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Lietuva Laimėjo Bylą 
Tarptautiniame Teisme

Kondonis Areštuo- [Kunigas Pasmerktas Propaganda Prieš 
tas, Kad Nedavė Na- Visam Amžiui Ka-

KAIŠIADORIŲ GELŽKE- 
LIS PASILIKS LENKAMS 

UŽDARYTAS.

Jie reikalavo jo atidarymo ir 
buvo apskundę Lietuvą į 

Haagos Tribunolą. .
Šiomis dienomis tarptauti

niame tribunole Haagoje 
(Olandijoje) buvo nagrinė
jama svarbi Lietuvos-Lenki
jos byla dėl Kaišiadoiių- 
Lentvaravo geležinkelio li
nijos. Šitas geležinkelis ju- 
gia Lietuvą su Vilniaus kraš
tu ir turi pastarajam didelės 
ekonominės reikšmės. Bet 
kai 1920 metais lenkai už
griebė Vilnių, Lietuva tą 
geležinkelio liniją uždarė ir 
ji stovi uždaryta iki šiai die
nai.

Lietuva laikėsi to nusista
tymo, kad dėl Vilniaus už
grobimo tarp jos ir Lenkijos 
yra karo stovis, todėl pakol 
lenkai Vilniaus negrąžins, 
tas geležinkelis negali būti 
atidarytas.

Bet lenkai apskundė Lietu
vą Tautų Lygos Tarybai, o 
paskui ir Tarptautiniam 
Teismui, sakydami, kad ši
taip aiškindamosi Lietuva 
laužanti tarptautines savo 
sutartis ir pasižadėjimus, 
nes tikrovėje karo stovio 
tarp Lietuvos ir Lenkijos se
nai jau nebėra. Karo stovis 
buvo atšauktas dar 1927, 
kuomet Pilsudskis Tautų 
Lygos susirinkime Ženevoj 
sušuko Voldemarui: “Taika, 
ar karas?” Voldemaras tuo
met padavė Pilsudskiui ran- 
vį ir pradėti su Lenkija tai
ka.” Toliaus Voldemaras 
kaipo Lietuvos diktatorius, 
prižadėjo atšaukti karo sto
vį ir pradėti su Lenkjia tai
kos derybas. Ir taip jo pasi
žadėjimas yra užrašytas ir 
Tautos Lygos protokoluose.

Taigi, iškeldami šitą susi
siekimo bylą, lenkai dabar 
tuo ir femėsi, kad karo sto- 
vio senai jau nebėra, o betgi 
to geležinkelio Lietuva nea
tidaro, kas yra priešinga 
tarptautiniems įstatymams.

Savo pusei ginti Lietuva 
pasisamdė tarptautinių tei
sių žinovą ir prie to da nu
siuntė savo delegatą į Haa- 
gą. Lenkija taipgi nusiun
tė" delegatą. Iš abiejų pusiu 
buvo pasakyta daug kalbi; 
ir argumentų. Lenkų atsto
vas aiškino taip: Lietuva, 
pasirašydama Klaipėdos su
tartį, apsiėmė pildyti vadi
namąjį “Barcelonos Statu
tą”, kuris reikalauja tranzi
to laisvės tarptautinėse susi
siekimo linijose. O tas Kai- 
šiadorių-Lantvaravo gele
žinkelis kaip tik ir yra tarp
tautinė susisiekimo linija, 
nes ji jungia dvi valstybes. 
Reiškia, uždarydama tą lini
ją, Lietuva laužo “Barcelo
nos Statutą”.

Bet Lietuvos gynėjas į- 
rodė, kad tame “Barcelono 
Statute” yra 7-tas straipsnis 
kuris aiškiai sako: “Tranzi
to laisvė gali būt sustabdyta, 
jeigu to reikalauja rimti į- 
vykiai, liečiantieji valstybės 
saugumą, arba jos gyvuosius 
reikalus.” Taigi šitas straip-

; snys kaip tik ir duoda Lie- 
• tuvai teisę tą geležinkelį už- 
■ daiyti, nes dėl užimtojo Vil
niaus tas geležinkelis liečia 
ir jos saugumą ir gyvuosius 
reikalus.

Išklausęs abiejų pusių, 
tarptautinis Haagos Tribu
nolas išsprendė bylą Lietu
vos naudai. Jisai pripažino, 
kad einant “Barcelonos Sta
tuto” septintuoju straipsniu, > 
Lietuva turi pilną teisę lai
kyt tą geležinkelio liniją už
darytą.

Tai yra pirmutinė byla, 
kurią Lietuvai pavyko prieš 
lenkus laimėti. Lenkija no
rėjo da sykį Lietuvai įkąsti, 
bet šį kartą įkando akmenį.

Kanados Policija Nu
žudė Lietuvį.

Iš Kanados mums prisiųs
ta ukrainiečių laikraštis 
“Ukrainski Robytniči Vis
ti”, kuris praneša, kad Este- 
vane policija nušovė 3 strei
kuojančius mainerius, Julja- 
ną Grišką, Mikolą Narganą 
ir Petrą Morkūną. Pastara
sis buvo lietuvis, kilęs iš Žal- 
vos kaimo, Ukmergės aps
kričio, gimęs 1903 metais, 
Kanadon atvažiavo 1926 
metų pavasarį. Peršautas 
žmogžudiška policijos kulip- 
ka per vidurius, Morkūnas 
pasikankino 2 dienas Way- 
burno ligoninėj, Saskatche- 
wano provincijoj, ir mirė 
palikdamas didžiausiam 
varge savo moterį ir dviejų 
mėnesių kūdikį.

Laidojant nužudytus dar
bininkus susirinko apie 2,- 
500 žmonių minia, šerme
nų priešaky buvo nešama 
daugybė plakatų su angliš
kais užrašais. Jie skelbė: 
“Jie kovojo už ducną, o ga
vo švino.” “Nužudyti galva
žudiškos bosų policijos”. 
‘Garbė nužudytiems drau
gams, kurie kovojo už darbi
ninkų reikalus.” “Mes mi- 
”ėm, bet streikieriai kovos i- 
ki galo.”

mo Griaut.
Salėm, Mass.—Šį panedė

lį čia buvo areštuotas John 
J. Kondonis, kaltinamas 
trukdymu valdžios darbo ir 
paniekinimu teismo.Mat, fe
deralinė valdžia yra nutarus 
statyt čia naują paštą ir tam 
tiksuli reikėjo nugraiuti a- 
pie 40'senų namų,, kurių 
tarpe randasi ir Kondonio 
namas. Už nugriautus na- 
mus^ valdžia gerai atlygina, 
ii- už Kondonio namą yra 
prisiųstas iš Washingtono 
čekis ant $34,000. Bet jam 
rodoj, kad valdžia turėtų 
duot jam kokį milioną; jis 
laiko apie 20 burdingierių ir 
nenori kraustytis. Teismas 
davė jam įsakymą išsikraus- 
tyt, nes visi kiti namai jau 
nugriauti ir norima pradėti 
kast pamatas paštui. Kon
donis teismo įsakymo nepa
klausė. Užtai gi šį panedėlį 
jis buvo areštuotas ir dabar 
visi jo daiktai kartu su bur- 
dingieriais bus policijos iš
kraustyti.

Amerikos Dolerį.
Washingtono vyriausybė 

i labai susirupinus ta nesu-
tėjiman.

Ji* darė w _
numirėlius ir iškoneveikė ; paskutinėmis dienomis fran-

‘etelMiklue”, “kėlė” j prantama propaganda,kurią 
nie ir iškoneveikė j paskutinėmis dienomis fran
tu mergaitę. cuzų spauda pradėjo varytijauną ąiergaitę.

B

Kriminalis ‘teismas Chi
cago je pereitą sąvaitę pas
merkė kalėjiman iki gyvos 
galvos italų RĮomos katalikų 
kunigą Giuseppe M. Abbate, 
kurio bažnyčia randasi po 
numeriu 2021 De Kalb st. 
Jį buvo apskundus Lucia 
Vittello, lo Dietų amžiaus 
mergaitė sardama, kad jis 
ją užpuolęs ir iškoneveikęs. 
Teismas pri

Paskelbus 
Drendį, kun. 
rankasj

••

NEPAPRASTOS NE
LAIMĖS.

Šiomis dienomis Chicago- 
je susirinko nacionalis sau
gumo kongresas, kur buvo 
raportuota visokių keistų 
nelaimingų atsitikimų. Pa
vyzdžiui, vienas žmogus tu
rėjo stiklinę akį; dirbtuvėje 
ta akis nuo karščio truko ir 
pavojingai jį sužeidė. Kitas 
jaunas vyras turėjo ant ke
lių pasisodinęs merginą; jo 
keliai nuo to taip užtirpo, 
kad atsistojęs jisai sugriuvo 
ir nusilaužė koją. O štai vie
nas vyras maudėsi vonioje, 
bet atsistojęs šlapioj vonioje 
paslydo ir nuogas išgriuvo 
per langą į lauką.

PER AUDRĄ JAPONIJOJ 
ŽUVO 30 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Japonijoje 
buvo didelė audra su lietum, 
nėr kurią užvirto Oga upės 
užtvaras ir pasidarė potvi- 
nys,kuriame prigėrė 30 žmo
nių. Pačiame Tokio mieste 
vanduo apsėmė 6,000 namų.

Žmonės Nepasitiki 
Bankais.

“Keleivio” redakcija gau
na daug laiškų su paklausi
mais, kur dėti sutaupytus 
pinigus, kad jie nežūtų. Pa
prastuose bankuose žmones 
bijosi savo sunkiai uždirb
tus centus laikyti, nes dabar
tiniais krizio laikais daug 
bankų užsidaro.

Kad nereikėtų kožnam at
skirai atsakinėti, čia duo
dam atsakymą ir patarimą 
visiems kartu. Kas bijosi pa
prastuose bankuose savo 
centus laikyti, tegul tuojau 
juos išima ir padeda į val
džios taupomąjį skyrių ant 
pašto. Nors valdžia moka 
daug mažesnį nuošimtį, bet 
užtai pinigai čia padėti ne
prapuls.

Tiesa, paštas priima nuo 
vieno žmogaus nedaugiau 
kaip $2,500. Taigi kas turi 
daugiau, negu 25 šimtai, tas 
gali padėti likusius kitokiu 
vardu. Vyras gali padėti $2,- 
500 savo vardu ir kitą tiek 
savo žmonos vardu. Galima 
taipgi padėti ir vaiko vardu 
po savo globa.

Taigi atkarto  jam: padėkit 
savo sutaupąs į pašto taupo
mąjį skyrių, o tada miegot 
galėsite ramiai.

BAŽNYTINĖSE 
SE UŽMUŠTA 

NIŲ.
Talanocoyano 

Meksikoje, pereitą nedėldie
nį žmonės išnešė iš katalikų 
bažnyčios medinius dievus ir 
šventuosius ir sukrovę iš jų 
laužą uždegė. Tuomet kuni
go sukurstyti fanatikai pa
kėlė riaušes ir pradėjo de
ginti valdžios triobas. Poli
cija pradėjo padegėjus šau
dyt ir 10 fanatikų užmušė.

RIAUŠĖ- 
10 ŽMO-

miestely,

PAGROBĖ $58,500.
Duluth, Minn.—Trįs ban

ditai apsiginklavę kulka- 
svaidžiu ir revolveriais, už
puolė čia du banko pasiunti
niu, sumušė juos ir pagrobę 
maišą su pinigais pabėgo. 
Maiše buvę $8,500 grynais 
pinigais ir $50,000 visokiais 
bonais ir kuponais.

ino jį kaltu, 
ismui nuos- 
bbate iškėlė 

_ ir dramatiš
kai vartydamas savo akis 
tarė: “Vardan Dievo tėvo ir 
sunaus ir dvasios šventos, aš 
šito prasižengimo nepapil- 
džiau!”

Policmanai tuomet paėmė 
jį už rankų ir puvedė kalėji
man.

Kun. Abbatę yra pasižy
mėjęs kaipo apgavikas, nes 
tarp tamsių italų dėjosi tik
ru “stebukladariu”, “gydė” 
visokias ligas ir mėgino net 
numirėlius “kelti” iš grabo. 
Kas tokiais dalykais užsi
ima, tas tiri būt apgavikas, 
nes tikrovėje jokių stebuk
lų pasauly nebuvo ir nėra.

Teisme -kun. Abbate irgi 
žadėjo “stebuklą” padaryti. 
Jisai pasakė nuleisiąs iš 
dangaus perkūną ant proku
roro galvos. Bet prokuroras 
ir šiandien dar gyvas. Vadi
nas, “stebuklas” neįvyko, o 
“stebukladaris” su atbula a- 
pykakle ir visa kunigo uni
forma sėdi už geležinių gro
tų.

Šitą bylą aprašė Chicagos 
“Daily Times”, kurio iškar
pą mums prisiuntė drg. P. 
Zalink.

prieš Amerikos doleri. Fran- 
cuzai skleidžia visokius gan
dus, stengdamiesi numušti 
dolerio vertę tarptautinėje 
rinkoj. Šiomis dienomis 
prezidentas Hcoveris užgy
rė Wall Streeto bankierių 
sugalvotą kredito korporaci
ją su $500,000,000 kapitalo 
stambaus biznio reikalams. 
Francuzai šitą sumanymą 
išaiškino kaipo ženklą, kad 
Amerikos doleris jau eina 
velniop. Auksas paskutiniais 
laikais pradėjęs greitai iš 
Amerikos plaukti i užsienį, 
daugiausia Francuzijon, ir 
galėsią prieiti prie to, kad 
Amerika' neturėsianti kuo 
paremti savo doleri. Wash- 
ingtono valdžia, žinoma, 
tuos paskalus neigia. Ji sa
ko, kad Amerika turi pa
kankamai savo aukso popie
riniams pinigams paremti, 
todėl dolerio vertė negalinti 
nupulti.

Reikia $170,090,130 
Bedarbiams Šelpti.

Washingtono ponų yra 
sudarytas bedarbės komite
tas, kuris bedarbių nešelpia, 
bet ima gerą algą ir klausi
nėja, kapi jvairųs miestai ke
tina šią žiemą su bedarbe 
kovoti. Šiomis dienomis tas 
komitetas gavo iš 314 mies
tų atsakymus, kad šią žiemą 
jiems reikės nemažiau kaip 
$170,090,130 pašalpoms.

Washingtono valdžia pi
nigų bedarbiams neduoda, 
todėl patys miestai turi rū
pintis savo alkanais pilie
čiais. Tuo tikslu namų savi
ninkams keliami mokesčiai 
ir renkamos aukos.'Gi kapi
talistai, kurie turi susikrovę 
iš darbininkų prakaito mi- 
lionus, neprisideda nei vienu 
centu. Jeigu valdžia butų ki
tokia, ji apdėtų tuos ponus 
mokesčiais. Bet varnas var
nui nenori į akį kirsti.

VISI JĖZUJITAI VAROMI 
LAUKAN.

Uždraudė Šunims 
Loti.

CoRingswood, N. J.—Šio 
miestelio valdyba išleido pa
tvarkymą, draudžiantį tarp 
8 valandos vakaro ir 6 va
landos ryto šunims loti. Pra
sikaltusių šunų savininkams 
skiriama $100 pabauda, ar
ba 10 dienų kalėjimo, arba 
ir vienas ir kitas.

Svarstant valdybai šitą 
patvarkymą, buvo susirinkę 
daug piliečių. Vienas jų pa
klausė: “Ar tai reiškia, kad 
mano šuo negali loti nei ta
da, kada vagis lenda Į mano 
namus?”

“Šis patvarkymas yra tai
komas lygiai visiems šunims, 
kurių lojimas nakties laiku 
rado kaimynams ramybę ir 
atilsį”, paaiškino valdybos 
nariai.

Tūli žmonės dabar rei
kalauja, kad butų uždraus
ta ir bažnyčių varpais 
skambinti, nes varpai dau
giau ramybę ardo, negu šu
nų lojimas, ypač šventadie; 
nių rytais, kada piliečiai 
nori ramiai pasilsėt.

