milijonu šei
mynų vartoja jį. Kodėl? Nuo 
asmeniško patyrimo ir gydytojo 
patarimo. Gauk švieži# bonką 
Sloan’s šiądien—55 centai.

Liniment

AMERIKOS PILIETYBĖ
Yra reikalinga kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei be išim

ties, jieškant darbo ir pasiliekant prie senojo darbo, bet nei 
vienas negali AUėrikąs pilietybę jsigyti.be padavimo Ameri
kos valdžiai tftefo savo htkehavimo laiko ir laivo (šipo) var
do, be ko nei Amerikon sugrįžti negalima.

Aš suranda—su.į ieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką 
ir laivo (šipo) vardą, būtinai reikalingą prie gavimo PIRMŲ
JŲ ir ANTRŲJŲ—ir PERMITŲ—pilietybės popierų, kurie 
atkeliavo—atplaukė Amerikon šiomis linijomis ir metais:
Antverpen—New York 1906—1915 
Bremen—New York 1900 iki 1915 
Bremen—Baltimore 1900 iki 1915 
Bremen—Philadeiphia 1910—1915 
Bremen—Boston 1913 iki 1915

Hamburg—Phila. 1910 iki 1915 
Hamburg—Baltimore 1913—1915

Hamburg—Boston 1913 iki 1915 
Libavos—New York 1907—1915
Liverpool—New York 1913—1915 

Glasgow—New York 1913 iki 1915 I Liverpnol—Phila. 1907 iki 1915 
Hamburg—New York 1900—1915 | Rotterdam—New York 1906-1915

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą.
P. MIKOLAINIS

188—190 Sands SU Brooklyn. New York

jsigyti.be
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KANADOS LIETUVIAI I—— ■
da dėl dviejų šimtų žmonių. 
-Jeigu taip ilgai dalins, tai 
bedarbių susidarys begali
niai didelis skaičius. Gi 
Winnipego mieste gyvento
jų yra apie 200.000.

Kaimo bemokslis.

t

Humoristika
KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE.
"Jauystčs Karštis.” Vienaveiksmė 

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingai 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c
Piršlys Snvadžiotojaa, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai
Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi

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

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

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

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

šv. Jonui galva. Drama vienam; 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti* 25c
Džiza Bambos Spyčiai. — Ir kito» 

fonės. Daugiau juokų, negu Amen 
koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne’; 
72 Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa 
įkalbėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
iaida. 128 pusL.................................23t
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- — e • • *• “ _ ___ I oroo.zių ir .
cijų. Visokios temos 
revoliucionieriškos,------_ ,
ristiškos ir laisvamaniškos. v įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso-

Ltarii Badaa IimU AngflikaL
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

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

žemė ir žmogua. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civifizavo- 
st Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusk 63................ 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (8) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žiuonia 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt......................................lfc.

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
j sveikatą. Pamatinės žinios iš ana

tomijos, fiziologijos ir hygienos Su
taisė Dr. A. L. Graičiur.as, Chicago, 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo a u Jaruose................................. $2 50
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

historijos. etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatnir.kams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, Iii. 1911 m, puslapių 392.

1 Apdaryta......................................  $3 00
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 

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

VIENAS PRIEŠ VIENUOLIKA
Airvs MakPiggy buvo teisia

mas už pirmo laipsnio žmogžu
dystę. Bet į prisaikintujų suolą 
pasitaikė jo artimas draugas 
Kreizy Maik. Kaltinamasis pri
sitaikė prie jo ir įspraudė 100 
dolerių, sakydamas:

—Maik, tu geras mano fran
tas. tai laikykis, kad mane pri
pažintų kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėj.

Šuolininkai išėjo pasitarti ir 
ginčijosi per ištisas 24 valandas. 
Pagalios sugrįžo ir pranešė, kad 
kaltinamasis yra pripažintas 
kaltu antro laipsnio žmogžudys
tėj.

Pasmerktasis vėl prisigretino 
prie savo draugo ir sako:

“Maik, aš tau labai dėkingas 
už tai. Ar sunku buvo juos per
tikrinti ?”

“Ir kaip da!” atsakė Maik. 
“Žinai, jie norėjo tave išteisinti, 
tai man vienam reikėjo atsilai- 
kyt prieš 11.”

TORONTO, CANADA.
Persiorganizavo Jaunimo 

Sąjunga.
Jaunimo Sąjunga gyvuo

ja nuo 1928 metų. Sąjungo
je buvo susispietę* visas pa
žangesnis jaunimas ir ligi 
šiam laikui butų dirbę ap- 
švietos darbą obalsiu “švies- 
kis ir šviesk.”

Bet nuo tvėrimosi dienų i 
organizaciją Įlindo keletas 
senių, kurie skaito save la
bai “išlavintais,” ir pradėjo 
sąjungą graužti kaip kirmi
nai.

Pirmiausia jie stengėsi 
prigriebti jaunimo vadus. 
Rašė juos prie bolševikų 
“literaturkos," skelbė savo 
“evangeliją” ir “literatur
kos” (ALDLD.) posėdžiuo
se svarstė kaip jaunimo są
jungą pasmaugus.

Kuomet per pusmetini są
jungos susirinkimą organu 
tapo išrinktos “Naujienos.” 
vietoje “Laisvės.” tai tie mi- 
zarbemiai pradėjo šmeižti, 
spaudoje ir asmeniškai kiek
vieną sąjungos narį. Galų 
gale buvo nutarta šaukti vi
suotinis susirinkimas taisy
mui Įstatų.

Posėdžiavo slaptai musų 
“progresyviai,” asignavo 
§10 pripirkimui tai dienai 
narių ir susirinkiman atsiva
rė apie 15 bobučių su žilais 
plaukeliais: suėjo daugelis 
ir plikagalvių tėvelių, kurie 
ligi šiam laikui nežinojo kas 
yra veikiama šioj organiza- 

i ei joj. Kad nesuklystų bal- 
■ suodamos močiutės, kaip 
į tai: Bimbienė, Kevežienė, 
, Dobrovolskienė. jų tarpe sė-
• dėjo vienas “arkiriejus" ir 
! komandavo, kada ranką kel-
• ti. o kada ne.

Susirinkimo pirmininkas 
| elgėsi šališkai ir pažangia- 
t jam jaunimui neliko nieko 
■daugiau, kaip demonstraty- 
' viai susirinkimą apleisti. Sa- 
j įėję liko bolševikų suvilioti 
Įsengalvėliai. o 32 pažangus 
i jaunuoliai susirinko kitoj 
vietoj ir rimtai savo reika
lus baigė svarstyti.

Šiandien per “Laisvę” ir 
į “Vilnį” jie pravardžiuoja 
i sąjungos kūrėjus ir veikė
jus. Tai daro “garsusis" To- 

■ “oratorius” Strazevi- 
Visi jam yra slaptos 

bet pats,

I

nėra.

WINNIPEG, CANADA. j
Kokius bedarbius valdžia 

šelpia.
Skaitant Amerikos lietu

vių laikraščius, ypatingai 
“Naujienas” ir “Keleivi.” 
net šiurpas ima, kad kapita
listinėje Amerikoje didžiau
sia bedarbė viešpatauja. Iš 
tų aprašymų matosi, kad A- 
merikoje bedarbiai tikrai 
badauja. Tai labai liūdna ir 
pasibaisėtina žinia. Pas mu
mis, Kanadoje, taip pat be
darbių yra ne mažas skai
čius, ir pažvelgus i juos reik 
pasakyti, kad patys nelai
mingieji bedarbiai nei jo
kios paramos iš valdžios ne
gauna. Reikia pasakyti, kad 
sotus alkano nemato. Val
džios parama duodama tik 
tokiems darbininkams, ku
rie yra Winnipege ne ma
žiau kaip metus laiko išgy
venę ir dirbę koki nors dar
bą mieste. Darbininkai, ku
rie važinėja po provincijas, 
atlikdami pačius sunkiau
sius darbus, kaip tai miško 
kirtimą, gelžkelių taisymą. 
Įvairių kasyklų kasimą ir 
šiaip prie Įvairių darbų dir
busiems darbininkams para
ma neduodama, nes jie ne 
miesto žmonės. Miesčionys 
kalba, kad už šelpimą mies
to bedarbių, kitą metą val
džia pakeisianti taksus už 
nuosavybę: taigi miesčionys 
sako, kad ne valdžia tą pa
ramą darbininkams duoda, 
bet pats miestas. Atsitinka 
taip, kad mieste gyvenan
tieji darbininkai nors ir turi 
centą prie dūšios, gali gauti 
valdžios užlaikymą, gi va
žinėjęs po provinciją darbi
ninkas. nors ir badu mirtų, 
iš valdžios paramos
Ar tai erera pasaulyje tvar
ka?