Chicagoj Susekė Plė
šikų Mokyklą.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
policija susekė plėšikų mo
kyklą ir suėmė' ■ 
nių”. Visi buvo jauni vaikė
zai, tarp 15 ir 24 metų am
žiaus, ir visi apsiginklavę re
volveriais. Mokykla buvo 
užvardinta Kaimynijai Va
lyti Kliubas”. Na, ir “valė”. 
Policija rado visokių vogtų 
daiktų, kurių vertė siekia 
tūkstančių doleriu. Vog
tiems daiktams laikyti šalia 
to “kliubo” atskiras sandė
lis, kur rasta taipgi šimtai 
tikietų iš visokių “panša- 
pių”, kas reiškia, kad dau
gybė vogtų daiktų jau už
statyta lombarduose. Polici
ja sako, kad Į tą “kliubą” su
sirinkdavo jauni vagiliai, 
kuriems seni “profesiona
lai” duodavo pamokas, kaip 
reikia vogti ir plėšti, ir kaip 
■Saugotis policijos.

EDISONAS MIRĖ.
West Orange miestely, 

New Jersey valstijoj, perei
tos subatos naktį mirė savo 
namuose didis Amerikos iš- 
radėjas Thomas Aiva Edi- 
son. Jis buvo jau 84 metų 
amžiaus senukas ir pastaro
mis keliomis sąvaitėmis pra
dėjo jau nebepaeiti ir kas 
diena darėsi vis silpnesnis. 
Per pereitą sąvaitę jo mir
ties buvo tikimasi kas va
landa. Edisonas palieka 
žmonijai apie 1,300 visokių 
išradimų. Jis visą gyvenimą 
buvo laisvamanis ir netikėio 
nei dūšiai, nei Dievui, 
liūdi visas pasaulis.

Jo

APIPLĖŠĖ ŽYDUS 
IŠKALOJ.

Brooklyne 7 banditai už
puolė žydų sinagogą, kurioj 
meldėsi apie 30 žydų, visus 
juos apiplėšė ir pabėgo, nu
sinešdami $7,500 vertės pi
nigų ir auksinių daiktų.

PATI ATVAŽIAVO IŠ 
LIETUVOS. VYRAS 

PASIKORĖ.
Musų draugas Jonas Gri- 

tėnas prisiuntė iš Detroito 
anglų laikraščio iškirptą ši
tokią žinia:

Gabrielius Suchanskis, 
kuris buvo apsigyvenęs čia 
po numeriu 149 Day st., pe
reito panedėlio vakare pa
bučiavo savo žmoną ir nuė
jęs į užpakalį pasikorė mie
ga jam kambary ant durų. 
Lavoną rado jo 18 metų sū
nūs Povylas. Suchanskio 
žmona atvažiavo iš Lietuvos 
tik 3 sąvaitės atgal. Savžu- 
dystės priežastis nežinoma.

SUĖMĖ ALAUS 
BRAVORĄ.

Yonkers mieste, netoli 
New Yorko, prohibicijos a- 
gentai užtiko dviejų aukštų 
garaže gerai įtaisytą alaus 
bravorą ir 55,000 galionų 
gatavo alaus. Viskas buvo 
konfiskuota.

Vestfalijos anglių kasyk
loj, Vokietijoj, įvyko spro
gimas ir kasyklos viršus į- 
griuvo. Šitoj nelaimėj 9 dar
bininkai buvo užmušti ir 27 
sužeisti.

LAWRENCE “NEPAPRA
STA PADĖTIS”.

Lavvrence’o miesto taryba 
nutarė, kad dėl streiko mie
ste susidarė “nepaprasta pa
dėtis”, todėl policijai duoda
ma neribota valia daryti ką 
tik ji nori, kad palaikyti 
“tvarką”, šį panedėlį atsida
rė beveik visos audinyčios, 
bet streikieriai netik negrį
žo darban, bet visi kaip mū
ras išėjo ant pikietų. Keli 
skebai buvo apmušti.

FEDERACIJOS KONVEN
CIJA JAU PASIBAIGĖ.
'Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija Vancouve- 
ro mieste jau pasibaigė. 
Svarbiausis jos nutarimas, 
tai pravedimas rezoliucijos, 
kad butų grąžintas alus.

Klerikališko nusistatymo 
prezidentas Zamora rezig
navo su visais ministeriais.

Naujoj Ispanijos respubli
koj pereitą sąvaitę buvo la
bai svarbių įvykių. Steigia- 
masai Seimas 267 balsais 
prieš 41 priėmė 3 konstituci
jos punktą, kuris atmeta Ro
mos katalikų religiją kaipo 
oficialę šalies tikybą ir at
skiria valstybę nuo bažny
čios.

Toliau^ Seimas nutarė iš
vyti iš Ispanijos visus jėzu- 
jitus, kaipo žalingą valsty
bei ir visuomenei elementą.

Madrido centre tuojaus 
pradėjo rinktis didelės žmo
nių minios ir šaukti: “Šalin 
bažnyčią!” “Šalin dykaduo
niai kunigai!” “Mirtis jėzu
itams!” Policija pradėjo 
minias krikdyt, nes bijojo, 
kad nekiltų riaušės.

Po šitų įvykių tuojaus re
zignavo respublikos prezi
dentas Zamora, kuris buvo 
klerikališko nusistatymo ir 
stojo už kunigus. Priimtas 
Seimo įstatymas, kuriuo už
daromas visos kunigų orga
nizacijos, konfiskuojami jų 
turtai ir draudžiama klerika
lams užsiimti bizniu ar pre
kyba, klerikalui Zamorai bu
vo perdaug skaudus smūgis. 
Kartu su juo rezignavo ir vi
sas ministerių kabinetas, ku
riame taip pat buvo nemaža 
klerikalų.

Reikia pasakyti, kad Za
mora buvo tiktai laikinas 
respublikos prezidentas. Jo 
vieton dabar paskirtas karo 
ministeris Azana irgi bus 
laikinas prezidentas, bet jis 
daug radikališkesnis už Za- 
morą.

Taigi politinis gyvenimas 
Ispanijoj pasuko smarkiai į 
kairę. Tas reiškia, kad tenai 
auga socialistų intaka. Ka
talikų ir valstiečių atstovai, 
kurie sudaro mizemą mažu
mą, protestuodami pasitrau
kė iš Seimo posėdžių. Nie
kas to nepaiso ir be jų Sei
mui da lengviau dirbti Kon
struktyvų darbą.

MAINE’O VALSTIJOJ 
PRASIDĖJO MEDŽIOK

LĖS SEZONAS.
Maine’o valstijoj, Aroos- 

tooko paviete, pereitą suba
tą atsidarė stirnų šaudymo 
sezonas, kuris tęsis tik iki 1 
lapkričio (kituose pavietuo
se iki 15 gruodžio). Taigi Į 
Maine’o girias jau privažia
vo šimtai medžiotojų iš kitų 
valstijų.

Asilo partija nutarė su
kelti pusantro miliono dole- 
•ių. kad pravedus savo žmo
gų į prezidentus sekantį ru
deni. Roskob jau paaukavo 
$100,000.

%

SAULĖ IŠPERĖJO GYVA
ČIUKUS VAZONE.

D-ro Sharpe namuose So. 
Dakotos valstijoj pereitą ne
dėldienį nusigando visi na
miškiai, kuomet šeimininkė 
išėjo ant gonkų ir atbėgo at
gal klykdama, kad pilnos 
oronkos gyvačių. Išėjo d-ras 
Sharpe ir pamatė, kad ištik
tųjų iš vazono replioja ma
ži gyvačiukai. Jisai tada at
siminė, kad tūlas laikas at
gal jis buvo parsinešęs iš 
girios gyvatės kiaušinių ir 
užkasė juos vazono žemėje. 
Vazortas stovėjo karštoj 
saulėj, ir iš tų kiaušinių išsi- 
perėjo gyvačiukai.

SUDEGĖ 40 KIAULIŲ IR 
200 VIŠTŲ.

North Walthame, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę su
degė italo Pazzano farma. 
Ugny žuvo 40 kiaulių, 2IW» 
vištų, arklys ir karvė. Nuos
toliai siekia $4,500. Gyvuliai 
nebuvo apdrausti. ,
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NORS BE KELINIŲ, BET 
AUTORITETAS.

Londonan nesenai atvyko 
Indijos nacionalistų vadas 
Mahatma Gandhi, kuris ne
nešioja nei kelinių, nei ki
tų europietiškos mados rū
bų. Jis eina basas, be kepu
rės, nuogom rankom ir kiš
kom, tik per strėnas turi per
sijuosęs gabalą drobės ir ant 
pečių turi užsimetęs nami
nės drobės maršką.

Rodos, tarp frakuotų ir 
cilindruotų Anglijos lordų 
šitoks keistuolis turėtų būt 
laikomas už nieką. O bet gi 
taip nėra. Kai jis kalba, tai 
frakuoti ir kelinėti diploma
tai dreba. Dreba netik jų 
kinkos, bet, anot “Lietuvos 
Žinių”, po jų kojomis žemė 
dreba.

Kaimo dienraštis rašo:
“Žemės drebėjimas diploma

tų pasauly. Ne tiktai žemės 
drebėjimas, bet visa “sudna 
diena.’

“Ar girdėta, ar regėta, kad 
konferencijoje posėdžiautų 
‘žmonės be kelnių.”

“Bet toks faktas buvo.
“Anglijos ‘apvaliojo stalo 

konferencijoje’ Gandhi sėdėjo 
be kelinių, apsidengęs savo 
garsia marška.

“Nuogos ranšos, blauzdos. 
Šalia jo lordai, perai, ministe- 
riai gražiai išprašytomis kel
nėmis, sulaikę kvapą laukia ką 
pasakys... bekelnis...

“Už “bekelnio" nugaros 300 
milijonų indusų! ‘Bekelnio’ lu
pose Indijos savarankiškumo 
ir laisvės reikalavimas.

“Ir jau lordai, perai, džentel
menai užmiršo, kad ‘juokingas’ 
Gandhi yra be kelnių.

“300 milijonų tamsiaveidžių 
už jo pečių! Ir atrod’o Gandhi 
milžinu, apkaustytu šarvais, 
kuris sumindžiojo visus Euro
pos ponų prietarus. Tiesiog 
spiovė į ‘diplomatines tradici
jas’ ir ‘toną’. ‘Bekelnis’ Gan
dhi turi 300 milijonų tokių pat 
‘bekelnių.’

“Ką gero, jie gali kai kam ir 
kelnes numauti. Tikras autori- 
tetas ir be kelnių autoritetas. 
O stulpas ir su kelnėmis, ir su 
smokingu, ir su fraku ir su vi
somis ‘cackomis’ lieka stulpu.”

maji rateli. Jis pamokys jus 
daugiau, negu mano žodžiai. Jis 
pamokys jus kantrumo, darb
štumo. paprastumo. Jis yra ba
daujančių Indijos milionų sim
bolis.

“Laikraščiai kritikuoja ir iš
juokia mano apsirėdymą. Jie 
manęs klausia, kodėl aš taip 
nešioju, kodėl aš neužsidedu 
europietiškų kelinių. Kiti net 
protestuoja, kad aš šitaip vaik- 
čioju.

“Bet kuomet anglai atva
žiuoja Indijon, ar jie nusiima 
savo kelines ir užsideda indų 
marškas ? Ne.

“Tai ve mano atsakymas 
tiems, kurie klausia, kodėl aš 
atvažiavęs Anglijon nenusiimu 
Indijos drapanų.

“Aš atstovauju Indiją ir to-

Vėliausios Šių
IV1S

įdomybės Amerikoje

Paveikslėlio kairėj (1) yra parodyta Amerikos ambasadoriaus Edge’o rezidencija Washing- 
tone. kur nutarta apgyvendintiatvykstantį į šią šąli Francuzijos premjerą Lavalj. Paveikslėlio 
vidury (2) parodyta, kaip New Yorko kavos ir cukraus biržos ekspertai bando visokiu kavos 
rusių gerumą; šitą kavą Brazilija yra prisiuntus Amerikai mainais už kviečius. Dešiniame pa
veikslėlio kampe yra Įterptas Texas valstijos kongresmanas Wright Patman. kuris Kongre
sui susirinkus 1 gruodžio reikalaus, kad finansų ministeris Mellon butų prašalintas iš vietos.

dėl mano asmenv ir mano dra-! JUOZAS GABRYS BOM-Į
panose jus turit matyt tikrą
Indiją ir jes gyventojus.”

Taip Mahatma Gandhi 
paaiškino savo keistą apsi
rėdymą New Yorko “Eve- 
ningo Posto” koresponden
tui.

Ir ištikrųjų, jeigu Mahat
ma Gandhi butų atvažiavęs 
Londono konferencijon ap
sirengęs paprastom auropie- 
čio drapanom, tai civilizuo
tas pasaulis nebūtų jo nei 
pastebėjęs. Ir pats Indijos 
dausimas nebūtų tuomet 
taip ryškus, kaip dabar, kuo
met jos atstovas sėdi Londo
no konferencijoj be keli
nių.

No. 43, Spalių 21 d., 1931

Naujausios Karo
Priemonės
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aš nore

atvykau 
teisybės, 
yra viso

KLAIDA, AR SUŽINUS 
MELAS?

“Sandara” parašė, kad p. 
Juczas Bačiunas, Taboro 
Farmos savininkas, kuii kai 
eurie žmonės dabar norėtų 
statyt kandidatu į SLA. pre
zidentus, būdamas Washin- 
gtone anais laikais žadėjo p. 
Balučiui nupirkti automo
bilių, bet nenupirko.

Dabar šitą “Sandaros” 
pranešimą cituoja Bimbos 
“Laisvė”, ir štai kaip pas ją 
tas išeina:

“Bagočius yra labai meilus 
draugas kruvinojo Smetonos 
valdininkams. Fašistu atstovui 
Balučiui jis pasižadėjo nupirk
ti automobilių...

“Puiki kompanija. Smetonos 
fašistinės valdžios atstovui Ba
lučiui socialistų kandidatas i 
SLA. prezidentus Bagočius 
perka automobili.

MOKSLO DALYKAI.

na.

Ji reikalinga 
pabaigoje ir

Daugeliui nesuprantama, 
kodėl šitas 300,000.000 žmo
nių vadas neapsirengia kaip 
civilizuotas žmogus. Dauge
lis mano, jog tai parodo jo 
tamsumą, fanatizmą.

Bet ištikrųjų taip nėra. 
Mahatma Gandhi yra baigęs 
universitetą žmogus, taigi 
negalima sakyt, kad jis tam- 
sunas. Pasiklausykim, ką 
jis pats apie save sako.

Štai jo žodžiai:
,fKo aš atvykau i Londoną? 

Į ką aš tikiu? Kokią 
čiau atstatyt Indiją?

“Visų pirma, aš 
Londonan reikalaut 
Aš tikiu, kad teisybė
musų gyvenimo pagrindas. Ja 
remiasi viskas, 
visko pradžioje, 
kiekvienu laiku. Ji yra amžinas
atsakymas i visus gyvenimo 
klausimus.

“Aš pats visados teisybę sta
tau pirm visko. Ir siekdamas 
politinių savo tikslų, aš visuo
met vaduojuos teisybe. Aš nie
ko pasauly nesiekčiau per melą 
ar apgavystę.

“Aš esu skaitęs apie save vi
sokių aprašymų. Vieni vadina 
mane šventuoju, kiti vadina 
raudonuoju. Bet aš nesu nei 
vienas, nei kitas.

“Bet tie dalykai manęs ne
erzina. Ir kodėl jie turėtų mane 
erzint? Aš turiu savo filozofi- 
ją ir darbą. Kas diena aš nekuri 
laiką verpiu. Verpdamas aš 
galvoju apie savo reikalus, bet 
į savo mintis aš niekad nejsi- 
leidžiu pagiežos.

“Pastudijuokit mano verpia-

“Sandaroj” buvo pasaky
ta aiškiai, kad tą automobi
lių žadėjo pirkti tautininkų 
kandidatas Bačiunas, o 
“Laisvė” sako, kad tokią 
dovaną aukojas “socialistų 
kandidatas Bagočius.”

Čia turi būt viena iš dvie
jų: arba Bimbos adjutantai 
neprimato ir klaidingai 
“Sandarą” išskaitė, arba jie 
skelbia šitokį melą tyčia, 
kad aplojus socialistus.

SLA. VIRŠININKŲ NOMI
NACIJOS IR KATALIKAI.

Katalikiškojo susivieniji
mo organas “Garsas” paste
bi, kad

“Artinantis SLA. Pildomo 
Komiteto nominacijoms aps
krityse ir kuopose karštai svar
stomi kandidatai ir daromi jų 
sąrašai. Komunistų, socialistų, 
sandariečių ir tautininkų spau
da užpildyta kandidatų pirši
mais ir agitacija. Tautiniam 
susivienyme esama nemažai 
katalikų ir tai praktikuojančių. 
Bet katalikų elementas pasiro
do lėčiausias ir ramiausias. Nei 
kandidatų, nei agitacijos jokios 
nepareiškia.”

Ir ką gi SLA. katalikai ga
lėtų nuo savęs statyt? Juk 
toj organizacijoj nėra nei 
vieno klebono.

Jeigu per 1914-1918 me-1 visas kūnas apsidengia didė
tų karą, kai žmonės kariavo | liais skauduliais, pragariš- 
“naminiu” budu, atsirado kai skaudančiais netik išo- 

; dešimtys milijonų aukų, tauriniai, bet ir viduriniuose or- 
i nesunku įsivaizduoti, kuo ganuose. Skauduliai susilie- 
i pasidarys sekantis karas, kai ja, išpunta, visas kūnas ap- 
i jis bus vedamas “organizuo-'sidengia pūvančia pluta, 
tu budu” ir visomis mokslo Toks puvimas apima gerklę, 
priemonėmis. j kepenis, skilvį, žarnas. Mir-

Prieš trejetą metų iš vie-tis ateina per 5 valandas, 
nos chemikalų dirbtuvės ; Bet taį yjs stipriai veikian- 
Hamburge netyčia išbėgo čios, taip sakant, allopatiš- 
fosgeno dujos. Žmonės, į- kos priemonės. Mokyti che- 
kvėpavę tik vieną kaitą ne- mikai turi ir “homeopatų” 
matomų ir nejaučiamų d.u- savo tarpe, jų dujos žmoniš- 
jų, tuojau alpo; policija, dir- kesnės už šiurkščias dujas, 
busi priešdujinėse kaukėse, kaip fogenas ar folenas. tos 
taip pat pasirodė esanti už- dujos tik laikinai “padaro 
nuodyta, nes kaukės bejėgės nekenksmingais” žmones, 
prieš fosgeną. Po 2-3 va-1 Tos dujos neužmuša žmo- 
landų fabriKo apylinkės at- nju> jcs daro žmones tik 
rodė kaip vieta, kurioje bu- luošais. Tos dujos palieka 
vo karo baisybės. Medžiai savo aukoms vilti gvventi, 
stovėjo kaip šalčio užmušti, nors įr sužalotam. Prie to- 
aplink gulėjo negyvos ka- kių “taurių” dujų priskiria- 
tės, sunės, arkliai, vistos ir juos, pavyzdžiui, chloro- 

įpikrino dujos, iššaukiančios
Tai buvo pirmas įspėji- akių uždegimą, iš kurių per 

mas taikingai žmonijai po kelias valandas bėga ašaros. 
1918 metų. Po Hamburgo į- Arba, pav., dujos iš kai ku- 
vykių mokslo vyrai išrado rios chemiškos sudėties; jų 
dar 318 nuodingų dujų ru-; užnuodytas žmogus per 30 
šių, su kuriomis palyginus..........................................
fosgenas yra tik “vaikas”. 
Žmonijos geradariai jau 
1927 metais išrado dujas, 
kurios tuojau ir lėtai užmu
ša, apsvaigina, iššaukia 
skaudulius, ašaras, kosulį; 
dujas, sudeginančias visą, 
kas gyva, iki pelenų ir per 
bet kokį tolumą.

Štai, pavyzdžiui, ehloras, kauke prieš norą ją numet: 
daromas iš nekaltos druskos. ’ 
Jis sudegina visą vidurinį 
paviršių gerklėje, gomury
je ir plaučiuose, smaugda
mas auką. Štai dujos, fole
nas, dirbamas iš chlorinių 
kalkių. Jos susijungia su 
krauju, darydamos vadina- r_
mą oksigenoterapiją, ir mir- buvo sugalvotos labiau “pa
lis ateina po 30 valandų. Jei tobulintos” dujos, t. .y du- 
”gerbiamiausiai publikai” jos su didesne jėga.
tokia mirtis pasirodys per-; Nėra ramybės pasaulyje 
daug lėta, mokyti žmonių dar ir todėl, kad visų šalių 
mylėtojai gali pasiūlyti iš kariškos dirbtuvės be susto- 
savo plataus sąrašo ciancno jinio kala mirtingus pabuk- 
dujų, užmušančių lygiai per lūs. Are jas-Vitkaus kas.
25 sekundes. I --------------

Štai garsvyčiy dujos. Jo Į^gg Mnm<t RaŠOHia. 
mis uznuodmtiems per parą

' Castleboro, Pa.— Maine- 
riams čia labai bloga, nes 
vadai parduoda darbinin
kus. “Keleivis” rašė, kad 
darbininkai davė Feginui į 
kailį. Bet kaip gi jam neduo
ti? Čia yra United mainerių 
unija, kuriai vadovauja Fe- 
ginas. Bosai liepia darbi
ninkams eit dirbti, o kai rei- 

! kia užmokėt, tai siunčia pas 
Feginą. Gi Feginas pasako, 

: kad tas darbininkas priguli 
prie komunistinės National 

, unijos ir jį reikia išvaryt iš 
darbo. Kaip tokį žmogų 
darbininkai gali gerbti?

M. L.

jie greičiau sukasi; kitų ma
žiau, jie liečiau sukasi ir t.t. 
Manoma, kad viena medžia
ga nuo kitos daugiausia ir 
skiriasi tuo, kaip tankiai ato
muose yra elektronų ir kaip 
greitai jie sukasi. Juo tan
kiau atomuos bus elektronų, 
tuo medžiaga bus sunkesnė, 
standresnė.

Taigi, anksčiau minėtos 
sunkiausios medžiagos ato
muose elektronai turi būti be 
galo tankiai suspausti.

Mokslininkai bandė ap
skaičiuoti kiek svertų toki 
medžiaga, kuri butų sudaly
ta vien tiktai iš elektronų, 
bet kiek galima tankiausioj 
masėj suspaustų. Ir apskai
čiavo, kad tokios medžiagos 
vienas kubinis milimetras 
(visai maža kruopelė) sver
tų apie 4 tonus. O jei me
džiaga butų sudaryta vien 
tiktai iš atomų branduolėlių, 
taip pat kiek galima tan
kiausioj masėj suspaustų, tai 
jos vienas kub. milimetras 
svertų 7000 tonų. Jeigu iš 
tokios medžiagos padaryt a- 
datą, tai jos nei keliasde- 
šimts stipriausių vyrų nepa
keltų...

SUNKIAUSIOJI ME
DŽIAGA.

Sunkiausioji medžiaga, 
kuri yra randama musų ir ki
tų planetų sudėty, yra plati- 

Piatina yra daug sun
kesnė ir už auksą, už sidab
rą, už geležį ir už kitus vi
sus metalus ir mineralus. 
Kadangi platinos labai ma
žai musų žemėj terandama, 
tai ji yra brangiausias meta
las, daug brangesnis už auk
są.

Bet mokslininkams pa
skutiniu laiku pasisekė sura
sti dar vieną medžiagą, kuri 
yra nepaprastai sunki. Toji 
medžiaga surasta ne musų 
žemėj ir ne kitose saulės sis
temos planetose, bet vienoj 
tolimoj žvaigždėj. Iki šiol 
buvo manoma, kad visi dan
gaus kūnai, visos matomos ir 
nematomos žvaigždės susi
deda iš tų pačių medžiagų, iš 
tų pačių elementų, kaip ir 
musų žemė. Bet šitos me
džiagos suradimas parodė 
kad dangaus kūnuose gali 

i būti ir mums dar nežinomų 
‘ medžiagų ar elementų.

Tos žvaigždės svoris ap
skaičiuojamas maždaug 1,- 

gruo- į 500,000.000,000,000 bilionų 
vai- tonų, nors jos dydis, palygi-

t 
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anar-

BARDUOJA ANTANĄ 
SMETONĄ.

Juozas Gabrys nekuomet 
neturėjo gero žodžio Sme
tonai, nes jis skaito “tautos 
vadą” savo konkurentu. Da
bar gi, susibičiuliavęs su 
klerikalais, Gabrys skaito 
jau kaip ir savo pareiga mu
šti Užpalių Antaną. Ir jis 
pliekia jį savo laiškais.

Kiek is viso laiškų Gab
rys Smetonai parašė, mes ži
nių neturim, bet šiomis die
nomis klerikalų spaudoj pa
sirodė dar viena jo groma- 
ta “jo ekscelencijai”. Savo 
rašte Gabrys išplūsta Sme
toną dėl išvalymo iš Lietu
vos popiežiaus agento, o pa
skui ima jį nagan už dikta
tūrą. Sako:

“Tamsta, kalbėdamas apie 
gruodžio 17 d. įvyki, sakai, 
kad Prezidentas pasiėmęs at
sakomybę pertvarkyti valdymo 
formą. Gerai. Ar išpildei. ar iš
tesėjai? Ar vietoj sutvarkyti 
nesuardei pilietinę taiką? Ar 
nesukėlei vieną piliečių dalį 
prieš kitą? Ar Lietuva, veng
dama gruodžio 17 d. anarchijos 
iš apačios, netapo auka 
chijos iš viršaus?

“Ar užmiršai Tamsta saly-. 
gas. kuriomis Tamstai 
džio 17 d. buvo pavesta 
džia? Ar neprisižadėjai ar ne-1 
prisiekei Tamsta šventai sau-p 
goti konstituciją (1920 metų) ? . 
Ar senoji Konstitucija (str. 
102-103) nedavė galimybės 
Tamstai pasiliekant teisėtumo j 
ribose ‘pertvarkyti valdymo 
formą’? Ar paleisdamas Seimą 
1927 m. ir nesušaukdamas nau
jo šešių savaičių bėgyje, kaip 
to reikalavo veikianti tuomet 
Konstitucija (1920 m.), nesi
jauti Tamsta sunkiai nusižen
gęs prieš Įstatymus? Ar skelb
damas Seimo paleidimo dekre
tą 1927 m., nepaskelbei sušauk
siąs naują Seimą atskiru dek
retu?..”

Pagalios Gabrys pakarto
ja jau anksčiau pareikštą 
savo protestą, kad Smetona 
neatsisako nuo prezidento 
vietos, ir klausia:

“Ar Tamsta manai. 
Valstybės Prezidentas, 
buvo rinktas 3 metams 
jus tam laikotarpiui, nebuvo 
vėl iš naujo išrinktas gali val
dyti tautą be mandato, tvar
kyti valstybę, turėti pasitikėji
mą viduj ir užsieny ir neribotai 
naudotis teisėm, suteiktom 
Prezidentui 52 str. veik, kons
titucijos?”

Mes pilnai suprantam po
no Gabrio-Paršaičio piktu
mą. Jis tiek dirbo tautos la
bui, ir da nei karto negavo 
progos prieiti prie tautos lo
vio žmoniškai paėst. Jeigu 
Smetona nebūtų toks godus 
ir pabuvęs prie to lovio kelis 
metus dabar pasitrauktų, tai 
išalkęs Paršaitis gal galėtų 
jo vietą užimti. O dabar mu
sų “Marąuis de Garliava” 
negali net į savo Garliavą 
parvažiuoti.

Perskaitęs “Keleivį” nemesk 
jo Į šalį, bet suvyniok ir uždėjęs

nūs su tuo milžinišku svoriu, nž 2 centu štampų nusiųsk ji 
yra visai nedidelis, vos 30,- Lietuvon. Jis padarys ten daug

kad 
kuris 

ir išė-

000,000,000 kubinių kilome- gero, 
trų. O tos medžiagos, iš ku-t___
rios ta žvaigždė susideda,! — 
vienas kub. metras sveria a-! 
'pie 50,000 tonų: vienas ku-! 
binis centimetras (maždaug 
toks, kaip mėtomasis kaule
lis) sveria apie 200 svarų. 
Tai šita medžiaga už platiną 
vra sunkesnė mažiausia bent 
2000 kartų.

Jeigu netikėtai šitos me
džiagos atsirastų ant musų 
žemės, tai iš pradžių butų 
gana juokinga: kumšties di
dumo gabaliuką nepakeltų 
nė keli vyrai. O bent kiek 
didesnis tos medžiagos ga
balas visai lengvai atsvertų 
geležies prikrautus vago
nus.

Be to, šita medžiaga — 
mums yra nuostabi ir savo 
sudarymo budu. Pagal šian
dieninius gamtos mokslų pa
grindus, visi kūnai suside
da iš mažiausių dalyčių, va
dinamų atomais. Reiškia, 
kokį daiktą nepaimsime, jis 

I yra sudarytas iš atomų. Tos 
! mažutės dalelės, atomo, 

skersmuo yra apskaičiuoja
mas apie dešimtmilioninę 
dalelę milimetro. Savaime 

. suprantama, kad tokių dale- 

. lyčių mes savo akiminis ne- 

. galime matyti.
O didysis mokslininkas 

Einšteinas įrodė, kad ir ato
mas nėra pati mažiausioji 
dalelytė, bet sudėtas dar iš 
mažesnių dalelių. Atomas 
susidedąs iš branduolėlio ir 
aplink tą branduolėlį besi
sukančių baisiai mažų dale
lyčių, pavadintų elektronai*. 
Vienų medžiagų atomuose 
tų elektronų yra tankiau ir —

PIRKITE DABAR
Kiek tik jums jų reikės

CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNUOGES

VĖSUS oras visuomet primena Califomi- 
jos Sulčių Vynuoges. Dabar yra geriau

sias laikas apsirūpinti sultingomis vynuogė
mis spaudimui, kad turėjus jų užtektinai 
vartojimui savo namuose.

Atsiminkite taipgi, kad Califomijos Sul
čių Vynuogės šiemet turi savy daugiau cuk
raus, negu kitais metais. Ir vynuogių sunka 
dėl namų yra Iegalė.

Atgabenimo iš Califomijos sezonas yra 
beveik užsibaigęs ir visas išteklius sulčių 
vynuogių bus beveik per pusę mažesnis už 
pereitų metų išteklių.

CALIFORN1A GRAPE 
CONTROL BOA R D, Lt d.
SAN FRANCISCO, C A L I F O R N I A

Atstovauja 85% visos Califomijos Vynooffi*
Produkcijos.

i

minučių nežino, kad jis už
nuodytas, o paskui staiga 
apanka. Po 3-4 dienų apaki
mas praeina, bet žmogus vi
są amžių bijos šviesos.

Yra taip pat nekaltos du
jos, gendančios į visas kūno 
skylutes ir iššaukiančios taip 
nepakenčiamą čiaudymą, 
kad žmogus su priešdujine 

;a. 
Tai dujos — provokatorės; 
kai priešdujinė kaukė nu
mesta, tada leidžiamos “tik
ros” dujos.

Tai tik dalis “išaiškintų” 
dujų ir tai išaiškintų, tur 
būt, todėl, kad jos pasirodė 
“persilpnos” ir joms pakeisti

r

Eloise, Mich. —Anksti 5 
spalių rytą čia sprogo dina- 

: mitas ant tilto prie susijun-
• gimo su tuneliu. Toj pat vie
ptoj į tunelį sueina vandens,
* gazo ir amonijos paipos. 
Laimė, kad sprogimas nesu
ardė tų paipų. Jeigu butų su
ardęs, tai nežinia kas su 
vargšų gyvybe butų atsitikę 
(čia yra didelė pavargėlių 
prieglauda). Sprogimas bu
vo toks smarkus, kad kai 
kurie vargšų buvo išmesti iš 
lovų. Išbyrėjo langų stiklai, 
sienos sutruko, tinkas nubi- 
rėjo. Matyt, dinamitą padė
jo kokie raketieriai, norėda
mi pridaryti miestui nuosto
lių arba gauti naujo darbo.

G. A.

■

i UŽSIMUŠĖ 4 MEKSIKOS Į LAKŪNAI.
j Pereitą penktadienį Mek
sikoj susikūlė ore du kariu- 
menės orlaiviai. Katastrofoj 
žuvo 4 lakūnai.

v v v

k
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lietuvių gyvenimas I

LUCKIES"

"Niekas n

tik 13 centų, bet svoris bus 
tas pats—du svarai ir pusė.

Taigi visi darbininkai tu
rėtų užtai paremti šitą ke
pyklą ir pirkti jos duoną.