Žinau vieną lietuvi, kuris 
buvo gavęs iš valdžios para
mą. bet kaip valdžios atsto
vas atvyko pas to lietuvio 
savininką pasiteirauti ar 
tas žmogus tikrai pas ji gy
vena. savininkas atsakė, 
kad pas ji tokio lietuvio nė
ra buvę. Mat. tas bedarbis 
gyveno pas lietuvi, kuris tu
ri net dvejus namus ir yra 
biznierius, bet pastaruoju 
laiku buvo išėjęs pas kitą. 
Tai šis pykdamas kam pas ji 
nebegyvena dabar, valdžios 
atstovui tyčia melavo. Val
džios atstovas tuoj pasakęs, 
kad bedarbis yra melagis ir 
jam pašelpa bus sulaikyta, ir 
sulaikė. Ištikro tam žmogui 
sulig valdžios patvarkymų' ronto 
neprivalėjo gauti pašelpą, ■ čius. 
nes jis nebuvo ištisus metus i policijos agentai, bet pats. 
VVinnipege pragyvenęs ir matomai, jau pamiršo, kaip 
mieste jokio darbo nebuvo j karininkų “Romovėje” lei
di rbęs. Bet kaip pasiklausai tenančiukams batus laižė, 
tarp žmonių, tai visi sako: 
“Jeigu bedarbiai visą teisy
bę sakytų, tai labai mažai 
kas pašalpą tegautų.” Kitos 
tautos savo žmonėms nepa
vydi. Bet musų tautiečiai, 
lietuviai, ypatingai tokie ką 
geriau gyvena, gatavi savo 
viengenti vandens šaukšte 
prigirdyti.

Kiek laiko valdžia duoda
vo pašalpos pavieniams po 
vieną doleri Į dieną, o šei
mynai po §2.50. Dabar su
mažino: duoda tik po 85 
centus i dieną. Bedarbių 
šeimvnoms valdžia veža 
produktus i namus. Vienas 
lietuvis au senai gauna iš 
valdžios paramą, bet aukš
čiau minėtas biznierius, 
kaip girdėt ir čia murma, 
kad valdžia negerai daro 
kam lietuviui duoda užlai
kymą. Girdi, tas bedarbis 
esąs tinginys, nenorįs dirbti. 
Iš dalies ir taip yra. bet apie 
tai kitą kartą pakalbėsim. 
Winnipege valdžia šelpia 
apie aštuonis tūkstančius 
bedarbių. Dabartiniu laiku 
bedarbiams dalina maisto 
korteles ir kasdieną išduo-

FORT WHYTE, CANADA. 
Ar netikėta klaida, ar tik 

“Keleivio” redakcijos ne
norėjimas reklamuotis?
“Keleivio" 42-rame nu

mery mano atsakyme “Lie
tuvos Sunui" Įsibriovė ne
maloni klaida. Ten yra pa
sakyta: “Fort Whyte yra tik 
dešimt lietuvių, ir tarp jų 
randasi: 5 ‘Naujienų prenu
meratoriai. 4 Laisvės. 1 
‘Vienybės.’ 1 ‘Sandaros ir 
kai kurie gauna iš Lietuvos 
ir Argentinos laikraščių. 
Gi turėjo būt taip pasakyta: 
“...randasi 8 buvusio ir (gal 
tik laikinai? > sustojusio ‘Ka
nados Lietuvio’ prenumera
toriai. 5 ‘Keleivio.’ 5 ‘Nau
jienų,’ 1 ‘Laisvės.’ 1 ‘Vieny
bės,’ 1 ‘Sandaros’ ir kai ku-1 
kurie gauna iš užsienių lie
tuvių laikraščių."

Kur pasakyta, kad yra 4 
"Laisvės" prenumerato
riai. tai aiški klaida, nes iš
tikro tik vienas “Laisvės” 
skaitytojas Fort Whyte tesi- 
randa. Ir dėl tokios papras
tos klaidos nebebūčiau atsi
liepęs. Bet kad "Keleivio" 
redakcija išleido mano pa
žymėtus 8 buvusius "Kana
dos Lietuvio" prenumerato
rius ir 5 "Keleivio." tai aš ir 
sakau, kad čia turi būt arba 
netikėta klaida, ar tik "Ke
leivio" redakcijos nenorėji
mas savo laikraščio rekla
muoti !

Prie progos noriu primin
ti ir tai. jog “Lietuvos Su
nui” aš atsakiau ne dėl to. 
kad jo korespondenciją pa
neigti. bet dėl to. kad jis pa
vadino mane "Laisvės" skai
tytoju.

“Lietuvos Sunui" užkliu
vo kaipo "štedavi” “Lais
vės" skaitytojai ir kiti žmo
nės. kurie to laikraščio visai 
neskaito, būtent. Juozas. 
Jonas ir Domas. Kalbėda
mas apie Juozą, jis pašiepia 
net jo žemaitišką kalbą.

Jeigu jis butų tik mano 
asmenį Įžeidęs, tai aš nie
kad jam atsakvmo nerašv- 
čiau. Be* jis užgavo ir kitus 
lietuvius. O kadangi Fort 
Whyte’o ir VVinnipego lietu
viai mano, kad iš šios apie- 
linkės tik aš vienas žinias 
"Keleiviui" rašinėju, tai jie 
ir tą "Lietuvos Sunaus” ne- 
zeisingą korespondenciją pa
rkaitė mano padaro. Tai ve. 
kodėl aš buvau priverstas 
rašyti jam atsakymą ir jo 
klaidas nurodyti.

Jeigu "Lietuvos Sūnūs” 
rašo teisybę, tai kodėl jis 
repasirašo savo tikros pa
vardės? Aš po slapyvar
džiais nesislapstau. Aš pe
reitą pavasarį viešai per 
Chicagos "Naujienas" ir 
"Kanados Lietuvį" perspė
jau Kanadoje gyvenančius 
lietuvius. s.ar butų atsargus 

komunistų platinama agi
tacine lite ritmą Kanadoje. 
Pažymėjau. kar esu gavęs iš 
Ottawos valdžios du laišku. 
Įspėjančiu neplatinti komu
nistinių raštų, nes už jų pla
tinimą nepniečiai gali būt 
areštuojami ir tuojaus, be 
jokių ceremonijų, 
tuojarr.i. Komunistų 
vė” tuomet iškolioji

Jie papirkinėjo užtai, net “buržuazijos 
ir smurtu užgrobė j gentu" pavadino. Betas vis- 

slapyvardžiais nesi- 
l Vietoj t_______
per "Naujienas” 

ų akyplėšiškumą ir 
kėliau aikštėn paties “Lai-

I

KAIP JIS GYVENTŲ BE 
LIGONIŲ?

žmogus susiderėjo pirkt narna 
ir jau reikėjo tik popieras pasi
rašyti. bet real esteit agentas 
vis meluoja:

—Tamsta niekad nesigailėsi 
šitą namą nusipirkęs. Čia pui
kiausia vieta visam pasauly. O 
koks sveikas oras, kaip sveika 
čia gyventi! Jau 30 metų kaip 
aš čia gyvenu, o šitoj apielinkėj 
da nei vieno ligonio nėra buvę.

—Gudbai — tarė pirkėjas pa
dėjęs ant stalo plunksną. Aš čia 
namo nepirksiu. Aš esu dakta
ras.

MOKYTOJOS PAREIGOS.
Parapijinės mokyklos moky

toja parašė vieno vaiko motinai 
laišką patardama prausiant vai
ką vartoti daugiau muilo. Ant 
rytojaus ji gavo iš motinos šito
kį atsakymą:

"Mano vaikas nėra bijūnas, 
todėl tamsta gali jo neuostyt. 
Tamstos pareiga yra mokyt ji.”

JI TURI BLOGĄ PAPROTĮ.

JOS NIEKAS NEBUČIUOJA.
Jievutė žiopliutė.— O, mama, 

tu nežinai, kokia aš vakar buvau 
laiminga I

Motina.— Kodėl laiminga?
Jievutė.— Matai, mes lošėm 

toki žaislą, kur kožnas vaikinas 
turėjo pabučiuoti merginą, arba 
duoti jai baksą saldainių. Aš ga
vau 10 baksų.

Jisai.— Brangiausioji, rytoj 
mudviejų šliubas. Aš busiu prie 
altoriaus lygiai kaip 10 iš ryto.

Jinai.— Gerai, brangiausis. 
Bet jeigu aš laiku nepribusiu, 
tai prašau manęs palaukti. Aš 
labai tankiai prie savo šliubų 
pavėluoju.

NETIKĘS BUDAS KALTAS.

BLOGA VIETA DAKTARAMS.
Į vieną kaimą atvažiavo svei

katos inspektorius ir klausinėja 
lietos gyventoją:

—O kaip čia pas jus sveika
tingumas stovi?

—O. musų kaimas yra svei
kiausia vieta ant žemės kamuo
lio — sako kaimietis.

—Bet kodėl jūsų kapinėse 
tiek daug žmonių matyt palai
dota?

—Tai vis daktarai ir grabo- 
riai, kurie čia miršta iš bado,— 
paaiškino kaimietis.