L. T. K. Direktoriai.

BINGHAMTON, N. Y.
Vilniaus vadavimo Komite

to vakaras.
Po prof. M. Biržiškos at

silankymo, Binghamtone į- 
sikurė Vilniui Vaduoti Ko
mitetas, kuriame iki šiol dar 
nedidelis skaičius vietos lie
tuvių tepriklauso, bet tiki
masi, kad laikui bėgant pri
klausys daugiau.

Spalių 9 d. lietuviams yra 
liūdesio diena, nes tą dieną 
plėšrieji lenkai užgrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių. Tad 
vietos V. V. Komitetas tai 
dienai pažymėti suruošė va
karą pp. Belezarų restaura- 
ne. Vakaro programa susi
dėjo iš valgio, kalbų ir dai
nų.

Komiteto pirmininkas, p. 
A. Balčys, pradėdamas va-

COQK, MINN. 
Streikas prie kelio darbų. 

Vargas miškuose.
Čia streikuoja prie kelio 

dirbimo darbininkai. Naujo 
kelioxdąroma 17 mylių. Dar
bą turi pasiėmus Winston 
Brothers Co., pagarsėjusi 
mažomis algomis ir ilgomis 
darbo valandomis. Iš pra
džių ji mokėjo darbinin
kams $3.60 už 8 valandų 
darbo dieną. Paskui numušė 
10 procentų algos ir Įvedė 
10 valandų darbo dieną. 
Prieš tokĮ išnaudojimą, ži
noma, darbininkai pasiprie
šino ir sustreikavo. Kompa
nija pradėjo statyti prie 
darbo streiklaužius ir jiems 
apsaugot prisisamdė gink
luotų mušeikų. Bet dirbamas 
kelias eina per mišką ir 
streiklaužiai bijo dirbti. 
Nors kompanija turi 50 mu
šeikų, bet neturi darbininkų. 
Steikieriai laikosi vienybėje 
ir tikisi streiką laimėti.

Miškų darbuose taip pat 
, - , . . . . nežmoniškas darbininkų iš
kąrą, labai nuodugniai ąP1-j naudojimas, Intemational
budino Vilniaus vadavimo Lumber Co. moka darbinin- 
reikalą ir kvietę, kad visi kams tik $15 j mėnesį, o 
vietos lietuviai stengtųsi Įdirbti reikia 10 valandų į 
tapti komiteto nariais. 'dieną. Akordinis darbas 

Po pirmininko kalbos dar taipgi labai blogai apmo- 
kalbėjo komiteto nariai irikamas Už pUįp WOod moka 
svfečiai, kurių buvo apie tris- 2c., už padarymą telegrafo 
dešimts. v 'stulpo 10c., už geležinkelio

Taipgi likosi įsnesta rezo- §paią jq centų, o už valgį 
hucija. Tuom ir baigėsi V. rejkja mokėti $1-00 į dieną.

Užpuolė ir Apiplėšė 
SLA. Iždo Globėjus. 
Raginskas ir Januškevičius 
buvo Chicagoj ir grižo auto
mobili um per Ohio valstiją.

Chicagoj, spalio 13, vaka
re SLA. Iždininkas adv. K. 
Gugis gavo tokio turinio te
legramą :

Lima, Ohio. Musų auto
mobili nustūmė nuo kelio, 
apvertė ir sudaužė; mus su
žeidė ir apiplėšė. Skubiau
siai atsiųskite $30. Atva
žiuokit trečiadienį į Pitts- 
burgh.

Janush, Raginskas.
Tai reiškia, kad iš jų at

ėmė visus pinigus ir jiedu 
neturėjo kuo toliaus važiuo
ti.

Lima yra vidutinio didu
mo miestas Ohio valstijos 
centre, maždaug apie 300 
mylių nuo Chicagos ir apie 

'80 mylių nuo Toledo. Matyt 
p. Raginskas ir Januškevi
čius tapo banditų užpulti kur 
nors netoli Lima. Jiedu iš- 
važiavo iš Chicagos savo au
tomobiliu pereitą antradie
nio rytą, spalio 13 d.

i P. Raginskas, gyvenąs 
Plvmouth, Pa. ir n Januške
vičius, Hartford, Conn. yra 
Susivienijimo Iždo Globėjai 
ir buvo atvykę Chicagon.

1 čia pabuvo dvi savaites, 
patikrino SLA. Iždininko 
knvtras ir atliko kaikuriuos 
kitus reikalus bei aplankė 
eilę senų pažįstamų.

Šitą žinią praneša “Nau
jienos”.

NETURTINGAM NĖRA 
VIETOS KAPINĖSE.

Panoteriai, Ukmergės ap. 
Tarakų km. rastas kluone 
pasikoręs ar pakartas 25 m. 
amžiaus Mikelkevičius. Tei- 

-1 medicinos ekspertizos 
nebuvo daryta, pasitenkinta 
policijos apžiūrėjimu. Kai 
kas kalba, kad Mikelkevi
čius pakartas: iš vakaro bu
vo neblaiviam stovy ir per 
vakaruškas su bernais su- 
sistumdęs.

Rugsėjo 19 d. nuvežė vie
tos žmones velionį į Pano
terius laidoti, bet klebonas 
nepriėmė. Tuo tarpu prieš 
norą metų pasikorusį turtuo
lį Šarką ne kapinėse, bet 
šventoriuje su didžiausiom 

• iškilmėm tas pats klebonas 
palaidojo.

| Ar šitie faktai da neparo
do, kad numirėlių laidoji
mas turėtų būt iš kunigų at- 

, nes jie darosi iš to 
•.visai nepakenčiamą biznį.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių Finansinė Įstaiga.

Čia yra Lietuvių Tąupvg 
mo ir Paskolos BffpfraŠ. 
ris gyvuoja jau virš 20 metų. 
Kiti dideli bankai jau. su
bankrutavo. Bet šita Įstaiga 
tvirtai laikos, gal užtad, kad 
čia dirba tikri lietuviai ir 
kaip tik už tinkamą algą. 
Negirdėti prieš šią Įstaiga 
nei nuo depozitorių. nei nuo 
skolininkų jokių nusiskundi
mų; tai reiškia, kad visi yra 
užganėdinti patarnavimu.

Koks gali būt skirtumas.
. Neseniai čia buvo suorga

nizuotas Lietuvių Demokra
tų Kliubas. Tiesa, organiza
toriams pasisekė sugaudyti 
diktoką skaičių narių. Bet 
gaila, kad musų lietuviai dar 
vis papratę bile kam patikę- bėtinai daug, 
ti, pirmiaus neištyrę dalyko. , inkjma su 
Jie mano, 
partija stovi arčiau darbi
ninkų gerbūvio ir išbalda
vus demokratus į miesto ta
rybą, viskas pasigerins ir vėl 
gyventojams bus “geri lai
kai.” Bet kame čia skirtu
mas, ar bus demokratai ar 
republikonai? Juk jie visi 
lygus- Kaip dirbtuvių savi
ninkai, taip ir miesto aukš
tieji valdininkai savo aukš
tomis algomis suėda visas 
gyventojų sumokėtas tak
sas. O tiems piliečiams, ku- DRAUGAI DARBININKAI, 
rie juos išbalsuoja i miesto SKAITYKIT IR PLATIN- 
urėdus, tik špygą po nosimi KIT “KELEIVI”.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLES

. DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKU 
GYDANČIU ŽOLIŲ IR 1SDIRBYSTĖ 
lietuvišku vokiškų gyduolių nuo Vi
duriu Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
tAsthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę. Reumatizmo. Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, Šlaninimo Lovoje, Nuo 
Nervų- Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai.

KAZELLS BOTANICAL CO.
(Herb Specialist)

108 WEST BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

priėjo prie “barikadų”, bet 
sklokininkui pavyko pas
prukti.

Vienas gengsteris komu
nistas išsiplepėjo man dirb
tuvėj, kad jis ruošiasi pra
šalinti net 3 savo priešus, i 
būtent, Jusj, Skliutą ir Mike- 
laitį.

Tas pats žioplys man gy
rėsi, kad “du dideli vyrai” 
buvę nriversti nusiimti kepu
res prieš juos. Girdi, tie vy
rai dideli, ale bailus: tik pa
rodyk jiems kumščių, o da į- 
kišk ranką į kišenių, tai ir 
kelia aukštyn rankas.

Kad tie durniai pešasi 
tarp savęs, tai ne mano da
lykas. Gaila tik, kad jie de
moralizuoja kitus darbinin
kus. Da turėsime pamatyt, 
kokia bus ta “Naujoji Ga
dynė”, kul i žada skelbti ka
rą Limbiniam gengsteriz- 
mui.

Prie progos aš noriu pa
reikšti, kad aš nesu nei Ša
lavijus, nei Jusius, nei Mi- 
kelaitis, o šiaip sau lietuvis 
darbininkas.

Kitą sykį parašysiu apie 
bimbini gengsterizmą prieš 
ramesnius žmones.

Lietuvis Darbininkas.

-^HBrefganizriuns, tai reikia 
organizuotis visiems miesto 
gyventojams, nepaisant tau
tybės. Visų pirma reikėtų 
sustabdyti tie desėtkai tūks
tančių metinės algos, deliai 
kurių miesto gyventojai ap
loti tokiom didelėm taksom, 
kad jau ir išmokėt nepajė- 

! gia.
i
Parapijcnų karas su kunigu 

nesibaigia.
Tarp kun. V. G. Vilku

ti1 ičio ir parapjonų karo ga
lo nesimato. Parapijonai ko
voja visu pasiryžimu ir tiki
si kovą laimėti. Spalių 9 d. 
turėjo parengę “Card Par- 

:ty”. Žmonių prisirinko ste- 
;. Antrą susi- 

. _ “Card party” lai-
kad demokratu kvs 22 d. spalių 1467 Addi- 

son Rd. Pradėjus vaikams 
eiti i mokyklas, iš šv. Jūr
ine parapijos mokyklos pa- 
apijonai ištraukė net 240 

vaiku ir siunčia į miesto vie- 
mokyklas. Dabar kun. 

Vilkutaitis iš kailio neriasi, 
kad taip parapijonai orga
nizuotai kariauja. Žinoma, 
yra keli ir jo batlaižiai, bet 
jų pozicija silpna.

Reporteris.

DETROIT, MICH.
Areštuoti 4 bedarbiai 

gaudymą žuvų.
Detroite buvo suareštuoti imtas, 

keturi bedarbiai už gaudy
mą žuvų ant farmos. Visi 
keturi nuteisti užsimokėti po 
$20.00 arba atsėdėti po 
20 dienų kalėjime. Neturė
dami iš ko užsimokėti, jie 
turėjo eit kalėjiman. Tarp 
jų yra du lietuviai, vienas 
lenkas ir vienas vengras.

Detroite Fordas jau vėl 
paleidžia tuos darbininkus, 
kuriuos mėnuo atgal buvo 
priėmęs. J. Griūna*.

Bostono taksuojamų nuo
savybių vertė šįmet buvo 
$14,138,200 mažesnė, negu 
pereitais metais.

LAWRENCE, MASS.
25,000 darbininkų stovi 

kovos lauke.
Kilus audimo pramonėj 

streikui, čia susirūpino eko
nominiu savo gyvenimu visi 
darbininkai. Streikas reiš
kia didelį vargą, pakol žmo
nės stieikuoja, bet jis buvo 
neišvengiamas. Darbininkų 
algos čia ir be to jau buvo 
taip žemos, kad sunku buvo 
galas su galu sudurti. Da- 
bargi pramonės ponai nuta
rė da daugiau jas nukapoti. 
Pranešė, kad muš dar 10 
nuošimčių. Taigi darbinin
kams kitokios išeities nebu
vo, kaip tik mesti darbas ir 
streikuoti. Ir dabar kovos 
lauke čia stovi 25,000 darbi
ninkų. Kaip šita kova pasi
baigs, dabar da sunku tikrai 
pasakyti.

Streikas palietė lygiai čia 
; ir lietuvius darbi- 

kad išrinkti save “daliga- ninkus. Atsižvelgdami į 
tais” ir draugijos lėšomis nu-(sunkią musų žmonių padė- 
vykti į tą “Naują Apriką”.įtį, lietuvių duonkepyklos 
Taigi jie dabar visi urmu pa- į korporacijos direktoriai sa- 
šoko ir pakėlė tokį baisų rik- vo susirinkime nutarė nupi- 
smą, kad rodėsi, jau bus!ginti duoną. Vietoj 15 centų 
muštynės. Sklokininkai ture- už kepalą, dabar bus imama 
jo nusileisti, nes žino, kad 
bimbiniai be mušimosi įran
kių neina nei aukų Bimbai 
rinkt,taigi bijojo gaut mušti.

Ir po šito triukšmo bimbi
niai išsirinko save delega
tais į Bimbos suvažiavimą, 
kur jie turbut spręs, ar ne 
laikas jau griauti kapitaliz
mą ir Pruseiką šaudyt.

Reikia pasakyti, kad du 
trečdaliai narių visai šituo 
klausimu nebalsavo, nes ne
nori į komunistų ginčus kiš
tis, ir todėl bimbiniai galė
jo savo planus pravesti. Bet 
tai labai negerai, kad narių 
dauguma visai nesiintere- 
suoja draugijos reikalais. 
Nes jeigu mes taip šaltai 
žiūrėsime, tai Bimbos agen
tai išeikvos musų draugijos 
iždą ir mes susirgę neturė
sim iš ko pašalpos gauti. O 
kai pinigų neliks, tai tie 
triukšmadariai mus pames ir 
nueis kitur savo durnų “re
voliucijų” kelti. Jie jau pri
vedė prie bankroto visas sa
vo organizacijas ir laikraš
čius, tai dabar lenda į pašal- 
pines draugijas. Nariai turi 
šiuo susidomėti ir neduoti 
jiems savo sudėtų pinigų 
mėtyt visokioms konferenci
joms, kur jie susirinkę tik 
iškoloija mus visus ir ap
šmeižia.

Sakoma, kad po šito Liet 
Sūnų D-jos susirinkimo vie
nas bimbinis gengsteris bu-____
vo pastojęs vienam skloki-(V. K. rengta gedulos die- npaj tokios čia naujienos, 
mnkui kelią ir bemaž ko ne- na. P. B. Balčikonis.■ ję inžinierių*.

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas į nugirstus 

gandus.
Teko girdėti, kad bimbi- 

nės davatkos pyksta ant 
“Keleivio” ir ant manęs, kad 
aš iškėlęs jų kvailybes. O aš 
kaip tik ir noriu parodyt pa
sauliui, kokių pas mus yra 
kvailių.

Teko taipgi girdėti, kad 
Bimbos parapijonys nori at
spėti, kas rašinėju į “Kelei
vį” korespondencijas var
du Lietuvis Darbininkas. 
Spėja ant savo draugų Šalo- 
vėjo ir Mikelaiėio. Mat, ši
tie žmonės su tais durniais 
nesutinka ir smarkiai ardo 
bimbinių biznį. Todėl bim- 
|)iniai ir nužiūri juos raši- 
nėjant į “social-fašistų” 
laikraštį, kaip jie vadina 
rimtą socialistinę spaudą.

Bimbukų supratimu, kas 
rašinėja į socialistų laikraš
čius, tas vertas nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Ir kas bu
vo pereitame Lietuvos Sūnų 
Draugijos susirinkime, tas 
galėjo matyt, kad su bimbi- 
niais juokų nėra. Nors ši 
draugija pašalpinė ir su po
litika neturi nieko bendra,ta- 
čiaus bimbiniai komunistai 
ir čia norėtų savo diktatūrą 
palaikyti. Vos tik pirminin
kas atidarė susirinkimą, 
tuojaus vienas bimbinis pa
šoko ir švepluodamas pra
deda agituoti: “Mes turime 
išrinkti penkis daligatus į 
Naujos Aprikęs lietuvių su
važiavimą.” Matote, bimbi
niai šaukia kokį ten Naujos 
Anglijos komunistų suvažia
vimą, tai šitas “susipratęs 
revoliucioierius” nukėlė tą 
suvažiavimą net į “Naują 
Apriką”. Bet kur tokia šalis 
yra, tai turbut ir jis pats ne
žino.

Nors durnai jis nukalbėjo, 
bet jo įnešimui, kad reikia 
rinkti ‘‘daligatus”, skloki-i 
ninkas Jusius pasipriešino ir 
ėmė aiškinti, kad delegatų 
rinkti nereikia, nes kam gi, 
juos tenai siųsti ir daryti f 
draugijai išlaidas.

Bimbiniai gi buvo atėję 
jau iškalno susiorganizavę, gimusius 

'daliga-ninkus.
(sunkią musų 
i ti, lietuvių

TAIP JI DŽIAUGIASI 
PERMAINA I Šį “BE 

DARBO” MUILĄ!
nejraliu atsidžiaugti! Aš visai 

nei netryrriau, Jean—nei nevi
rinau, bet pažiūrėk į šiuos skalbi
nius. Balčiausi kokius esu mačius! 
Gaila, kad tu senai man nepasakei a- 
pie Rinso. Aš niekad nežinojau, kad 
putos padarytų tokį skirtumą.”

Rinso ištraukia purvą—sutaupo dra- 
bužus nuo nusitrynimo. Jo putos yra 
tirštos, gailios—net kiečiausiame van
denyje. Rinso duoda dvigubai dau
giau putų už lengvosvarius papuru
sius muilus. r

Taip lengvas ant drabužių!
Stebėtinos putos skalbtuvėj. taipgi; 

išdirbėjai 40 garsių skalbtuvių reko
menduoja. Ir 
kaip lengva 
plauti dišes jo n į J M a 
tirštomis pu- a .
tomis Gaukit •■'■ii
DIDELI pake-/Mn3|^VlV 
čį šiandien

MILIONAI VARTOJA RINSO 
Skalbtuvėj, žluktui ir dišėms.

Rinso]

i / yy/z/y.’1 :•:< v .• .;Xv2BS
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Maikio su Tėvu
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I Kas V ėda į Ekono 
minę Suirutę.

t

! Ekonominio krizio slibi-i kapitalistai džiaugėsi, kad -=
nas gulte užgulė visą pašau-(jiems reikia mažiąu darbi- i. Kaip sodinti ir dauginti 
ii. Didžiosios pramonės ir ninku, kad dabar vienas1 vaisinius krumus. 
technikos valstybės,kaip Vo- darbininkas per S valandas’ 
kietija. Anglija ir net Ame- gali nudirbti už 10 ar net| 
rikos Jungtinės

kad

Valstijos 100 darbininkų^'Tokiu budu 
sunkiai alsuoja ekonominio ir išėjo iš-lygsvaros. Jei ma

Keliatas Patarimų Tiems, 
Kurie Turi Savo Žemos

yra daug pušų, valdžia neleid
žia sodinti agrastų ir serbentų, 
nes ant jų atsiranda tokie para
utai, kurie kenkia pušims. Bet 
kitiems medžiams tie parazitai 
nežalingi ir darže galima tuos 
vaiskrūmius laikyt be baimes. 
■Jeigu jau kur agrastų ir serben- 
ų negalima veisti, tai jų vieton 

patartina prisodinti raudonų ar
ba juodų aviečių.

Reikia taipgi neužmiršti a- 
)ie slyvas ir vyšnias. Vaisme- 
ižiai duoda netik gardžių vai
dų, bet ir sodybą pagrąžina, v- 
oač pavasarį, kai pradeda žy- 
iėt.

pirkti medelynuose (nurseries). 
Jie daug nekaštuoja. Dabar kaip 
tik laikas juos pirkti ir sodin
ti. Vietoj visokių piktžolių, ku
rios auga patvoriais ir pasie
niais, galima pasisodinti avie
čių. serbentų ar kitokių vaiskrū
mių.

Serbentams sodinti reikia iš
kasti griovelį apie pusantros pė
dos gilumo, pridėti apačion per
puvusio mėšlo arba skiedryno 
žemių. Dedant mėšlą, reikia 
uždengti jį sluogsniu žemės, 
kad krūmų šaknys jo nepasiek
tų. nes grynas mėšlas sugadi
na šaknis ir medeliai dažnai iš
džiūsta. Šviežias mėšlas neturė
tų būt vartojamas, nes užkas
tas žemėje jisai pagimdo karš
tį, kas taip pat dažnai sugadi
na šaknis. Taip pat ir švieži la
pai arba žolė. Vienu žodžiu, ko
kias naminias trąšas nevarto
tume. jos visuomet turi būt ge
rai pervusios, kad žemėje 
kaistų, ir vistiek jos 
pridengtos žemėmis, 
siektų šaknų.

Iškasus aukščiau 
griovį ir aprūpinus
(jeigu žemė gera, trąšų galima 
ir nedėti), krūmelius reikia su
sodinti paliekant apie porą 
žingsnių tarpą, šaknis apipilti 

•žemėmis, geriausia juodžemiu.

Atėjo ruduo, todėl laikas so
dinti visokius medžius ir krū
mus. Kas turi tarnu}, ar kiek di
desni daržą prie savo namų, 
tam vertėtu dabar apie tai pa
sirūpinti. Nes niekas taip nepa
gražina gyvenamos vietos, kaip 
medžiai ir krūmai.

šinoš padaru.daug gera ka-negalavimo prispaustos. 
Sunkias dienas gyvena i 
tik pramonė, bet ir žemės u- 
kis. Ir keisčiausia tai, kad 
ir pramonės rinka ir žemės 
ūkio gaminių rinka yra per
pildytos gaminiais. Prieina- 

, ma net prie to, kad galvoja- 
• ma apie derliaus naikinimą 
'ū viltim, kad tokia nepro
tinga priemonė padės išlai
kyti šiokias tokias kainas. Iš 
vienos pusės žmonija turi 
-usikrovus milžiniškus gy
venimo reikmenų išteklius, 

j bet iš kitos pusės apie 25-30 
i milijonų žmonių sėdi be 
| iarbo. kenčia badą ir trokš
ta ne ko kito, kaip tik dar- 

•bo. darbo ir darbo. Turtai, 
oerteklius iš vienos pusės, 
'kurdas ir badas iš kitos pu
sės atsistojo vienas prieš 
kitą ir. rodos, tik laukia mo- 
nento susikibti ir pradėti 
kruviną Kovą.

Valstybių išminčiai susi- 
važiuoja čia vienur, čia kitui 
i konferencijas, pakalba a- 
>ie sunkią padėtį, pakalba, 
kad artinasi dar didesnė be
ta. bet priemonių tai bėdai 
našalinti nesuranda.

Stambioji buržuazija, už
gulus turtų išteklius, nenori 
pamatyti tikrųjų krizio prie
žasčių. varo seną savo poli
tiką. kuri tikrai veda ją i 
□rapultį.

Aišku juk yra. kad kapi 
alistinis pasaulis taip susir
go. jog be operacijos nebe- 
npsieis. Jeigu kapitalistai 
>atys nepadarys sau opera- 
rijos. jeigu jie nedarban ii 
Lurdan pastums dar milijo
nus žmonių, tai. be abejonės 
irtimoj ar kiek tolimesnėj 
ateity tie milijonai badau- 
ančių patys padarys kapi 
alistams tokią operaciją 
>o kurios jie vargu išlik; 
ryvi. Alkani milijonai netę- 
ės visą laiką žiūrėti į jiem- 
įeprieinamus maisto ir kitų 
eikmenų begalinius ištek
ins ir patys išties savo ran
tas į tuos išteklius. Alkan 
įmonės nebepaisys kas bu? 
•ytoj. neišsigąs gąsdinimv 
jolševikais. juo labiau, kad 
risi mato, jog ta pati buržu- 
izija dabar mielai prekiau- 
ia su bolševikais. Alkanam 
>edarbiui juk rizikuoti nėr? 
;o. nes blogiau, kaip dabai 
■ra. jam nebus.

Buržuazija tačiau šito ne
vertina ir pati sau operaci- 
os nedaro. .Jos rankose lai

komas kapitalistinis ūkis ne- 
tori padaryti griežtu refor- 
nu. kurios duotų galimumo 
am išlaikyti savo formą.

Įvairus kapitalistų galvo
jai ieško krizio priežasčit 

■ a ž k ok i u ose e k o n o m i n i uosi 
>a slapty n uose. kaŽKokiost 
konominėse gelmėse ir nie
kur jų nesuranda. Gal būt 
r suranda, bet neišdrįsta ji; 
ikru vardu pavadinti. Mat 

:eigu priežastis tikru vardu 
•avadins, tai ir budai joms 
>ašalinti paaiškės. 0 tie bu 
lai kaip tik nuves į kapitali- 
tų kišenę ir. svarbiausia, i 
<apitalistų gobšumą.

Pastaraisiais dešimtme- 
•iais kapitalistų tikslas buvc 
rauti kuo daugiausia pelno

• Pažangiuosiuose kapitalisti- 
i nio ūkio kraštuose smar
kiai besivystanti technika 
lavė galimumo nuolatos 
nažinant darbo rankas vis 
lidinti gamybą. Dėl to kapi- 
alistų pelnai vis augo ir au- 
<o.

Pasikinkę techniką, kapi- 
alistai žiurėjo tik savo nau- 
los, o darbininkų pusės ne- 
iiurėjo. Pasistatę mašinas

ne pitalisiui,tai jos turėjo pada-
ryti gera ir darbininkui. 
Technika turi tarnauti ne 
tik kapitalistui, bet ir darbi
ninkui. Jei be mašinų darbi
ninkas turėjo dirbti 12 ir 
daugiau valandų., tai su ma
šina jis turi dirbti daug 
trumpesni laiką.

Žinoma, jei darbininkai 
dirbs trumpesni laiką. tai 
jų i darbą reikės pašaukti 
daugiau. Vadinas, tada bus 
daugiau žmonių aprūpinta 
uždarbiu, bus daugiau varto
tojų, bus didesnis prekių pa
reikalavimas ir darbas galės 
plėstis. Bet kapitalistui bai
su atrodo mokėti darbinin
kui, pav. už 5 valandas dar
bo tiek, kiek už 8 valandas 
ir jis laikosi savo seno nusi
statymo <..............
kuo daugiausia išnaudoti 
kuo daugiausia pelnyti.

Kapitalistų gobšumas 
žlibumas,—štai kas veda 
ekonominę suirutę. Jei kapi
talistai ir toliau paliks su 
senu savo nusistatymu, 
nepagalvos, kad • ,
padarė perversmą visoj eko
nomikoj tai, be abejones, (kurio kiti ši 
krizis eis ir toliau. Jei krizio, negalėjo suprasti, 
skaudulys nebus 
Šalintas, tai jis kiek 
-progs su visais 
pilnai nenumatomais pada
riniais. “L. U.”

Vaisinių medžių stengiasi 
pasisodinti beveik kožnas far- 
merys ir daržo savininkas. Bet 
apie vaisinius krumus kažin ko
de! daugumas užmiršta. O įsi
vesti vaiskrūmius nėra nei dide
lio sunkumo, nei išlaidų. Serben- 

i tų. agrastų ir aviečių keliata ša
kų paprastai galima gauti pas 
kaimynus, arba galima ir nusi- 
__________________ • _____

darbininko jėgą•

li, Kaip žiemą laikyti val
gomosios morkos.

Morkos labai lengvai pūva. 
Jeigu rūsys sausas," morkos su
šlamės nestoru sluoksniu ir 
iažnai peržiūrimos, kad Išrinktų 
pradėjusias puti, tai ilgiau gali
ma morkos išlaikyti ir mažiau 
-upusta.

Geriausia morkos laikyti smė- 
yje.

Prieš morkų kasimą, į rūsį 
parveža šviežio smėlio. Per
nykštis smėlis, kuriame buvo lai
kytos daržovės praėjusią žie
ma. antru kartu vartoti netin
ka.

Iškastoms morkoms lapus nu
pjauna arti šaknies, bet šaknies 
įepažeidžia. nes pažeista šaknis 
greit pūva. Apipiaustytas mor
kas sudeda krūvelėmis ir palie
ka ore 1-2 dienas, kad apdžiūtų. 
Vakare pridengia lapais arba že
mėmis, kad apsaugotų nuo'šal
nų.

Apdžiūvusias morkas kuo ge
niausiai peržiūri ir atskiria vi
sas smulkiąsias ir sužeistas, nes 
jos pirmiausiai pradeda puti. 
Todėl šitas padeda rūsyje atski
rai ir pirmiausia sunaudoja ar 
parduoda, žiemai palieka tiktai 
pilnai suaugusias ir sveikutėles.

Rūsyje kampe supila smėlio 
sluoksnį apie 12 colių storumo. 
Ant smėlio guldo morkas taip, 
kad viena kitos nesiektų. Su- 
guidžius, visą eilę užpila smėliu, 
kad morkas visiškai uždengtų. 
Paskui deda vėl morkas ir vėl 
užkloja smėliu. Taip sudeda vi
sas morkas.

žiemą bent porą kartų nau
dinga visa krūva peržiūrėti, vėl 
taip pat morkas eilėmis sude
dant. Pradėjusios puti morkos 
reikia išmesti. Sykiu su morko
mis reikia išmesti ir tasai smė
lis. kuris buvo susisiekęs su pus
tančiomis morkomis.

IŠRIŠO SENĄ PASLAr ff.

čia parodytas Chicagos Uni-

ne
turi būti 
kad ne-

nurodytą 
ji trąšomis

nes jų daugiau yra. Taigi už 
lenkus jis ir užsistoja.

—Ar tai tu sakai. Maike, 
kad šventą tėvą galima pa
pirkti?

—O kodėl ne? Juk jis iš 
pinigų gyvena. Jis turi dide
li dvarą, daug tarnų ir žan- 
darų. Jie nieko nedirba, 
bet valgyt nori ir popiežius 
turi duot jiems užlaikymą. 
Taigi pinigų jam reikia 
daug, ir todėl kas jam dau
giau duoda, tam jis geria* 
atsimoka.

— Maike. aš mislinu. kad 
tu man meluoji. Musų klebo
nas pereitą nedėldieni sakė 
per pamokslą.

s niekas negali papirkti. 
:r kažin kokius pinigus 
ketų. Na

• negalima už jokius 
papirkti, tai švento tėvo

—Gud momink. Maike!
—Labo ryto, tėve! Kas 

naujo tarp vyčių?
—Navynų. Maike. pilnas 

svietas, ale gerų tai nėra. 
Vakar gavau nuo savo seno 
frento gromatą iš Čikagos, 
kuris rašo. kad viena jauna 
parapijonka atnešė i klebo
niją beibę ir padėjus klebo
nui ant lovos išėjo. Dabar ta 
beibė rėkia, ir klebonas ne
turi pakaiaus. Tai matai, 
koks pasileidimą.-, ant svieto.

—Koks čia pasileidimas, 
tėve. Gali būt. kad to kūdi
kio motina neturi iš ko gy
venti. o klebonas turtingas, 
-avo vaikų neturi, taigi tegul 
augina pamestinuką.

—Na. o kaip tu rokuoji. 
Maike. apie vainą? Ar va- 
javos Amerika su Japonu?

parakas 
Bet ateityje ga-Į labiau nepapirksi.

. Japonija yra i- —Kunigo pamokslui 
reikia tikėt, tėve.

—Tai kam tikėt?
—Reikia žiūrėt, tėve.

—Kol ka>. tėve.
d a nekvepia
Ii būt visko. ...... . .
kiri konkurentė Ameriko. ! 
kapitalui ir labai galimas- 
daiktas, kad be karo neap-i-l 
eis. Japonai jau dabar grie-! 
žia dantimis prieš

— Zakristijonas 
man iš gazietų. kad japonas 
ir su čainu turi didelį sporą. 
Sako, japonų vaiskas Muk
deną užėmęs.

—Taip. tėve. Bet šitas 
ginčas, rodos.bus išrištas tai
kos keliu, nes į tai įsikišo 
Tautų Lyga.

—O kas tai do kvaraba. 
Maike, ta tautų liga? Ar tai 
nuo ics tautos serga?

—Ne. tėve: lyga nėra liga, 
bet organizacija arba 
junga.

—Tai vadinasi, kaip . 
koks sojuzas, ar ne?

—Taip, tėve; rusiškai bus 
sojuzas.

—Tai tas sojuzas. Maike, 
ir musų Vilnių paliokams a- 
tidavė. ar ne? ,

—Ne visai taip. tėve. Vii- dviejų

«
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jei versiteto profesorius Spreng-; žemes aplinkui suminti ir gerai 
techniką ling. kuris išaiškino rastą ant palaistyt. Kad laistant vanduo 

Sinajaus kalno senovės raštą, ” '
be abejonės, į kurio kiti šių dienų archeologai

! ! ■negalėjo suprasti. Kai kurie 
laiku pa-įmanė jį esant senovės fenikų 

vėliau; abėcėle, bet prof. Sprengiing į- 
šiandien dar. rodė, kad tai žydų kilmės raštas.