°iT jSK monoPo^ ir atspėjimo ateities Geriausiai išguldo
'• darbininkiškos, v-s >kius sapnus, kokie tik žmogui pn-

>, tautiškos, hutr.o- ^sapnuoti gali Chicago, III.
” Visos lb9o m , kaina................................. $1.W1895 m, kaina

Jam visi fašistai, visi katali
kai. o nemato, kad vyriausio 
jų vado visas tuzinas vaikų 
apkabinti škaplenais ir pa
tys per užpakalines duris 
pas kunigus landžioja.

Kanados lietuviškas jau
nime! Šiandien mes jau pa- 
siliuosavę iš po raudonfašis-1 
tų jungo, 
žmones ir smurtu uzgrooe Į gentu 
vienintelę progresyvę Kana- Jek 
dos jaunimo sąjungą. Jie dangsčiau 
pagrobė musų sukurtą gra-Godžiau 
žų knygyną, pagrobė visą | komunistr 
skaityklos turtą ir sąjungos 
vardą. Į -vės redaktoriaus šnipinė-

Mes kūrėjai ir auklėtojai ;ančius laiškus rašvtus i 
jaunimo sąjungos, šiandien Wir.nipegą dėl ALDLD. 217 
nuo tų uzurpatorių atskilom, kuopos nario S. Paknio. Tai- 
šiandien perorganizuoto? hi kai kas gali pamanyti, 
sąjungoj yra 45 nariai, bet kad aš ir dėf to gal pra’dė- 
mes tikri, kad po metų mu- pau slapyvardžiais dangsty- 
sų eilėse stovės visas lietu- * * 
vių jaunimas Kanadoje.

Neklausykit jų šmeižtų, 
bet patirkit patys. Musų or
ganizacijos tas pats obalsis 
ir vadinasi “Jaunųjų jauni
mo sąjunga.”

Tad visi i darbą, nes jau
nųjų ateitis!

Sąjungos Kūrėjas.

Su ru gusi šeimininkė.— Mare, 
tu turi atsiminti, kad tu esi tar
naitė ir aš nenoriu, kad pas ta
ve lankytųsi tiek daug svečių. 
Pas tave ateina daugiau žmonių 
į vieną sąvaitę, negu pas mane Į 
mėnesi.

Tarnaitė.— Ar aš čia kalta, 
kad pas tamstą neateina sve
čių? Jei tamsta butum tokio ge
ro ir linksmo budo, kaip aš. tai 
ir tamsta turėtum daugiau drau
gų.

irni
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lepor- 
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mane 
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*o. aš nu- ■ Pasiskolint.

JIE D A NEPAŽĮSTA JO.
—-Aš pasakiau Silvestrui Rie- 

stanosiui. kad musu mieste yra 
daug žmonių, kurie jo visai ne
pažįsta :

—O ką jis ant to? Nusiminė? 
—Visai ne. Jis tuoj klausė jų 

adresų, kad galėtų nueit pinigu

SU NEŽINOMAIS NEVERTA 
UŽSIIMTI.

Bosas.— kažin koks
žioplys rašo laišką ir nepaduo
da savo nei vardo, nei adreso.

Dženitorius.— Dievaži, ponu
li. jeigu man kas tokią gromatą 
parašytų ir nepadėtų nei adreso, 
nei vardo, tai aš tokiam raka- 
liui neduočiau atsakymo.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

- -

jau slapyvardžiais
Į tis ir apie “Laisvės” skaity
tojus rašinėti. Dėl šito aš ir
gi norėjau “Lietuvos Sū
nui” atsakyti. Ir dabar vėl 
pareiškiu, kad Į karštakošiš
kus užsipuolimus visai neat- 
sakinėti, o jei ką rašau, tai 
visada pasirašau savo pilną 
vardą ir pavardę.

| Kazys Beniušis.

I

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdas. 
J u* galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas tnedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gydo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy- 
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokią gerklės nę sveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, Kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras de! sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekonų. (apg)

CREOMULSION

skambios, visos geros. -mKa viso- gejkia iBi0gni Gert ir Valgyt?
kiems apvaiKŠciojimams, baliams, kon- _Delto> kad „onsi, atsakys koka 
eertarns ir tt. Antra pagerinta lai- nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
da. So. Boston, 1914 m ,...............................valgio žmogus silpsta? Ir delko
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Prags 

ra. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ......................................... 28c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — K0 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visu veislių gyvūnus, kūne gyy^ 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį. 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės’ 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atea- 
kvti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas gnuvą. Mokslas h
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .............................................
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...........................1^-
Kodgg Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rį?, dukteris ir mylimosios nepapultų ; 
tokią kunigų globa. Parašė kun. Gso. 
Tovvnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

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

Biblija Satyroje. — Labai įdomi n 
juokinga knyga su ->,9 puikiai pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulK 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs -1* 
knygą niekas nesigailės. 382 P08* 
lapiai. Kaina ...................  $1.“
Kaip Senovė* žmonės Persistatydave 

Sau Žemę. — Labai įdomus senover 
filosofų daleidimai apie žemės išvam 
dą. Pagal daugelį autorių 
Iksas Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Ataira 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL..........................................
Lietuvos Respublikos Korija ir Žem 

lapis. — Šitas veikalas parodo, xaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, u 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios d 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapl* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri 
šus. Tai yra vienatinė knyga, kur: 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa ris! 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis st 
bolševikais, sutartis su latviais, apra 
žymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinte 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Sl.Of 
Drūtais audeklo apdarais.......... 8L54
Ueuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tą knygų. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimemti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslab, Parašė Z. 
Alekna. .......................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose . — 75c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa 76 p. 28e.

vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš Hoa 
knygutės. Parašė D-ras G-mua.
Kaina...................  IBe.

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 daugsij iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m, pusi. 63.............................. 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai —- Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtij perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabešiuo. PusL 23.............................10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, koris 

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

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 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- 
kyri. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m.,

i puslapių 28...................................... 10c.

Byla Detroito Katalikų ra Socialis- 
i tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
! puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
j Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PiHa- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..••••••••• • •••■••••••••••• Zaa.

Amžinos Dainos. Šioj
44 geriausių Jovaro dainų. Jos an

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PusL . ..................................................loc'
Sielos Balsai. - FuiM knyga,

bė labai gražių eilių ir damų Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Popieros 
apdarais .........   • • .......................
Audimo apdarais
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpe 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius- 
truota. 95 pusL...............................
Davatkų Gadziskra. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingu Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................K*
Ben-Her. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikij. Parašė
Wallac6. 472 pusi. ••••••••••>> $2eO0 

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arta Lis- 
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatouricz’o. 
468 pusi* ♦•••<•••••••••••••••

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
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NEIASISEKĖ BROLI UŽ
DAS YT KALĖJ IMAN, TAI 

NORĖJO NUŽUDYTI.
Pr eš keletą mėnesių Kau

no apygardos teismas spren
dė stambaus ūkininko Sipa
vičiaus bylą. Sipavičius bu
vo apkaltintas už išniekini
mą savo tarnaitės Bolevi
elutė*. Sipavičius tuoj po 
apskundimo buvo suimtas ir 
padėkas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Iškalėjo 
pusantrų metų. Bet teisme 
paaiškėjo, kad Sipavičius 
yra visiškai nekaltas, o yra 
savo pasamdytos įskundė
jos. tarnaitės auka. Sipavi
čius buvo išteisintas, o nu
bausta įskundėja Bolevičiu- 
tė. Bet tuo byla nesibaigė. 
Ant Sipavičiaus galvos buvo 
ruošiamas dar baisesnis 
smūgis.

Buvo taip: prieš dvi są
vaites Vilainių malunan ne
toli Kėdainių atėjo kažkoks 
kareivis ir si ulinė jo pirkti 
revolverį.

Iš malūno telefonu tuojau 
buvo pranešta apie tai Kė
dainių policijai, kuri nepa
žįstamąjį suareštavo.

Suimtasis nesipriešinda
mas atidavė revolverį ir pa
sipasakojo iš kur jį gavęs ir 

- kokius tikslus turėjęs.
Būtent, jis tarnavęs pas 

Vantą Rabačauskienę, kuri 
pradėjus jį įkalbinėti, nužu
dyti jos brolį Sipavičių.

* Už brolio nužudymą Ra- 
bačauskienė Kavaliauskui 
(tokia pavardė suimtojo) 
siūlius 1,000 litų ir davus re
volverį.

Ra bačauskienė Kavaliau
skui davus 100 litų rankpi
nigių, o likusius 900 litų ža
dėjo jam atiduoti tada, kai 
bus Sipavičius nužudytas.

Bjlon esąs įmaišytas ii 
Rabi čauskienės vyras, kuris 
Kavaliauskui davęs šovinių.

Rjbačauskams butų likę 
Sipa zičiaus turtai.

Sumanytojai šio dalyko 
suimti ir pasodinti kalėji
man.

ROKIŠKIO PADANGĖS 
“CUDAI.”

Atėjo ruduo. Visi musų 
gerieji keliai pavirto “kisie
lium.” Kai ūkininkas va
žiuoja vieškeliu, jis turi pa
lydovą su lopeta, nes auto
busui perėjus turi “kisielių” 
nuo akių nuvalyti.