, vartotas da apie 1800 metų prieš 
į Kristų.

is

kad kunige 
kad
mo-

o jeigu kunigo ne- 
pinigus 

tuc

ne-

S.L.A. PILDOMOSIOS TARYBOS KO 
ALICINIS KANDIDATŲ SĄRAŠAS.

nenubėgtų i šąli, tai apie krūmą 
reikia padaryti Įdubimą.

Taip pat reikia sodinti ir ag
rastus, ir avietes, tik avietėms 
nereikia taip gilaus griovio, nes 
jų šaknys auga paviršium. a

Syki jau krūmas kitas prigys 
ir pradės kerotis. tada ji gali
ma greitai daugint. Tai daroma 
dvejopu budu. Vienas būdas yra 
toks. Paima šakelę ar keliata jų. 
prispaudžia žemėmis. Kad šakelė 
žemių nepakeltų, galima uždėti 
dar akmeni ant viršaus. Tai da
roma rudens laiku, pakol žemė 
neįšalus. Kitą vasarą tos šake
lės išleis šaknis prispaustoj vie
toj ; tada tokias šakales nuo 
kelmo nupiauna ir su šaknimis 
sodina kaip atskirą krūmą. Tai 
daroma jau sekanti rudenį.

Antras būdas medeliams dau
ginti yra toks: rudens metu, 
kai medeliai sustoja augę ir jų 
lapai pradeda kristi, pripiausto 
šakelių apie trijų-keturių 
ilgio ir susodina kur nors 
tvorą. Sodinti reikia taip, 
tik apie trečdalis šakelės 
išlindęs iš žemės. Pasodinus rei
kia palaistyt. Trąšų čia nereikia, 
žemė geresnė tam tikslui prie 
smėlio. Jeigu pačioj dirvoj smė
lio nėra, tai patartina gaut jo 
keliata špatų iš kitur ir sumai- 
šyt su ta žeme, kur tokie diegai 
sodinami. Smėlys reikalingas 
dėlto, kad jis geriau praleidžia 
vandeni ir padaro palaidesni 
dirvožemį, kur šakejė turės lei
sti jaunutes šakneles.

Šitaip žemę prirengus ir ša
keles susodinus, patartina tą 
vietą aptverti kokia nors tvore
le arba apkaišiot pagaliukais, 
kad užsimiršę neišmindžiotu- 
met. Vėliaus, kai žemė įšals, su
sodintas šakeles reikia apdengti 
sausais lapais arba šiaudais ir 
uždėt ant viršaus kokių lenta- 
galių, pagalių ar šakų, kad vė
jas neišnešiotų jūsų lapų ar 
šiaudų. Pavasarį, kai šalna iš

KAI KURIE KANDIDATU 
KSMENV APIBUDINIMAI

A.dv. F. J. Bagočius, Milton, 
Mass.. kand’datas į SLA. 

prezidentus.
Jis yra SLA. Skundų ir A- 

oeliacijų Komisijos pirmi
ninkas: nuo 1903 metų ak-

jas, žymi Amerikos liętuvių 
visuomeniška figūra, turįs 
plačią erudiciją moksle, po
litikoj ir visuomenės darbe: 
buvęs Lietuvos Atstovybės 
ir pirmiau Informacijos Biu
ro Washingtone vedėjas: 
dabartinis S.L.A. Apšvietos 

ūngai dalyvaująs Amerikos: Komisijos pirmininkas, 
ietuvių visuomeniniam vei
kime, gabiausias organizato- Adv. Kazys Gugis, Chicago, 
•ius ir kalbėtojas: yra suor- ni., dabartinis SLA. Iždinin- 
ganizavęs draugijų ir SLA.; 
kuopų daugiau kaip bile! 
kuris kitas Amerik. lietuvių 
veikėjas. Adv. Bagočius yra 
oasekmingiausias Lietuvos 
Paskolos bonų pardavėjas, 
milijono parašų dėl Lietu
vos nepriklausomybės pi ipa- 
žinimo rinkėjas, taip jau j- 
vairių aukų kėlėjas, kaip tai 
Lietuvos našlaičiam4^ moks- 
eiviams ir kt.

Savo margame amžy jis 
/ra buvęs ir spaustuvinin
kas. ir darbininkas, ir laik- 
aščių. knygų pardavinėto- 
as. studentas ir agentas, pa
daliau advokatas ir banki
ninkas. Dar 1926 metais jo 
pastangomis buvo sušaukt? 
Philadelphijoj konferencija 
kuri įkūrė Amerikos Lietu 
vių Tarybą, kuries adv. Ba
gočius buvo išrinktas pir
mininku.

ik u- 
? Am'enka.iniV° , ®tai'J!?:iklau:

. *_;syk. leve, koki atsitikimą a; 
skaitė t pasakysiu. Aš mačiai 

į sykį, kaip nuo stogo nukrito 
į darbininkas ir užsimušė. Jis 
į buvo labai teisingas žmo- 
igus. negėrė, nerūkė, bet ne- 
įdaug uždirbdavo ir pinigų 
visai neturėjo. Kada likus 
;o našlė nuėjo pas kunigą i 
vapra;'ė. kad jis palaidoti 
jos vyrą su mišiom. pridur 
dama, kad atlyginti už šit; 
patarnavimą ji visgi negalė 
sianti. lai kunigas atsakė 
kad tokio žmogaus, kaip jo 
vyras, jis negalįs bažnyčior 
įsileisti, nes jis neidavęs iš 
pažinties ir miręs be ’sakra 

Į mentų.
—Taip ir reikia. Maike 

Kunigo nepapirksi.
— Bet paluak, tėve.

i savaičių 
automobiliaus 
as butlegeris. 

neidavo išpažinties 
be 
ko daug 
kunigas 
nyčion. 
kapinių 
noksią.

s a

ir

I
i

i » i

kas, kandidatas į tą patį 
urėdą!

Dabartinis SLA. Iždinin
kas. Adv. K. Gugis, laike 
savo iždininkavimo sutvarkė 
SLA. iždą ir įvedė drausmę 
ligi tol palaiduose SLA. fi
nansuose; jis jau nuo 190-5 
metų nenuilsdamas dirba A- 
merikos lietuvių visuomeni
niame ir kultūriniame dar
be ; iš profesijos yra inžinie- 
ius, advokatas ir bankinin

kas. Nėra buvę to viešo rei
kalo. politiško ar labdarin
go, kad Adv. Gugis savo 
larbu, patarimais ar pini
gais nebūtų prisidėjęs ir pa
ėmęs.

colių 
palei 
kac 

butu

f r * t

nių lenkams atidavė musų 
generolas Žukauskas, o tada 
jau Tautų Lyga pripažino jį 
lenką m s.

—Ale dabar, sako. Lietu
va suprovojo palioku.- ant 
tarutautiško sūdo. Turbut 
šventas tėvas už mus užsis
tojo?

—Nieko panašaus, tėve. 
Ginčuose tari) Lietuvos
Lenkijos “šventas tėvas” vi
suomet palaiko Pilsudskio 
pusę. Vilniaus klausimu jis 
irgi pritarė lenkams.

-Tai kodėl jis taip daro 
vaike? Juk mes visada už jį 
meldžiamės ir petragrašių 
nemažai sudedam.

—Taip. tėve, jus už jį 
meldžiatės ir petragrašius 
jam dedat; bet lenkai dau- 
giua tu gršaiu jam sudeda, o • • •'

U; 
užsimušė 

nelaimėj gir- 
-Jis taip pat 

ir mirė 
sakramentų, bet jis pali 

>■ pinigų. Ir tas pat 
priėmė jį netik baž 
bet pal;*dėjo net ik 
ir pasakė ilgą pa 
išgiriamas ji kaipr 

»avj. zdingiausi pilieti ir ge 
•iausi kataliką. Žmonė. 
paskui kalbėjo, kad už tuo; 
patarnavimus kunigėlis ga
vęs šimtą dolerių. O tu, tė
ve. sakai, kad kunigo nega- 
’ima papirkti! Kaip kunigas 
už pinigus butlegerj garbina 
taip popiežius už pinigus 
enkus užtaria.

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke. kad šita tavo šnekta mar 
nepatiko. Kitą sykį tu mar 
apie kunigus taip nekalbėk.

Jonas Grinius, Phiiadelphia. 
Pa., kandidatas i SLA. vice 

prezidentus.
Jonas V. Grinius yra S.L 

A. Kontrolės Komisijos pir
mininkas; veteranas veikė 
jas dar nuo 1907 metų, bro
lis buvusio Lietuvos prezi
dento Dr. Kazio Griniaus; 
energingas, teisingas, skru
pulingas ir korektingas lie
tuvis, biznierius, be to “San
daros” vice-prezidentas.

Dr. M. J. Vinikas, Rich
mond HilI, L. L, N. Y. 
kandidatas Į SLA. sek

retorius.
Diplomatas, tautos veikė-

Dr. Broniušas, Baltimore,
Md., kandidatas 1 SLA. 

daktarus kvotėjus.
Vienas gabiausių musų 

daktarų profesionalų, pla
čios erudicijos, prakilnių 
minčių ir progresyvių idėjų 
vyras, dirbąs kukliai savo 
profesijos ir visuomenės 
larbą.

Pitts-

S. Bakanas, ir Geo. J. Stun
gis, kandidatai į SLA. Iždo 

globėjus.
Stasys Bakanas, 

burgh. Pa., pirmininkas ir
organizatorius SLA. apskri
čio, o Geo Stungis, SLA. Fi
nansų Komisijos narys ir S. 
LA. 6 Apskričio pirminin
kas: abudu iš jaunystės die
nų energingi lietuviai gyve
nime veikėjai.

ii.

• /

III. Vištų sloga.
Rudenį ir pavasrį, kada esti 

lietingas, šaltas, su vėjais oras, 
o vištos dar šeriasi ir blogai 
maitinamos, ypatingai rudenį, 
jos lengvai peršąlą ir apserga 
paukščių sloga.

Dėl šitos ligos vištos vaikščio
ja nuliudusios. sparnus nuleidu- 
sios, akys užtinusios, ašaroja, iš 
snapo skydelių teka gleivės, viš
ta snapą dažnai šluosto, čiaudi.

Ši liga vra labai užkrečiama. '
Jauni viščiukai nugaišta per 1 
—3 dienas. Senos vištos ilgiau 
gyvena, bet be tinkamos priežiū
ros vis dėlto dauguma nugaišta. 
Tinkamai gydant ir šiltai lai
kant. galima vištas išgydyti, 
bet ūkininkai dažniausiai neturi 
atskirų šiltų kambarių, kuriuo-

žemės pradės išeiti, lapus nuim- se ligonius galėtų gydyti ir ka- 
kit ir kas vakaras šakeles palai-J daugi gydant šitą ligą per ilge- 
stykit. Gal viena-kita išdžius, snį laiką galėtų dar labiau iš- 
bet dauguma jų prigys ir už me- platinti, tai geriausia pastebėtus 
tų kitų galėsit jas sodinti jau ligonius tuojau sunaikinti, kad 
kaip savystovius krumus. Tai ligos daugiau neplatintų, 
yra lengviausis ir praktiškiau-’ Vištininką kuogreičiausia rei- 
sis būdas medelaims dauginti, kia išvalyti ir viską (sienas, lu- 
Amerikoje taip daro visi mede
lynai (nurseries). kurie augina 
medelius tūkstančiais ir milio- 
nais.

Šitaip galima pagydyt kieki 
vieną medį, ar jis 
ar kitoks.

Kalbant apie 
reikia da pridurti,
kdj'e nekurtose valstijose.

bus vaisinis,

vaiskrumius, 
kad Anieri- 

kut

v
. j

bas. grindis, laktas ir lizdus, 
kur kiaušinius deda) išbaltinti 
kalkėmis. Labai naudinga Į kal
kes įmaišyti karbolio ar kreoli- 
no.

Rudenį, kada vištos plunksnas 
meta; šaltomis dienomis vištų 
geriau visai neišleisti arba iš
leisti tiktai vidudienį, kada įši- 
la.

f
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Įvairios Žinios
aKeleivio” Vargai

Lankant Lietuvą.
“Keleivis” Lietuvoje la

bai laukiamas ii- retas sve
čias. Rodos, turim laisvą 
Lietuvą, o gyvenam tarsi ca
ro Mikės nelaisvėj, kuomet 
laikraščius reikėdavo nešti 
iš užsienio kontrabandos ke
liais. į

“Keleivis” Lietuvoje la- ■ 
biausia mėgiamas laikraštis,' 
ir valdžia daugiausia ji 
draudžia. Draudė jį caras, i 
draudė katalikiški musų ■ 
krikdemai, o dabar draudžia 
patriotiški tautininkai.

Sako, jis nėra visai už
draustas, bet retas numeris 

Ir

Kaune Kilo Didelis 
Kortų Skandalas.
Paskutinėmis dienomis 

Lietuvos sostinėj Kaune kilo 
didelis kortų skandalas ar
ba, kaip jie tenai sako, “kor
tų afera”. Pasirodo, kad te
nai buvo susidariusi žulikų 
šaika, kuri ruošdavo korta- 
vimo vakarėlius, Įtraukdavo 
į juos “aukštas ponias” ir 
“ponus”, ir taip juos apmau
davo, kad tie išeidavo be 
cento.

Kauno “Sekmadienis” ra
šo: “Pasirodo, kad aferistų 
kompanija veikė labai ap
galvotai. Į savo tinklą jiems 
navyko Įtraukti daug aukš
tos visuomenės oonių ir po- tepasiekia skaitytojus, 
nų. Lošimai visada praeida- pikta ir juokinga. Smetona 
vo su didelėmis ceremonijo- amnestavo lašinių skutikus, 
mis, vakarienėmis, iškilmin- pralotą Olšauską ir kitus 
gaiš pietumis. Šuleriai turėjo žmogžudžius. Baisus krimi- 
savo agentų ir provincijoj.
“Tikrą aferistų išloštą pini

gų sumą sunku nustatyti, 
nes nukentėjusieji gėdinasi 
pasakyti tikrai, kiek jie pra
lošė. Bej: jau dabar paaiškė
jo, kad šuleriai ištraukė iš 
didžiųjų kortų mėgėjų per 
200.000 litų.

“Be jau aukščiau minėtų 
asmenų, paaiškėjo, kad per 
šią aferą stambių sumų nete
ko vienos didelės kavinės pasikalbėjimų sako, 
savininkas, stambus rango- butų, 
vas, profesorius ir kiti. galėtų lankyt mus kas sąvai- 

“Kaip sužinojom, sąryšy tę. Tuomet linksmesnis butų 
su šia afera, traukiami atsa- gyvenimas, 
komybėn už sukčiavimą kor
tomis žinomi kauniečiai K. 
ir P. ir rygietis V.”

nalistai, pavojingi piktada
riai gali po Lietuvą švaisty
tis laisvi, o mylimam žmonių 
laikraščiui vietos Lietuvoje 
nėra!

Lietuviai laukia “Kelei
vio” labiau, negu kaliniai 
amnestijos. O kai jis ateina, 
tai žmonės džiaugiasi, tarsi 
Kalėdų ar Velykų švenčių 
susilaukę. Net senukai, klau
sydamiesi Maikio su Tėvu 

gerai 
kad tas “Keleivėlis”

S

Be Sustojimo Nuplaukė 227 Mylias. SŪNŪS PERŠOVĖ 
MOTINĄ.

Prancūzijoj, netoli Bor- 
deaux, buvo toks atsitiki
mas. Našlė ūkininkė vardu

KELEIVI S

«...SB3»QEZ» —J
Norris Keliam gali plaukti kaip korta, šiomis dienomis ji

sai nuplaukė Mississippi upe pavandeniui nuo Cairo. III., iki 
Memphis, Tenn., padarydamas be sustojimo 227 mylias Į 95 
valandas ir 45 minutes. Į pabaigą jis buvo jau taip nuvargęs, 
kad nebegalėjo savo kojom pastovėti ir žmonės turėjo išvesti 
ji iš vandens.

■O ■■•Ji: i
K Ii

s

KUPIŠKĖNŲ BENDRAS KLIUBAS 
AMERIKOJE.

P AJ IEŠKOJIMAI. DETROIT, MICH.
NORIU IARANDAVOT 2 KAMBA
RIU merginoms ar vaikinams, kurie 
švarus ir negirtuokliai, išduosiu pi
gia kaina. Gražioj vietoj Matyt ga
lima tik vakarais. Esu našlė ir ne
išgaliu viena užmokėt randus. (43) 

STELLA STAN’DISH
1166 W. Grand Blvd, ant 2 luby 

DETROIT, MICH.

Pajieškau brolio Jono Jeneliuno, 
paeina nuo Šiaulėnų, prieš kiek laiko 
gyvenu Uruguay. Pietų Amerikoje. 
Taipgi ir pusbrolio Juozapo Trepoč- 

Biza pabudo naktį ir jai pa-'kos, paeinančio nuo Pasvalio, pirmiau 
r ' gyveno Kanadoj, dabar nežinau kur.

Piašau jų pačių atsišaukti, arba ku
rie žino kur jie randas, malonėk ite 
pranešti. Aš turiu labai svarbų reika- 
U- <«)ėjo laukan. Jam nežinant morta j. smigelskienė 

išėjo kieman ir io motina, i14 Ave > Binghamton, n. y 
Pamatęs potamsiai Žmogaus’ Pajieškau draugo Juozo Laukaičio,

V’aikas manė iop- tai norė«‘au su juom susižinoti. Kas ži-£ seseų, varnas inaiie, jvg no kur randa;;į P™šaU pranešu, ripoy yrr
vagis, ir Šovė. O tai buvo JO arba pats lai atsišauk to (43) Ll UI Ei L
motina, ir šūvis sunkiai ją adomas kaliČSuckaS R,.■ 
sužeidė.

vagis, ir šovė. O tai buvo jo arba pats lai atsišauk"*
• - ♦ ’ - • • ADOMAS KALIKjfUCKAT

123 Ice (?) St., Bridgeport, Cohn. 
I

KAZIMIERAS MONTVILAS
Pajieškau brolio Simano Kar.cevi- 

čiaus, pirmiau gyveno AViitervliet, 
N. Y., girdėjau, kad išvažiavo į Chi- 

Į cagą. Kas žino kur jis randas, ma- 
1 Jonės pranešti arba pats lai atsišau
kia. (41)

ANTANAS KANCEVIČIA
23 Pen Iiollov St., Portsmouth, N.H.

I
I

neturi. Taigi, surasti juos ir 
suorganizuoti, rodos, negali
mas dalykas. O vis dėlto Jo
nas Kulis šitą darbą atliko.

ANNA BANNEY, kuri laikė vai- 
gykLą po nūn? 752 Greenvich St, 

N«w Yorke, prašau atsišaukti, arija 
kurie žino kur ji randasi, malonės 
pranešti. Z. J. 10226 So. Sawyer Aęe, 
Evergreen Park, III.

- ------ - į“

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

JUOZAS BANIKONIS 
2356 St. Patiick st. Montreal, Car.ada

Pajieškau Petronėlės Baukiutės, po 
vyro Bartkuvienė, Smalkų gub.. Ša
kių aps'i.. Sin a’itu valsčiaus. Mudu 
••sava brolių vaikai, jus Sabas t i jono 
Baukaus duktė, o aš Tamošiaus. Abu 
paeinava iš Santakų kaimo.Ziuau, kad 
gyvenat Amerikoj. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinot kur ji randasi, ma
lonėkite pranešti. _ (44)

ANTANAS RAUKUS
R. F D Box 50 Higganum. Uonn. 
nnn sB :hh UUNoaihJO DAR ARI!

MIESTO POLICIJA AREŠ
TUOTA UŽ SMURTĄ PER 

RINKIMUS.
Duquesne. Pa.— čia kilo 

didelis skandalas dėl polici
jos smurto per buvusius rin
kimus. Kai kurie piliečiai 
liudija, kad einant jiems bal
suoti Dolicija juos užkabinė
jo ir davinėjo nurodymų, už 
ką balsuoti. Kai kurie bal
suotojai buvę net sumušti. 
Dėl šito smurto yra kaltina
mas policijos viršininkas ir 
visa eilė policmanų ir šiaip 
politikierių. Jų tarpe yra ir 
lietuvio Vilimo Šalčio var
das. Apie tai rašo vietos lai
kraštis, “Puąuesne Indepen- 
dent”, kuri mums prisiuntė 
vienas skaitytojas.

Nors valdininkų persekio
jamas, “Keleivis” vis dėlto 
kartas nuo karto savo bro
lius Lietuvoje aplanko ir 
daug naujienų jiems parne
ša. Bet kelias jo nelengvas, 
nes pareina kartais pusėtina* 
pavėlavęs, apipešiotas, su
lamdytas, net skylėtas, tar
tum per karo lauką ėjęs.’

Pilypas iš Kanapių.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. Petraičiui.— To as
mens adreso negalime drau
gui pranešti, nes jo laiškas 
jau sunaikintas ir jo gyve
nimo vietos mes neatsime
nam.

Jeronimui.— Tokių daly
kų laikrašti n dėt negalima.

i S. Blindai.—Kaip išsigy- 
dyt nuo girtuoklystės, re
ceptą galite rasti knygoje 
“Teisingas Patarėjas”. Ją 
galite gauti “Keleivio” re
dakcijoj. Kaina $2. Žodis 
“alienistas” reiškia proto li
gų žinovą.

S. Gumbaragiui.— Apie 
kėlė ir pamatė mergaitę dvy- -Jono Martinaičio laišką, ku- 
linkai susirietusią, taip kad 
jos keliai siekė smakrą. Ji

' buvo pasiruošus tenai nak
vot. Klausinėjama ji papa
sakojo, kad jau dvi savai
tės kaip ji nakvojanti toj 
bačkoj, nes jos motina, Ja
nina Ričkovskas, išvijusi ją 
iš namų. Ji taip pat išvijusi 
dvi jos seseris ir tėvą. Buvo 
duota apie tai žinia polici
jai, kuri dabar su varantu 
jieško tos Ričkovskienės.

MERGAITĖ MIEGA PELE
NŲ BAČKOJ.

Camden. N. J.— Laukda
mas gatvėkario vienas pilie
tis čia pastebėjo, kad Į pele
nų bačką Įlindo nedidelė 
mergaitė ir užsivožė antvo
žą. Jis priėjęs tą antvožą pa-

ISPANIJOJ BEDARBIAI 
PLĖŠIA ŪKININKUS.
Bedarbė ėmė plėstis ir Is

panijoj. San Fernando mies
te visiškai užsidarė laivų sta
tymo dirbtuvės, nes strei
kuojantys darbininkai atsi
sakė priimti siūlomas darb
davių išlygas. Streiko metu 
buvo daug sumišimo ir dirb
tuvei pridaryta $500,000 
nuostolių.

Žemės ūkio darbininkų 
taipgi daug esą atleista nuo

ri sakotės siuntę mums tū
las laikas atgal, mes nieko 
neatsimenam ir archyve to
kio laiško neturime.

Povilui Sližiui.— Tamstos 
prisiųstų paveikslėlių iš Ar
gentinos “švyturio” negalė
jome perspausdinti.

“Keleivio” skaitytojui.— 
Vienoje buvo socialistinio 
darbininkų Internacionalo 
suvažiavimas. Prie to Inter
nacionalo priklauso apie 20,- 
000,000 organizuotų visų ša
lių darbininkų. Įspūdžius iš 
to suvažiavimo rašė Lietuvos 
socialdemokratų vado inž. 
Kairio žmona. 0 kai dėl ap- 
degimo nuo saulės, tai ap
degti gali taip darbininkas, 
kaip ir inteligentas.

GYVENKITE SALDŽIAI.
Kurie norite tkiro medaus, su

nešto iš žolynų žiedų tikru bičių, 
galite gaut pas mane. Medus y- 
ra sveikatos palaikytojas. Jis

Generalinio organizatoriaus 
Jono Kulio raportas.

Rugsėjo 18 d. 
įvyko Kupiškėnų 
Centro Valdybos 
pasitikti sugrįžusį 
kelionės generalinį 
zatorių Joną Kulį ir išklau
syti jo raportą. Iš raporto 
paaiškėjo, kad p. Kulis iš
buvo kelionėje po įvairias 
lietuvių kolonijas iš viso 8 
mėnesius. Be tb da jis 2 mė
nesiu dirbo organizacinį 
darbą Chicagos mieste. Tai
gi iš viso jo pašvęsta Kūpi-’ 
škėnų Kliubui 10 mėnesių 
laiko.

Per tą laika buvosudary-!
tos». T
Jungtinėse Valstijose ir* l'da. Kupiškėnams Į talką tu- 
kuopa Kanadoje, būtent To- rėš ateiti ii- kiti, nes už tuos 
ronto mieste, kur jam daug S500, ką dabar kasoje yra, 
prigelbėjo St. Balčiūnas ir Liaudies Namo da nepasta- 
kiti. Išviso Kupiškėnų Kliu- tysi. Ir tą suprasdami švie- 
bas dabar turi 8 kuopas su ŠOS mylėtojai turėt kiek nors 
777 nariais. paaukoti. Jonas Bugailiškis,

Pinigų sukelta išviso pasiturintis duonkepys Wa- 
$595.45. Bet tuo pačiu laiku terbury, pažadėjo o gal jau 
buvo ir išlaidų. Generaliam ir paaukavo tam tikslui $1,- 
organizatoriui išmokėta 20 000. Kaip rodos, jo auka 
nuošimtis arba $85.91. ir jau padėta waterburiečių 
nrie to da $100 kelionės lė- kupiškėnų kason ir greitu 
šų. Bet organizatorius $100 laiku bus persiųsta Į Centrą. ] 
paaukavo į Liaudies Namo Advokatas F. J. Bagočius iš | 
Fondą, taip kad dabar kaso- Bostono žadėjo duoti $100, | 
Įe grynų pinigų yra $509.54J nors jis ir ne kupiškėnas. 1 
Jie yra padėti Universal Jono Kulio šimtinė jau guli I 
Statė Banke ant Kupiškėnų Centro kasoj.
Kliubo vardo ir su CentrS Kas nori šitam reikalui; 
valdybos narių parašais. daugiau aukoti, malonės če- ; 

Jonui Kuliui reikia pripa- kį ar money orderi rašyti ; 
žinti didelis kreditas netik vardu Kupiškėnu Kliubas 
už jo pasišventimą Įkurti Amerikoje ir siusti tiesiai i 
Kupišky Liaudies Namus su Kupiškėnu Kliubo Centrą". ; 
knygynu, bet ir už aukavi- 3229 So. Halsted st., Chi- 
mą savo centų tam reikalui, cago, III.

Aukos labai laukiamos, 
nes 1932 metais jau norima 
pradėt statyt Kupiškio Liau
dies Namas.

Tame Liaudies Name bus 
visų narių ir rėmėju vardai 
ir paveikslai. Taip vadina
moj “Aukso Knygoj" bus 
parašytos jų trumpos bio
grafijos, iš kur kilę, kur A- 
'merikoj gyvena ir tt.

Centro Valdybon Įeina šie 
asmenys: Jonas Kulis, sek
retorius; D-ras A. Graičiu- 
nas, pirmininkas: M. Čiur- 
lis, vice-pirmininkas; D-ras ■ 
Jokūbas Kulis, kasierius; j 
-Jenas Juodakis, V. Vilimai-; 
tė ir vaistininkas .Justinas 
Kulis—turto globėjai.

“Kel.” agentas.

Chicagoje
uo<ėdiš Kad ir 10 mėnesi^ Iaiko 

is i
organi-

ilgos' Dašventė, vis dėlto 777 kupi- 
škėnus surado ir suorgani-
zavo. Ir, kaip parodo jo ra
portas, Centro kasoj yra jau 
daugiau kaip $500 kapitalo. 
Jeigu atsiminsime, kad visa 
tai padaryto dabartinio kri- 
zio metu, tai turėsime pri
pažinti, kad padalyta labai 
daug, juo labiau, kad aktu
aliai šitą darbą dirbo tiktai 
vienas žmogus—Jonas Ku- 

. lis.
. _ ____ ___ „____ j I Žinoma, šituo darbas da
1 JCupiškėnų kuopos nepasibaigiau Jis tik praside-

t t
Čia jo paveikslas.

5 d. Rugsėjo-Septembcrio, 1931 me
tais iį užmušė važiuojant automobi
liu. Pastaruoju laiku jis gyveno Kast 
Peppcrell, Mass. Jis p įėjo iš Raseinių 
apskričio, Platkepurių kaimo. ruo 
Gaurės. 1915 metais jis gyveno Na- 
shua, N. II. ir vadini si Charles Lau
rinaitis, gyveno su žmona vardu Mary 
ir turėjo mergaitę Anna. Kurie žino 
Kur randasi jo žmona su duktere ma
lonėkite pranešti, nes velionis paliko 
pinigų ir juos paims valdžia. Jis turi 
broli Lietuvoje, kas žino brolio ad
resą Lietuvoje, praneškite. Už prane
šimą bus atlyginta.

MRS. AGNIS MILIŠAUSKAS 
P O Box V, East Pepperell, Mass.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus iiidėdann ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo- 
kit: (47)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. 9, 

CHICAGO. ILL.

APSiVČDtHAI
Pali šl-au draugo apsivedimui nuo 

30 iki "O metų senumo; geistina, kad 
butų ūkininkas ar šiaip pasiturintis 
vyras. Aš esu 32 metų, pasiturinti 
motelis ir myliu gyvent ant farmų. 
Norint arčiau susipažinti, malonėkite 
parašyt laišką ir prisiųsti savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienam.

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

Noriu susirasti draugę našlę b? vai
kų. kuri turėtų savą namuką arba su 
pinigais, nors $500; turį būti blaiva 
ir laisva, tarp 10 ir 45 motų ir neblo
gai atrodanti, tarp 150 ir 1(>O svarų. 
Aš esu blaivas ir laisvas, turiu biskį 
pinigų ir 

i ningą.
.nažai arba visai nedirbat, malonėkit 
atsišaukti. Aš esu našlys, 
šios šalies pilietis. ~ 
ras amatninkas. Meldžiu ir paveikslą 
prisiųsti. ~ 
laišką.

;14 Verncn

KOSULYS YRA PA
VOJAUS ŽENKLU

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo- 
mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
vra naujas medikališkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo liga apimtą odą 
r sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
oripažįsta medicinos autoritetai, kai; 
po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokiu 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ią ir uždegimą. Kolei kreozotas pa- 

r siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrą veikimą su 
kvėpavimu. Jis "yra labai geras Jei 
sutvirtinimo visos sistemos po blęgo 
šalčio ar “flu”. Pinigus sugrąžiname 
jeigu jūsų kosulio ar šakio nepakn- 
gvintų vartojant jį taip, kaip nuro
dyta. Klauskit pas jusų'aptiekorių. 

j

GRAŽI FARMA
50 akeriių, 35 dirbamos, apsėta ir 

apsūdyta įvairiais vaisiais; 8 kamba
rių stuba ir 6 kiti budinkai; 10 kir
vių; 2 arkliai, vištų, mašinerija, veži
mai ir derlius. Automobilius, arti 
turgaviečių. Mokykla prie fprutos. 
Kaina už viską $3700. {mokėt $1200; 
likusieji ant lengvų išmokėjimų. (43) 

J. KIRMAN
Saratoga Springs. N. Y.

»

knygynu,

Jisai savo lėšomis apvažiavo 
visą Ameriką, sugaišino a- 
pie 10 mėnesių laiko ir už 
visa tai paėmė tiktai $85.

Mintis kurti Amerikoje 
Kupiškėnų Kliubą ’ kilo pas 
ii būnant jam Lietuvoje 
1928-1929 metais. Matyda
mas, kaip suvažiavę žmonės 
Kupiškio miestely neturi jo
kios kultūrinės užeigos, ji
sai nusprendė, kad tenai bū
tinai reikalingas Liaudies 
Namas, kur butų knygynas, 
skaitykla, salė paskaitoms 
ir vieta nakvynei, kad atva
žiavęs lekcijų skaityt žmo
gus turėtų kur apsistoti ir 
pernakvoti. Bet žinodamas, 
kad vietos žmonių jėgomis 
tokio namo nepastatysi, Jo
nas Kulis nutarė jieškoti pa
galbos pas gyvenančius A- 
merikoje kupiškėnus. Sugrį
žęs Amerikon jis tuo tikslu 

čia

i

Sloan’s
Liniment

noriu uždėti biznelį ir pel- 
Kurios turit biskį pinigų ir

49 metų. 
Esu rimtas ir ge-

Paaiškininia duosiu per 
<44> 

A. ŠIAUCIUNAS
St. Worcester, Mass.

• Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kun myli biznį ir pasrtunn- 

iti. Aš esu našlys, 39 metų be vaikų, 
l turiu nejudinamo turto keleto tuks- 
Itančių dolerių, negirtuoklis. myliu lin- 
jksmą gyverimą. Daugiau žinių duosiu 
■ per laišką kiekvienai.