Ačiū Dievuliui tauta dau
ginasi. Bulvės užderėjo. 
“Patriotai” tėvynės labui 
vedasi. Mergelės irgi neatsi
lieka : pildo įstatymą. “Veis
kitės ir pripildykite žemę.”

Davatkos meldžiasi, kad 
Dievulis valdžiai duotų dva
sią šventą, kad ateitininkus 
nuo “likvidacijos” paliuo- 
suotų. Protingi katalikai 
skelbia, kad Dievas ant mal
dininkų užpykęs ir supliuri- 
nęs kelius, kad kunigėliai 
negalėtų dviračiais po kai
mus jodinėti.

Labai nudžiugome, kad 
mieste susilaukėme dviejų 
kioskų. Na, sakau, dabar su 
gazietomis nebus bėdos. O 
ir štai kokias ten “gazietas” 
galima gauti. “Valencija,” 
“Širdelė.” “Vilnius,” “Kal
vis” ir kiloki Salamonų ir 
Asimako Tabako fabrikų 
leidiniai. Tai dabar galime 
“šviestis” durnais. Ar tik 
nebus dar tamsiau.

DAINININKUI J. B AB RA-> 
VIČIUI LIETUVOJE 

SEKASI.
i “Lietuvos Žinios” prane- 
'ša, kad “Aukuro” draugija 
; surengė tik ką sugrįžusio iš 
(Amerikos dainininko Juozo 
! Babravičiaus koncertą. Į jį 
buvo atsilankę gana didelis 
lietuvių būrys. Dainininkui 
buvo Įteikta daug gėlių, į 
Koncertui pasibaigus, “Vik- 

viešbučio salėj bu-

NUSIŠOVĖ POLICI
NINKAS.

Kauno stoties perone prieš 
geležinkelio policijos būsti
nę nusišovė vyr. geležkelio 
policininkas Masiliūnas. Šū
vis pataikė į galvą ir Masi
liūnas Kauno miesto ligoni
nėj po pusvalandžio mirė.

RAUDONA VĖLIAVA 
KLEBONO SODNE.

tori jos” viešbučio salėj bu- Naumiestis, (šakių aps.) 
vo surengta vakarienė, ku- Spalių 7 dieną Naumiesčio 
rioj, be Babravičiaus daly- priemiestyje Meištuose ir 
vavo apie 30 asmenų.

Great Lakęs plieno korporacija nesenai pastatė už $25,000,000 naują plieno liejyklą Ecorse 
miestely. Michigano valstijoj, šitas paveikslėlis parodo pirmutini liejimą. Ant syk čia išliejama 
150 tonų ištirpinto plieno.

ŽMONĖS KRATOSI 
KUNIGŲ.

Šiaulių apskrities taryba 
turėdama galvoj, kad dau
gelis kunigų skelbdami iš 
sakyklų vyskupo raštus da-l 
ro iš jų savotiškas išvadas,1 
klaidingai informuodami ti- ! 
kinčiuosįųs, užgauna jų ti-- 
kybinitis jausmus ir kursto L ,. . .... .
vieną gyventojų dalį prieš 5001 rasmetl bešališkai, 
kitą, bei prieš vyriausybę. I Karveliui — Dalį kores-

Nutarė: jpondencijos išleidom, nes
Prašyti skubiai uždrausti i mums neaišku, kaip “bolše- 

kunigams bažnyčiose varyti viky susivienijimo” 
politinę agitaciją.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Kliubo Sargui. — Agita

cinė jūsų korespondencija, 
mums regis, nieko kliubui 
nepadės. Vaginti ir “žuli- 
kais” vadinti dabartinę val
dybą negalima, jei to teis
mas nejrodė. Nedėsime. Pra-

NUSINUODIJO MERGINA
Anądien Kaune, Poškos 

gatvėj, buvo rastas regist
ruotos prostitutės Paulavi
čiūtės lavonas. Skrodžiant 
lavoną nustatyta, kad ji nu
sinuodijus kokainu.

Naumiesčio klebonijos sod
ne rasta dvi komunistų rau
donos vėliavos ir jų literatū
ros.

RASTAS PUSIAU PER- 
PIAUTAS LAVONAS.
Pagėgiai. Lapkričio 3 d 

netoli kuro sandėlių, tarp 
geležinkelio bėgių rastas 
geležinkelio tarnautojo Di
liaus Antano lavonas pusiau 
per krutinę perplautas. 
Prieš kelias valandas prieš 
nelaimę, jį matė karinamo
je. Todėl spėjama, kad D. 
gavęs algą gerokai Įkaušęs 
ėjo namo ir pargriuvęs už
migo tarp geležinkelio bė
gių. Čia, matyti jį suvažinė
jo" manevruojantis trauki
nys. Nakties metu mašinis
tas jo negalėjo pastebėti ant 
bėgių. Dilis buvo dar jaunas 
31 rietu vyras. Jis paliko 
žmoną su keturiais mažame
čiais vaikučiais, šeima da
bar atsidūrė vargingoje pa
dėty Žmona apie nelaimę 
sužinojo tik 12 valandą.

SUIMTAS ŠNIPAS.
Lietuvos policija suėmė 

lenkų šnipą lietuvi Juozą 
Vilkelį, gyvenantį Kalviš- 
kių kaime, Kučiūnų valsč. 
Vilkelis suimtas netoli ad
ministracijos linijos raitas. 
Policija padarė pas Vilkelį 
kratą ir rado daug surink
tos lenkams medžiagos.

Vilkelis prisipažino šnipi- 
nėjęs lenkų naudai. Per tar
dymą paaiškėjo, kad jo ben
dras buvęs ulonų pulko eili
nis Sirutis, kuris taip pat su
imtas.

LIETUVOJ VIS ŽUDOSI.
Lapkričio 11 d. Draver- 

rioje, netoli Priekulės, vach
mistro Klastausko bute įvy
ko tragedija, kurios auko
mis liko Pagėgių muitinės 
valdininko žmona p. Stupu- 
rienė ir pasienio policijos 
viršininkas Stondys Vladas.

Stondvs su p. Stupuriene 
buvo užvedę flirtą ir slapta 
susirašinėdavo, viena nuo 
savo vyro, o antras — nuo 
savo sužadėtinės, su kuria 
Kalėdoms buvo ruošiamos 
vestuvės.

Lapkričio 9 d. p. Stupu- 
rienė atvyko pas brolį Klas- 
tauską į Dravemą, kame tu
rėjo progos ir su Stondžiu 
susitikti.

Klastauskas ir sesuo Stu- 
purienė rengėsi jau gulti, 
kaip staiga pasigirdo į duris 
stiprus bildesys. Stupuriene 
nuėjo atrakinti durų. Dury
se pasirodė Stondys su para- 
belium rankoje. Nei žodžio 
neprataręs, paleido tris šū
vius į Stupurienę, kuriai du 
šūviai perėjo per kairiąją 
ranką virš alkūnės ir nukir
to kaulą, o tretysis per deši
niosios rankos delną. Ket
virtuoju šuviu Stondys pats 
save sunkiai susižeidė per
šaudamas kiaurai galvą že
miau dešiniosios akies.

Išgirdęs šuvius, Klastaus
kas puolė iš gretimo kam
bario, bet jau rado dvi iš
virtusias, aimanuojančias ir 
kraujais aptekusias asmeny
bes. Sužeistieji pasiųsti 
Klaipėdos ligoninėn.

Stondys silpnas, vargu be- 
pagys. Stupuriene bijo, kad 
nenupiautų jai rankos.

Stondys gimęs 1903 m. 
Ukmergės apskrity, Šešuo
lių valsčiuje, Dvarininkų 
kaime, buvęs blaivus ir pa
reigas attikdavęs sąžiningai.

RADO LABAI SENŲ 
DAIKTŲ.

Dirbant melioracijos dar-į 
bą, rasta upėje plaktukas iš į 
bronzos, 2 adatos iš kaulų ir i 
kiti senoviški daiktai. Kau
no muziejaus vedėjas prof. 
Volteris nustatė, kad bron
zos plaktukas pagamintas 
100—150 metų prieš Kris
taus gimimą, vadinasi, dau
giau kaip prieš 2,000 metų.

VIS TAMSUMAS VIEŠ
PATAUJA

Alytus. Prie automobilių 
stoties yra laukiamasis ke
leiviams kambarys, bet deja 
čia nėra jokio laikraščio. 
Žmogus belaukdamas gali 
galą gauti iš nuobodumo. 
Tokioj viešoj ištaigoj būti
nai reikėtų laikraščių.

PIKTAS GINČAS.
Gaižiūnų kaime, Zapiškio 

valsčiuje Jonas Seniūnas 
smarkiai susiginčijo su bro
liu, negalėdami pasidalinti 
tėvo jiems paliktos dalies. 
Ginčas taip Įkaito, kad Jo
nas Seniūnas stvėrės šautu
vo ir broliui peršovė koją.

RADO PASIKORUSĮ.
V;dgirių valdiškame miš

ke K retingos apskrity rastas 
pasikoręs Prolauskas iš Im- 
pilės kaimo. Žudymosi prie
žastis — skurdus gyveni
mas.

IŠ NUMIRUSIŲ KELIA.
Šėta. Čia rugpiučio pabai

goje atkeltas naujas vikaras 
rodo veiklumą, kelia iš “nu
mirusių” pavasarininkus ir 
moterų katalikių d-ją. Vika
ro pastangomis įsteigta L. 
M. R. d-jos arbatinė. Šiaip 
Šėtoje nebuvo mados, kad 
kas arbatinėje arbatą gertų. 
Mat, du traktieriai ir 3 maž- 
alkoholinių gėrimų parduo
tuvės ir tris syk valytos vals
tybinės degtinės parduotu
vė prašmatnesniais gėrimais 
piliečius aprūpindavo, negu 
kinų arbata.

Lietuvos valstybės paja
mos ligi spalių 16 d. siekė 
235,081,147.54 litų, išlaidos 
—224,899,619.02 litų. Lie
ka ižde 10,181,528.52 lt.

DERĖSIS IR SU ESTIJA. ..... .................................. - "-----------------------—-------------------r

Baigus derybas su Latvi
ja, busiančios pradėtos de- 
įybos ir su Estija prekybos 
sutarčiai sudaryti. Jei Lietu
voj busianti atidaryta rinka 
estų drobei, tai estai palan
kiomis Lietuvai sąlygomis 
pirksią iš Lietuvos grudų.

I .4

heumatism
; S. Pociui-—žodžiai “asto- 
inish,” “surprise” ir “won- 
! der,” lietuvių kalboj turi tą 
pačią prasmę, t. y. nusiste
bėjimą. Kalbos mat nely
gios. Vienos kalbos apie tą 

i patį dalyką turi net kelias 
j sąvokas, tuo tarpu kaip ki- 
: tos kalbos pasitenkina tik 
i viena. Žodis “surprise” yra 
i tarptautinis ir jį vartoja vi- 
1 sas pasaulis. Lietuviai sako 
į “siurpryzas.”

Tamsuoliui. — “Valdinin
ko rauda” mums netinka. 
Musų skaitytojai nesupras, 
kas ten apdainuojama.

Atsilankiusiai. — Jūsų ži
nutės į pageidaujamą nu
merį Įdėti negalėjom, nes 
gavom ją per vėlai; antra, 
jos turinys nėra skubotas. 
Mes norėtume tamstą turėti 
musų skaitytojų ir bendra
darbių tarpe. Pasistengkit. '

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai Pagydomi 
PepsinicSeltzer 
Rašyk Pcpsinic SeltzerCk 

Worccster. Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

A S prašau kiekvieną šio laikraščiu 
skaitytoją, kuris turi Reumatinį 

Karštį, Raumenų skaudėjimu*. Lumbago 
ar Podagrą, parašyti man. paduodant sa- 

ac.rt-s:*. kad a* kiekienam 
galėčiau pasiųs u bai
dymui Vieno Dolerio 
Boniu* mano Reu- 
matini? Gyduolių AA 
no* ;W- savo kaltais 
įtikinti kiekvieną 
k n'ianti k:> Kuhn’s 

\\ Rlu uniatū- Fevfv Re- 
\ medy atliks. A A esu 

tame tikras ir iw 
1 riu. kad kiekvienas 

kenčiantis nuo Re
umatizmo žinotų ir 
butų tikras tame,

pirm negu duos man nors skatiką, pelno. 
Nebandykite išvilioti Reumatizmą per 
hojes ar od^ su piastenais ir painiais 
nstaliniais įtaisais. Nebandykite iškrap
štyti jį su lir.im^ntais. elektra, ar magne- 
•tiznui. Nebandykite Heikaibetl su jsikal- 
bėjinio mokslais. Jus turite jį išvaryti 
lauk. Jis yra sistemoje ir ii ten jus tu
rite jį varyti.

Kaip tik tą. aš manau. Kuhn's Gyduo
lė- i" atliks ir štai kode! jos turėtų pa
salinti Reumatinį Karsti. Raumenų skau- 
cojiniCB. Neuralgiją ar Podagrą. Reuvna- 
tizmas turi išnykti, jeigu jus norite pa- 
siliuoauoti nuo skausmų ir k<*nt*~jin)ų. 
Mano gyduolės turėtų pasalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius suti
nusius sąnarius.

AŠ NORIU ĮRODYTI 
įai jums, jeigu jus duokite man progos 
tai padaryti. Aš galiu daug įrodyti j vie
ną savaitę, jeijrn jų* parašykite ir pa- 
praLyriv* nrtno Kompan* :<•> prisigsti jums 
vieno dolerio bonkų stilių sekamo pa- 
siiilvmo. Aš nepaisau kaip ilga* jųa ken
tėjote nuo reit marinių nezaliavitnų. Aš 
nepaisau kokias kitas gyduoles jus var
tojote. Jeigu jus nevartojote mano, jus 
nežinote ką manosios atliks. Skaitykite 
intisą paMuIyrna. rašykite mum* <el Vie
no Dolerio Bandomosios Bonkos.

$1.00 BONKA UŽ 25c
norime. kad jus isbeadytumčt 

Kuhn’s R‘ienm»fic Frver Reme<1.v ir pa
tys sužinotumėt. kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad JVumntizmas gali būti pa
šalintas. ir mis nenorime pelno iš ban
dymo. Viskas ką prašome tai tei
singo Išbandymo. Jeigu jus rasite pa- 
g-’bT nuo jūsų negaUavimų užsisakyki
te daugiau tęsimui gydymo**ir tuo duo
kite mums pelno. Jeign nepagelbės tao 
ir nžsibaigs. Meg nesiunčiame mažos 
semnelio plečkutr* nopersko didumo ir 
ni-luritič-ios praktiškos vertes, bet rezu- 
liario didumo bonką. pardavinėjamą ap- 
tiekng- pu viena dolerį. Ai bonka yra sun
ki ir itm s turime mokėti Dčilei tarnui už 
jos atnešima pa* jūsų duris. turite
I>risiosfi mums So rentos apmokėjimui 

r.siuntimo, dėžutės ir supakavimo ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus paaugta jums dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vi-Ii aus.
KIRN REMEDY CO.. DEPT. B. W. 

IX.'».$ Milnanker Avenuc, Chicago, IU.

nanus; 
gali pardavinėti dėl morgi- 
čių apmokėjimo.

M. J., Caraęgie, Pa.—Ne
galima statyti redakcijai są
lygą, kad neiškraipytų žo
džių. Kiekviena redakcija 
braukia nevykusius žodžius 
ir įrašo kartais savus, vie
nok mintį palieka neiškreip
tą. Labai ačiū už prisiųstus 
raštus.

Kriškinul — Jūsų žine
lės šiuo tarpu neįdėsime, nes 
perdaug kalbama apie mo
teriškas kelinaites. Tik juo
kais galima apie tokį dalyką 
užsiminti, bet ne rimtam 
straipsny. Rašykit iš darbi
ninkų gyvenimo.

John Navic. — Korespon
dentas nemini jokios pavar
dės, tai kodėl tamsta sakai, 
kad jis tamstą šmeižė? Ko
respondento pavardės re

dakcija niekam neišduodu.
Ąžuolo Lapui. — Joks 

(daktaras negali pasakyti iš 
laiško, kas ligoniui kenkia. 
Kartais ir gerai žmogų išeg- 
z'aminavęs gydytojas negali 
atspėti ligos. Nuo plaukų 
pražilimo, kiek mums žino
ma, nėra jokių vaistų. Senos 
turtingos moterys mokėtų 
didžiausius pinigus, kad 
plaukai nežiltų, bet ir jos 
kitokio budo nuo pražilimo 
neranda, kaip tik dažyt juos 
iš viršaus. Dėl nosies patar
tume tamstai kreiptis pas 
gydytoją savo mieste. Ir 
kreipkitės kuo greičiausia, 
nes jeigu nosis senai negyja, 
tai gali būt įsimetus pavojin
ga liga.

t

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeigu jūsų sveikata yra menka ir 
jus jaučiatės pasenęs ir pavargęs, tu- ; 
rite mažą apetitą, jus vargina ne
virškinimas, konstipacija, inkstų ar 
pūslės įdegimas, skaudėjimas nuga
roje, žudote svarumą ir stiprumų, ne
galite gerai naktį pasilsėti ir atsike- j 
liate ryte pavargę ir sudribę, varto- Į 
kitę Nuga-Tone tik per kelias dienas 
ir jus pastebėsite kaip daug stipres
nis ir geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Nacionalis Sveika
tos ir Spėkų Budavotojas. .Jis padarė 
stebuklus milionams žmonių. -Jis su
reguliuoja vidurius ir nugali konsti- 
paciją. suteikia riebų, raudoną krau
ją, gaivina ir sustiprina organus ir 
nervinę sistemą ir padidina svarumą 
suliesiejusiu, suvargusių žmonių. Nu
ga-Tone turi savy prižadą geresnės 
sveikatos—naujo smagumo ir džiau- ! 
smo gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda 
Nuga-Tone. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturėtų jų stake. paprašykit jį už
sakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

5 Dienos Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviem Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BRENE1I ir EUKOH
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą.
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUHBUS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai- 
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Lloyd Kajū
riniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Lloyd

65 Statė Street. Boston

r

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiau
■ * ‘ -r

Išrodo ir jaučiasi 20 netų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sąstingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo maaaasio ją iš
tempimo.

Bet nenusiminkit —- yąs turite 
išbandytą ir patikrintą drangą tai 
patikimąjį Pain-EapeUerį su In
karo vaisbaženkliu Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Laumen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metą. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesti^lė 
urnai nepalengvindamas visokią 
skausmą, kaip tai Nctaalgijoa, 
Neuraičio. Reumatizmo, Gabus 
Skaudėjimo ir 1.1.

Pain-Expelleris su Inkaro vab- 
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančią 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tao- 
jaus. šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Erpellerj sulig 
nurodymą. Rytmety atsilcelsite 
gatavi kad ir 10 mylią eiti — ją* 
juoksitės net ii tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Pabandyk Dykai

įsitikink, 
kad 

REM-OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KAM KENTET Kad mos 

tia fu REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 

drapanų. Ji gydo—klausk ją aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpačėtytas. Rašykit Henry Thayor 
A Co.. C«mbridr» Marta g

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

šiame tome kalbair.* apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Rdmoe įmūriją, joa demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikičionybėg, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų iator ją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžmos karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Ciagia Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga togitisi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai” ,

Knygoje yra daug paveiksiu, temlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... *235.

KELEIVIS
253 BROADWAY, 8OCTR BOSTON. MASS.
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Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsą knygyno
sekamas knygas:

1. Namą 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 Namą Daktaras yra viena iš reikalingiausią kny
gą kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingu valgių ir gėrimą, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arioną Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.
4. Vakarą Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma 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, visokiausių burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdalyta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262. 
Kaina $1.00. *
9. Juoką Knyga. Tikri juokai. Pusi. 206. Kaina $1.00.
10. Tikėjimą istorija. Šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslą. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.50.
11. Žodynas Lietnvią-Angią ir Anglą-Lietuvią kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lalis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.

Jeigu pirksite šitų knygą nemažiau vertės $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygą už $10.00 
mums prisiųskite tiktai $7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $5-00

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knyrą rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. šitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikrasčir skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygą 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai ži.mai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurios senesnės, vienos ją mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapių, šitų visą knygą vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunat - už Š5.OO. Naudokitės proga tuoj, kolei šitą knygą 
rinkinių dar turime apsčiai. Laaksime užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siusti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 »•. Raiste* St. Chicage, m.
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8 KELEIVIS No. 50. Gruodžio 10 d., 1930

Vietinės Žinios
Balius pavyko. Ant Parker street, New-j Bankietas ir Koncertas

j Lietuvių Ukėsų Draugi- tone, automobilius užmušė Įvyks Lietuvių M. Žiny
bos 31-mas metinis balius la- 79 metų amžiaus senį, kuris čioj, nedėlioję, Gruodžio- 
bai gerai nusisekė^ Draugi- nešė laišką į pašto baksą.lDec’. 14‘ 1930, 6:30 vai. va

liai liko apie $150 pelno. Automobiliaus savininkas kare.
Dalyvavo apie 500 žmonių; mėgino sustoti ir užveržė

TRIS LIETUVIAI AREŠ- : daugiausia buvo jaunimo, stabdžius, bet gatvė buvo 
TUOTI UŽ VAGYSTĘ. ' Pirmą dovaną už gražiau- apšalusi ledu, mašina pasly- 

Tarp suimtųjų yra Ona Jan
kauskaitė, 17 metų amžiaus 

mergaitė iš Montellos.
Pereitą nedėldieni Bosto

ne policija areštavo Aleksį 
Čepulionį. 19 metų amžiaus 
vaikėzą, kuris yra kaltina
mas plėšimu šilko krautuvių 
Montelloj ir Broektone. Jc 
bute, kuris randasi po nu
meriu 83 Waltham st., poli
cija sakosi radusi 144 poras 
šilkinių pančekų ir 72 bran
gaus šilko padžiamas. Visi 
tie daiktai esą išplėšti iš 
Brocktono krautuvių, todėl 
Čepulionį ir išvežė į Brock- 
toną.

Sąrišy su tuo Montelloj 
buvo suimtas Jonas Gurec- 
kas, kuris gyvena po nume
riu 94 Clairmont avė., ir Ona 
Jankauskaitė, 17 metų am
žiaus lietuvaitė, kurios na
mai randasi po numeriu 120 
Ames st. Kaip Gurecką. taip 
ir ją policija kaltina priimi- 
nėjimu vogtų daiktų. Ar jie 
žinojo, kad tie daiktai vogti, 
ar ne, tai paaiškės gal teis
me.

Policija sako, kad Broek
tone ar Montelloj buvo susi
dariusi vagių kompanija, 
kuri per dvi paskutines są- 
vaites išplėšė daug brangių 
krautuvių: Tie vagys vogda- 

geriau buvo* perstatytas. Pu- vo daugiausia šilkus. Ir poli- 
blika iš juoko negalėjo nu- cija mano, kad dabar ji turi 
sėdėti. - ----------------- .
no šeimininko rolę. Pažvel-' 
gus. rodos, iš pupų išvary
tas^ bet kiekvienas jo pasiju
dinimas, kiekvienas sakinys 
sutveria išsiveržtiną juoką. 
Tai tikras komikas-genius. 
Pas lietuvius tokių iki šiol 
nesimatė.

Antra dalis programo 
prasidėjo dainomis. Pa
nelė Mitrikaitė iš AVorces- 
terio dainavo visas dainas 
lietuviškai: “Mamyte.” “Vi
sur tyla,” “Kur bakūžė sa
manota” ir tt. Jos stiprus, 
žavėjantis balsas kėlė klau
sytojus į padanges, už tad 
publika kiekvieną kartą pa
lydėjo ją triukšmingoms 
ovacijoms. Jai akompanavo 
p-lė Rauktytė iš Worceste- 
rio, simpatinga, maloniai 
rimtos išvaizdos ir kukli lyg 
stirna mergelė. Vanagaitis 
su Olšausku rėžė “<’ * 
Daugiausiai dainavo juokin
gas daineles ir juokino pub
liką. Bet sudainavo gana 
sunkių veikalų, labai gerai. 
“Vilniun trauk,” Vanagaičio 
kompozicija ir “Gieda gai
deliai riluoja. Bludi berne
lis jaunasis.” Čia reikalinga 
gero išsilavinimo ir gerų iš
tvermingų balsų. Čia ir pa
sirodo Olšauskas. Jo gerai 
lavintas, malonus ir stiprus 
baritonas, klausytojus žavė- 
ja. Ir iš komiko pasidaro pir
maeilis operos dainininkas. 
Neliečiant gilių tendencijų, 
reikia pasakyt, kad A. Va
nagaitis ir Olšauskas savo 
vietoje artistai ir muzikai. 
Jeigu publika nuo pusės po 
septynių iki pusiau po vie
nuolikai ramiai išsėdi ir d a 
nenori skirstytis, tai reiškia, 
kad jie ką nors žingeidaus 
publikai duoda. Aš patar
čiau jiems tuojaus po šven
čių surengt da kitą “Dzim- 
dzių” vakarą ir tikrinu, kad 
į svetainę publikos netilps.

Ne reporteris.

DZIMDZI-DRIMDZI 
BOSTONE.

Tokiu užvardinimu skai
tau “Keleivy” žinutę. Atei
na nedėldienis, per dieną 
pasilsėjau, manau sau, visgi 
reikia nueit pasiklausyt, ką- 
gi tie Dzimdziai dzimdziuos. 
Apie pusę po septynių įeinu 
į Lietuvių salę, ir kągi, pa
stebiu nepaprastą reginį. 
Salė pilnutėlė žmonių, sėdy
nės visos užsėstos, pasie
niais jau ir stačių matosi. 
Publika visai skirtinga. Ma
tosi daug jaunimo, naujokų 
iš Lietuvos, kurie didžiumo
je susispietę vyčių kuopoje 
ir veikia po bažnyčia: mato
si ir pražilėlių, rūsčiais vei
dais vyrų ir moterų. Jų nie
kad nemačiau ant kitokių 
parengimų. Tarpe tų matau 
maišosi ir inteligentai, ir 
meno mėgėjai, kurie lanko 
visokius parengimus.

Prieš aštuonias. publika 
pradeda nerimauti, bruzdė
jimas : svetainė kimštinai 
prisipildė.

Prasideda programas. 
Pradėjo su veikalėliu iš gy
venimo inteligentiškos šei
mynos. Vardo veikalėlio ne
mačiau. negirdėjau ir neži
nau. Bet pradedant nuo 
aguonų grudimo ir baigiant 
Stumbrio apsiženijimu, nu
sisekusiai parašytas, o da

KURIE NORITE VA
ŽIUOT Į FLORIDĄ?

Už dviejų sąvaičių išvažiuoju su 
mano karu Crysler 77. Turiu vietos 
dėl trijų žmonių už mažų kainą.

JOHN JANUŠK1S (51)
54 Water st., Stoughton, Mass. i 

Tel. 202-R.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL'S
137 SUMMER ST., BOSTONE.

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

i

Kiekvienas atsilankęs bus 
užganėdintas su gera vaka
riene ir puikiu programų. 
Įžanga dideliems 50c.; 
kams 25c.

Komitetas kviečia visus 
atsilankyti.

i
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! si šokimą gavo p-lė Helena do ir vistiek senį užmušė. 
Kontrimiutė su savo partne- ---------------
riu H. Flemmingu. Antrą Thomad Dalby kompani- 
dovaną laimėjo Kazvs Pa- ja iš Watertowno apskundė 
šakamis su p-le A. Caseta. miestą reikalaudama $900 

| atlyginimo užtai, kad dul
kės iš taisomo miesto parko 
sugadino šviežiai numalevo- 
tą tos kompanijos dirbtuvę.

Medforde policija arešta
vo 5 vaikėzus, kurie nakti
mis plėšdavo krautuves ir 
gazolino stotis.

Pigiai parsiduoda pavar-, -

, SENUS ČEVERYKUS
\ 31-1 Pataisau ir padarau kaip naujus. 

I gerai, greitai, pigiai. Visiems žino
mas, (50)

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

Prie Lietuvių Svetainės.
Trečią dovaną laimėjo Ka
zys Pratapas su p-le Ona 
Green. Visi šokikai iš So. 
Bostono.

Visiems rėmėjams ir dar
bininkams tariu širdingą 
ačiū.

Baliaus gaspadorius,
D. Olseika.

Viena judveide pasisam
dė tax| ir liepė važiuoti iš 
Bostono i Cambridge. Ant 
tilte ji išsitraukė revolverį, 
liepė vežikui sustoti, atėmė 
iš jo $300 ir išlipus nuėjo 
sau.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.
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GERAS BARBERIS, lietuvis, nori 
gaut darbą. Klauskit C. B, 102 Silver 
st., So. Boston, pas J. Rollins.

(SEYMOCR) 
COMMONVEALTH AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
Tel. Kenmore 1445.

PAMfflfAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VTKTOR VAITA1TI8
415 Old Colony Ava^

SO. BOSTON. MASS.
Telef onaa: So. Boston 6777.

536AUKOS 
Sušelpimui velionio 

vestro Bu jo našlaičių, kurias 
rinko S. L. šv. Kazimiero, 
Keistučio ir Gedimino drau
gijų komitetai.

Pinigais aukavo: 
Kun. J. A. Virmauskas S3, 

G, Stukas $2, B. Skerstonas 
$2, J. Steponaitis 25c., A. 
Kneižys 25c., Lithuanian 
Furniture $2, John Klimas 
50c.. W. J. Skudrus S2? John 
W. Roman 50c., Anthonv O. 
šalna SI. J. M. Dilis $1, Ka-' 
zys J. Kalinauskas SI. Fran
cis J. Kalinauskas SI, Jonas 
Stonis 50c., W. Yanuss 25c., 
Dr.’ A. Kapočius 50c., F. J. 
Bagočius SI. Barace\vicz SI, 
C. Koenig 25c., S. Viatkas 
SI. E. T. A. Walsh SI, Mil- 
lers Dry Goods 50c.. T. L. D. 
S. 81, j. Sleivis SI, Ver. Ber- 
niunas S10, Petras Babelius 
$1.50, J. S. Šurila S10, So. 
Bostono parapija svetainę, 
Mr. Jakauski S20. 
Gruodis 82. “Keleivis 
sinimą, 
garsinimu 
Antanas Macejunas 81. A.P.' 
Bernare! 50c.. W. V. Zales- 
kas 25c., M. Malens 25c.. D. 
J. Olseika 25c.

Aukavo maistu ir kitkuo.

Pereita nedėldieni apie \Spa, nendžių. KJ 
.valanda rvtn \VvvtnnP Šidlauskas KendziU. J Sa- 

katauskas 1 stikl. agurkų ir 
2 stikl. muštardos. Dom. Pa- 
menkevich 5 svar. frankvi- 
čių. Vincas Trakelis ir Pet
ras Romanskas 5 keisus to- 
niko. Strand Market 2 svaru 
taukų. Klondike Market 10 
sv. frankvičių. James Me- 
dzis 1 sūri. W. J. Jakštas 5 
sv. frankvičių. S. Usis rūky
tą kumpį. Vincentas Našta-: 
nis 5 sv. frankvičių. Jurgis 
Masilionis trejis marškinius. 
P. Mikalauskas 3 knygutes. 
P. Akunevich porą kralekų. 
J. Jakštas 12 sv. kopūstų. 
Baltrušaitis 10 sv. frankvi
čių. John Walieckas 10 sv. 
taukų. W. Maičiukas 10 sv. 
frankvičių. Jurgis Petraitis
4 stiklus muštardos. Daunis
5 sv. virintos amės. J. Stri-
gunas 6 kenus kopūstų. 10 
sv. svogūnų, 1 baksą drus- ’ 
kos, 2 baksu cocoa, 2 sv. į 
cukraus, 7 kenus binzų. 2 
bonkas kiaulių kojų. Lin- 
coln Market 5 sv. frankvi
čių. Pranciška Steponavi
čienė 4 keisus toniko. Anta-' 
nina Barisienė 12 tuzinų 
bulkučių ir 4 duonas. II

Massachusetts pakrašty: 
valdžios laivai sugavo 3 bo-_ 
tus. kurie plaukė su degtine' 
iš Kanados Į New Yorką. 
Paimta iš viso už $1,000,000 
degtinės.

Miške, netoli Westhamp- 
tono, nusišovė Leon Bald- 
win, 33 metų vyras, kuri po
licija gaudė dėl nužudymo 
moteriškės.
i-----------------

Ant North Stationo tarpe Bostono unijų vadai rei- 
vagonų buvo sutrintas Her- kalauja įvesti visose dirbtu- 
bert King, 58 metu amžiaus vėse 3 dienų darbo sąvaitę, 
darbininkas. ‘ kad daugiau darbininkų ga-

-------------- lėtų gauti dirbt.
Bostono lenkai pereitą ne- --------------

dėldienį apvaikščiojo savo Per 3 pirmutines dienas 
Związko (Susivienijimo) 50 medžioklės Mass. valstijoj 
metų sukaktuves. t užmušta 111 stirnų.

Sil-

i

toti rakandai. ..
Geras daininruimio setas

už 35, didelis karpetas už 
$5, kamodė už $9, sudeda
ma lova už $5, vaikams lo
vuke už $2, gražus paveiks
lai po $1, puikus minkštas 
krėslas už $5. Pasiklaust 
“Keleivio” ofise, 253 Broad- 
way.

IŠSIDUODA ANT BANDOS 4 Kam
bariai, visi įtaisymai; randa pigi. 
Kreipkitės: 98 Silver st., ant 3 lubų.

KAM REIKALINGAS 
KAMBARYS?

Ant dienos, sąvaitės ar ilgiau. Aš už
laikau Hotelį su švariais kambariais. 
Mano kaina žemesnė negu bent kur. 
Reikale užeikit. Esu lietuvis, mano 
adresas: L. H. DANIELSON (51) 

l'-2 Endicott st., Boston, Mass.
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| Valandos: nuo 2—4 ir 7—-8. t
L«QCGGe00QCCiCCeGGQGQOOQQOQi!

Lengva Kuomet 
Moki

DOVANŲ SVENTEMSi
M

♦

A. Olšauskas vaidi-' šitą kompaniją suėmusi.
Pakpl lietuviai buvo “gri- 

noriai,” šitokių dalykų tarp 
' jų nesigirdėjo. Bet juo dau
giau musų žmonės persiima 
Amerikos “civilizacija,” tuo 
daugiau pas juos atsiranda 
plėšikų. Ir šitokiais darbe
liais “pasižymi” daugiausia 
vis čia augę vaikėzai.

Newtono knygynan per 
langą Įšoko stirna.į 

I
110 valandą ryto Newtone 
•pasirodė stirna. Davatkos 
i ėjo bažnyčion ir labai nu- 
: stebo pamačiusios miško 
žvėrį. Stirna sustojo ties 
bažnyčia, pažiurėjo i davat
kų buri, prunkštelėjo jų pu
sėn ir, parodžius joms savo 
baltą vuodegą', nustraksėjo 
pro trafiko policmaną. kurio 
bemaž ko nenuvertė nuo ko- 

rHiasro ’’ jy- neužilgo i policijos nuo-
vadą pradėjo šauktis telefo
nu išgąsdintas moteriškas 
balsas, kad i Nev.lono kny
gyną, vaikų skaityklom per 
langą įšoko stirna ir viską 
tenai apvertė aukštyn kojo
mis. Stirna šokinėjo po skai
tyklą beveik pusę valandos: 
ji sulaužė tenai stalus, nu
metė nuo sienų paveikslus, 
išvartė ir sudaužė stovylas, 
ant galo išnėrė per kitą lan
gą ir dingo. Kada “greita" 
policija pribuvo, ji rado tik
tai sujauktą knygyną: stir
nos jau nebuvo.

Kelios dienos atgal viena 
stirna buvo sugauta Spring- 
fieldo mieste. Dabartiniu 
laiku, mat, yra medžioklės 
sezonas, girios pilnos me
džiotojų, todėl stirnos bėga 
i miestus.

Į

Bostono miesto valdžia 
nutarė, kad nuo šiol ji duos 
maisto ir pastogės atvvku- 
siems iš kitur pavargėliams 
tiktai per 24 valandas.

Šiomis dienomis policija 
sumedžiojo 7 jaunus plėši
kus, kurie plėšikavo Bel
monto ir Waterto\vno ribo
se. Jie pastatyti po $160,000 
kaucijos.

Sudegė farma su gyvuliais.
Ashlandė, netoli Bostono, 

pereitą nedėldieni sudegė 
Adamso farma. Ugny žuvo 
3 arkliai, 5 karvės, 6 kiaulės, 
100 bušelių obuolių, auto
mobilius ir kiti padargai. 
Vanduo ant farmos išdžiu
vęs, todėl nebuvo kuo gaisrą 
gesinti. •

Atsakančiai ir gerai pataisy
ti automobilių 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 ii 
gabius darbininkus. Garadžius 
turi vietos dėl 135 automobilių. 
Yra užlaikomas švariai ir geroj 
tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
dieną ir naktį. Pataiso automo
bilių gerai, greitai ir nebran- 

A giai.
Ant. Į Prižiūrėtojas garadžiaus S. 
gar- Jeneliunas visiems maloniai pa- 

“Darbininkas” du tarnauja. _ (-)
ir 1000 plakatų,* Lietuviu Įstaiga 

BR0ADWAY GARAGE
541 Broadway, So.Boston. Mass 

Telefonas: So. Boston 1370. f

iš
LIETUVOS j

Lietuvos mergaitės jau * 
nuo 1911 m. išdirba “Bi-j 
rutės” fabrike gardžių sal- į 
darnių.

Tie jų sa’ iaHiiai buvo 4 
ajMlovanofi šešiais aukso, į 
-dviem sidabro nevienu ? 
bronzo medaliais įvairiose ? 
Europos pandose už jų * 
gerams.

Tų saidaihią Lietuvos; 
mergaitės atsiuntė mr.rns,' 
j Ameriką. $

Jų galima gauti graŽMVe dėžutėse kiekvienoje ge-« 
n-snėje lietuvių krautuvėje po pusantro dolerio už i 

dėžutę; arba šešias dė-| 
iutm už Jei vie- į 

negalite gauti tai į 
prisiųskite pinigus ir į 
sakiam jas mes pasiusi-1 
me Tamstai paštu. 5 

į

UTBOANIAN 1HP0RTING COMPANY į 

818 East Sixth St, Sosth BnCm. Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadway,
SO BOSTON, MASS. •

Tel. So- Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

1*1 Broadvray, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MAS8.
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’ > aianaos: nuo v ryvv nu o J
t Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. t • .A

Tel. Richmond 0658. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijes-Lietuvos Daktaras 

ir Chirurgas
261 Hanover St., Boston, Mass. 

♦ Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

{ Gyvenimas: 490 Blue Hill Ave^ | 
i Ičoiburv, Mass. |
! Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. * 
: . . — ------------- *

'it

PAUL’S MENS SBOP

jyaUAUSl LIETUVIŠKI 
KEKORDM eoUMBlk,

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akompan.
16050F (Kalėdų Pasveikinimas 

(Ei, Kalėdosi
Trubaduru Kvartetas

10” 75c.
16141F (Gul šiandieną

(Sveikas Jėzau Mažiausias
( Šventoji Naktis—
( Pirma ir Antra Dalis. 

(Tyliąją Naktį.
< Rami Naktis

< Mergyte Jaunoji
• Motušaitė Miela 
(Saulė Leidžias
(Prirodir.o Seni Žmonės

STASYS PAURAS, Baritonas 
10” 75c.

16183F (Po
(Visi

16110F

16109F

16144F

16179F

I

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 Broadway, netoli F 
gatvės.

I

Trubaduru Kvartetas

Kanstancija Menkeliuniutė, Soprano 
Su Orkestros Akompan.

* Kanstancija Menkeliuniutė, Soprano 

_________ ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras. 
Su Orkestros Akompan.

Močiutės Vartais 16171F (Svajonė Ir Meilė 
Iš Vien (Sudiev Sesutės

16176F (Muzikantei Rėžkit Kazoką
(Atsimeni Tą Dieną

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
FR. YOTKO, Leader 

16188F (Vyras Pijokėlis, Daina
(Pasakykie Panaitėle,

16177F ( Našlio Polka
i Mano Polka

16170F (Šiaučiaus Polka 
(Jievutės Polka
Singing by A. šaukevičius Marijona Urbas

WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Lietuvninkaitė, Leader

16165F (Dviejų Žodžių, Polka 
(Lietuvos Kvietkos, Valcas 

16172F (Einik Polka
(Lietuvos Kareivėlių, Polka 

Jonas Dirvelis ir jo Orkestrą

ė {‘f t
Daina •

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Incidentai Singing by A. šaukevičius

16185F (Mergų Polka
. (Laukiu Tavęs

16178F

16182F

16186F

16180F

16162F

16187F

16164F

Albina
(Panemunes Polka 
(Karolina Polka

(šabas Gud—Polka
(lakštutė Polka

(“Vilkas—Pilkas”. Polka
(“Liudvikas” Polka

PEN NSY L V A N ĮJOS ANGLĮ AK AŠIAI
16163F (Butkiškių Polka 

(Storų Bobų— Polka
Incid. Singing by Jurgis Aranskas

16156F

Orchestra with Incidentai Singing

Singing by A. šaukevičius

Orchestra with Incidentai Singing

(Vištyčio Valcas
(Kibartų Polka

(Gaspadinč Aną Dieną
(Zanavjkas

(Prūsų Užpuolimas
(Vaikelio Polka
(Močiutes .Mazurka
(Kariška Daina

(Ar Tau Sesele 
(Kelkis Berneli

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ *NAMĄ KIEK

VIENĄ VALANDĄ
P^s mus galite gauti netik tuos rekordus, kurie yra garsinami,

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. štam
pą Mažiau 6 Rekordų, per paštų nesiunčiame.

Mes priimame Lietavra Bonas nuo tų. kurie perka pas mus Radio 
ar Gramafoną, priimame Bonus kaipo dalį mokesnes.

GEO. MASIUONIS
SO. BOSTON, MASS.

1

377 BROADWAY,

• LIETUVIŠKA ; 
! BUČERNE
♦ Užlaikome geriausią tavorą 
| parduodame pigiausia kaina. Mė-j 
t sos visuomet šviežios.
| Taipgi užlaikome šviežius die-}
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.»
} Pagardinimui Chop Suey, var-} 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c. t 
} už bonką. |
I Lietuviški skilandžiai ... .sv. 35c i 
| Švieži sūriai nuo farmų. ;
» Visokį tavorą pas mus galite gaut i 
| pigiai ir gerą. }
t J. PATKAUSKAS
} STRAND CASH MARKET }
♦ 331 BROADWAY, SO. BOSTON. ♦ 
| Telefonas: So. Boston 0551. |
* j » m * n t ■ mmmTrm-m-B-i----------r--------—

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJA® 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniai* 

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

CAMBRIDGE, MASS.

881

I 
I
I 

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston, Masu.į

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciaiiškumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

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

---------------

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 WALUL1S 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietovis Graborius

162 Broadvay. So. Boston, Mara.' 
Reaidence: 313 W. 3-rd atraet. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. }
»

LAIDOJIMUS 
kuriuos pavedu 
mano prižiurėji 
mui, visuomet • 
būna patenkint^ 
ir sutaupina go-' 
rokai pinigų. ‘ 

Mano kaina1 
visiems ir visur: 
vienoda.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

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

vos ir visados šviežias Dielea 
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.

Telefonas: So. Boston 1958. f?

Ęay View Motor |
Peter Trečiokas Ir Cj

J oš Kapotas** g
GERIAUSI LIETUVIAI H 

MECHANIKAI. H
Taiso visokius automoMBa* trfi 
gerai patarnauja. C,
Agentūra Studebaker ir EreHae K 

Reikale kreipkitės ir ganatl"] 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta: nJ
549 E. BROADVAT 9

Taisymo vieta: g
1 HAMLIN ST.. g

kampas E. Eight ot. g
SOUTH BOSTON, MAS*. |