• A. TUMAS
P. O. Ger.eral Delivery

Iz>ng Island C'ty. N. Y. •

I
i
iI
I Pajieškau ga-spadinės arba ansive- 
idimui merginos ar našlės, mylinčios 
draugišką gyvenimą, ne jaunesnės

J kaip 45 metų. Aš esu vaikinas 45 
i metų, turiu bizni, vienam per sunku 
i prižiūrėti. Malonėsit arčiau susipažin- 
> ti laišku ar vpatiškai.

j. KORBEL
IP O Box 8, Dickson City, Pa.

* 
i

GARDI

Hamč ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

VEAL- 
LOAF

EsseM
Specialybė

darbo ir jie dabar vaikščioją daug palengvina šalčiu sergan-'ir pradėjo organizuoti 
būriais ir plėšią ūkininkus, 
piauną jų gyvulius ir naiki
ną javus laukuose. Iš Cor- 
dobos miesto išsiųsta keli 
busai sargų ūkininkams gin
ti toj apielinkėj.

tiems, nes stimuliuoja žmogaus Kupiškėnų Kliubą. 
systemą. Į tolimesnias vietas Kupiškio lietuvių Ameri- 
prisiunčiu per paštą. Kaina 5 koje nėra kažin kiek. Be 
svarai $1.50; 10 svarų—$2.90. to, jie gyvena išsimėtę po

LEO. KONČIUS. visas Jungtines Valstijas ir
57 Bateryst. N. Ahington. Mass. Kanadą, ir jų adresų niekas

PATARIMAS
Vaikų rašomoji juodlentė ga

lima atnaujint šitokiu budu : pa
imt ketvirtdali svaro ištirpytu 
klijų, Įdėt pusantros kvortos 
karšto vandens, 3 uncijas smul
kaus šmirgelio (flour of emery), 
pridėt angliškų suodžių (lamp 
black), viską sumaišyt ir ly
giai lentą aptepti I

t 
«
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PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

Juodgalviai. rud
galviai ir gelton- 
gatviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAIT1S
520 W i Įso n St.

Waterbury. €«nn.

Leon Žalimas
NAMU BUDAVOTOJAS IR 

KARPENTER1S.
Statau namus, taisau, išplastcriuo- 
ju, išpopieruoju. labai prieinama 

kaina.
Dabar parankiausias laikas tai

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

LEON ŽALIMAS
13 Lamartine st. Worcester. Mani, 

i

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kari* 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH «T. 

S. BOSTOR, MASS., U.SJL

/

Tušintos ir Virtos 
Hemes, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kindžiukai)

FRANK- 
FURČIAI

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra. sudėji

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

VALPOS ARBATA priduoda a- 
pctitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistema. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY 
1—«th St. Waakegan, III.

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI 
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerĮ.

ESSEN PACKING CO.
101 Beacon St. 2BradleySt.

worcesTer
I— 5-1896

LAWRENCE
7149 — Telefonas

11
Ji

I

t I

VISU ŽINIAI.
Už visokio* rūšies smulkius pari- 
<»! minimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mos. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
gint ta patį apgarsinimą patalpint 
ke'is sykius, už sekančiu* sykiui 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
ipsivedimų, kurie skaitomi po3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
(Jž pajieškcjimus giminiu arba 
d r putrų skaitome po 2c. už žodį.
"Keleivio” prenumeratoriams,ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangias, nes kainuo
ja padarymas klišė*. Todėl norint 
talpint pajieškojimą au paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieskojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

I • KELEIVIS
253 RR0ADWAY,

SO. BOSTON, MAM

%

%

tii
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ŽODIS S.LA. PILD. TARYBOS 
NOMINACIJŲ REIKALU.

cenzūrą, sušauktų Seimą ir 
grąžintų Lietuvos gyvento
jams laisvę. Publika prita
ria kalbėtojui karštai ploda
ma delnais. Bet davatkos i- 
ma kelti triukšmą ir kuni
gas Garmus neleidžia to- 
liaus tam asmeniui kalbėti.

Kaip žinom, netrukus rėdamas visa tai galvoj, su- 
bus oficialiai paskelbta S. sirinkimas pasisakė, kad rei- 
L. A. Pildomos Tarybos no- kia parinkti tokie asmenis Į.^^ ««« 
minacijos. Prie šitų nomina- P. T., kurie sugebėtų Susi-1 Jo siūlomų rezoliucijų taipgi 

’ ’ " • • • ••• •>.»-. .—’m"! j neleidžia susirinkimui bal
suoti. taptum bijodamas už
gauti lenkus ir Smetoną. 
“Kokią aš norėsiu, tokią re
zoliuciją ir pasiųsiu,” sako 
Garmus. <rirdi. mano
dalykas, ir visos diskusijos 
baigtos.”

Publika šitokiu kunigo 
despotizmu pasipiktino ir 
pradėjo triukšmauti. Tarp 
ūžimo girdėjosi balsų: “Jei
gu čia tavo dalykas, tai ko
kiems velniams tu čia mus 
sušaukei? Galėjai viską at
likti klebonijoj su .savo gas- 
padine!”

Ir triukšmaudami žmonės 
ėmė skirstytis, nelaukdami 
pabaigos.

Reikia da pažymėti, kad 
diskusijų metu davatkos bė
giojo po salę ir kabinėjosi 
prie žmonių, kad tylėtų ir 
klausytų, ką Garmus sako 
savęs ir savo gaspadinės ap
ėmimui. Buvo pašaukta net 
ir policija, kada publika pra
dėjo protestuoti prieš Gar
maus šmeižtus.

Gėda kunigui Garmui ir 
gėda visiems jums špitolnin- 
kai. Nejaugi jus manot, kad 
su policijos pagelba jus pri
versite žmones tikėti jūsų 
melams ir šmeižtams? Ro
mos agentai tikino žmones 
per du tūkstančiu metų. Tu
rėjo net Inkviziciją tam tik
slui Įsteigę, degino nepaklu
sniuosius^ ant laužų ir kanki
no visokiais Įrankiais, bet 
vistiek protaujančių žmonių 
neįtikino. Tai kaip gi jus ga
lit norėt, kad žmonės tikėtų 
jūsų melams dabar, dvide
šimtam amžiuje?

Torontietiz.

cijų, kaip matyti, rengiasi vienijimo reikalus tvarkyti 
labai aktingai ne vien mu£ų taip, kad musų SLA. butų 

' bet ir oavyzdis ir kitoms tautoms, 
ne- Remiantis šitokiais sumeti- 

Jie ima dalyvu- mais, kuopų veikėjų susirin
kimas nutarė pasiūlyti SLA. 
nariams sekanti kandidatų 
sarašą: i

Į SLA. prezidentus F. J. 
Bagočių, i vice-prezidentusJ. 
V. Grinių, i sekrt. M. J. Vini- 
ką, i iždininkus adv. K. Gu
gi, i Iždo globėjus Geo. J. 
Stungi ir S. Bakaną: dakta
ru kvotėju Dr. I. B. Bronu- 
shas.

Man rodos, kad nėra rei
kalo dėl kandidatų daryli 
kokie komentarai, nes jie vi
si yra plačiai žinomi kaipo 
gabus ir patyrę ilgų metų vi
suomenės darbuotojai. Jie 
savo darbais yra pilniausia 
Įrodę savo kompetentišku- 
mą. kad gali būti SLA. Pild. 
Tarybos nariais, ir todėl S. 
L. A. nariai privalo juos, o 
ne kitus, remti ateinančio
se nominacijose.

Prie pabaigos norėčiau 
pakviesti prie darbo visus 
tuos SLA. narius ir darbuo
tojus. kurie sutinkat su virš 
nurodytais kandidatais, kad 
stotumėt prie darbo, orga
nizuodami savo miestuose 
komitetus ir kooperuodami 
su mumis bendrai.

Chicagos kuopų veikėjų 
išrinktas komitetas mato 
reikalo išvystyti platesnę a- 
gitaciją už savo nuskirtus 
kandidatus ir todėl prašo, 
kad kitų kolonijų kuopų vei
kėjai prisiųstų savo nuomo
nes bei patarimus dėl geres
nio pasisekimo musų dar
buotėj.

Turėdami bent koki tame 
reikalą, kreipkitės chica- 
giečių komiteto sekretoriaus 
adresu, kuris yra šitoks: 

Kaz. Liutkus, 
6812 S. Westem Avė., 

Chicago. III.

organizacijos nariai, 
tie, kurie oganizacijoj 
priklauso.
mą tuo tikslu, kad savo par
tijos draugus istumus i SLA. 
Pild. Tarybą. ‘

SLA. istorijoj da nėra 
buvę tiek daug išstatytų 
kandidatų ir da niekad ne
buvo tiek daug norinčių ir 
net save siūlančių i SLA. 
viršininkus, kiek jų yra da
bar. Rodos, reikėtų tuom tik 
pasigėrėt ir pasveikinti na
rius, kad taip daug rūpinasi 
savo organizacija. Bet, de
ja, ne visiems jiems SLA. 
rupi. Ir ne visi jie tam dar
bui tinka. Daugelis jų nie
kad nėra dirbę visuomenei 
ir SLA. organizacijoj nie
kad nėra gavę jokios mora
lės paramos. Peršasi ir tie 
žmonės, kurie yra, taip, sa
kant, jau atgyvenę savo dar
bingumo dienas, o nori tik 
tam tikros karieros pasiekti, 
kad galėtų “garbingai” nu
mirti. Kaip vieni, taip ir ki
ti yra rekomenduojami savo 
partijų žmonių tuo tikslu, 
kad SLA. patarnautų jų par
tijų tikslams, arba kad 
SLA. valdytų jų partijų 
žmonės.

Chicagos SLA. kuopų vei
kėjų susirinkimas. Įvykęs 
rūgs. 14 d., nesivaduodamas 
jokiais partivvškais sumeti
mais, apkalbėjo kuo rim
čiausia ir plačiausia visus 
SLA. narius, kurie geriausia 
tinka i SLA. Pild. Tarybą 
ant sekančiųjų dviejų metų. 
Susirinkimas bešališkai tam 
tikrom rezoliucijom pasisa
kė, kodėl negalima remti 
senųjų SLA. Pild. Tarybos 
narių. O tai todėl, kad tie 
asmenys buvo apkaltinti dėl 
didelių nuostolių, kurių jie 
pridarė Susivienijimui, Tu-

i

Į 
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Kanados Lietuviai
TORONTO, CANADA. 

Kaip Toronto davatkos mi
nėjo 11 metų Vilniaus pa

grobimo sukaktuves.
Spalių 11d. Toronto lietu

vių davatkos su kun. Garmų 
priešaky surengė 11 metų 
Vilniaus pagrobimo sukak
tuves. Buvo vaidinamas vei
kalėlis “Mušis po Giedrai
čiais”, buvo viena deklama
cija ir kun. Garmaus paskai
ta.

Vaidinimas išėjo labai 
prastai; deklamacija taipgi 
buvo silpna. Ant galo prasi
dėjo paskaita, kurios žmo
nės daugiausia ir laukė 
Garmus pradėjo pasakot a- 
pie kovas už Lietuvos lais
vę. ir tuojau pradėjo meluot 
buk už Lietuvos nepriklau
somybę daugiausia darbavo
si kunigai.

Svetainėj buvo daug žmo
nių, kurie kovas už Lietu
vos neprigulmvbę gerai at
simena, nes patys jose daly
vavo, todėl jiems tas kun. 
Garmaus melas nepatiko. 
Jie žino, kad kunigai ne 
už Lietuvos paliuosavimą 
dirbo, bet kaip tik priešingai 
—pakol musų kraštas buvo 
po caro valdžia, tai jie rė-. 
mė carą, o kai revoliucija 
caro sostą nušlavė, tai kun. 
Garmaus kompanija buvo 
pasikvietusi princą Urachą Į 
Lietuvos karalius ir norėjo 
sukurti “krikščionišką mo
narchiją” po kaizerio globa. 
Visi žino, kad Romos kuni
gai buvo ir yra didžiausi 
laisvės "riešai. Musų drau
gai, kurie dalyvavo kovose 
už nepriklausomą Lietuvą,

Humoristika
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KAIP LIETUVOJ KIAULES 

VERČIA J “BEKONUS”.
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Trumpas Vynuogių \ 

Sezonas.
Califomia Grape Control Board lei- j 

džia nemažai pinigų, kad išgarsinti 
tarp rytų vartotojų Californijos sul
čių vynuogės. -Ji pagelbsti auginto
jams ir perkupčiams, kad jie veiktų, 
sutartinai. -Jie savo derlių šiemet la
bai akyvai prižiūri. Veikdami bend
rai su kontrolės taryba, jie prižuri, 
kad nors laikinai nebūtų perviršio at
gabenimo, nes derlius yra mažas ir 

į didesnis atgabenimas negali tęstis il- 
į gesnį laiką.
j Muscat vynuogių derlius buvo la- 
' bai pažeistas karščių ir sausros. Re 
Į to jos labai anksti prinoko. Delei to.sugrįžę ’ askui namo buvo! tv JVH Iduai ainvf’u* y,..—— —JŽiaunai tų legamascių per-1 kad buvo pasiūlyta aukšta kaina uz 

’ • • ... . _į ^{uscaI razinkas. didesnė dalis der-
' liaus tapo atiduota džiovinimui. Bet 
ir to kas liko, mažai skirta išgabeni
mui Taip kad šiemet nebus atgaben
ta daugiau kaip 30 nuoš. palyginus su 
pereitais metais.

Malagas vynuogių irgi yra mažai 
l išsiutinimui, kaip ir kitų baltųjų sul- 
! čių vynuogių, taip kad palyginus su 
! pereitais metais, šiemet galės būti 
' pristatyta tik apie 40 nuoš., net jei
gu ir butų didesnis pareikalavimas.

Atgabenimas labai daug priklausys 
nuo to kaip rytų marketas galės su
pirkti net ir mažesnę jam skirtą vy- .. ..... . ( j*
____ _ sumažėjusios pirkimo pajė-

sekiojami ir buvo priversti 
nešdintis į platųjį pasaulį i: 

j duonos jieškoti. Ne vienas 
(tokių dabar gyvena Toronto 
.mieste ir buvo atėjęs šitos 
į Garmaus paskaitos pasi- 
į klausyti. Taigi jie negalėjo 
nutylėti, kuomet Garmus 

‘taip nesąžiningai ėmė krai-į 
nyti faktus ir šmeižti tikruo-' r 
dus kovotojus. Jie apipylė nuogių dalį. Dėlei padidėjusios 
U 1 • • -ri ‘ darbės ir sumažėjusios pirkimoH Visokiais klausimais. Buvo g-os. Bet^i kiti vaisiai, kurių šiemet 
Tet tokiu, kurie palietė jo huv0 niažau. parsidavinėjo už geras 
irivatų gyvenimą ir jo skai- s“ki’,T“‘ri" yr*-v-
daveidę gaspadine. Kai kas norintieji sulčių vynuogių turi sku- 
užsiminė apie Lietuvos pa
neles ir išviliotus i—1
Garmus supykęs paleido vi-j 
są savo girgždančią gerklę 
r pradėjo kolioti ir šmeižti 
socialdemokratus. Tada 
žmonės pradėjo jam švilpti, 
o vienas atsistojęs iš publi
kos pareikalavo balso, kad' 
čia pat vietoje atitaisyt Gar- JEI PATRUKĘS, 
Davatkos ^kuni^nenorl ( Bandyk Tą Dykai. 
jo tani Žmogui balsą duoti,' Vartok ant bile Patrūkimo, seno ar 
bet publika pareikalavo, kad naujo. Didelio ar Mažo ir Jus busite 
jam butų leista pareikšti ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 
teisybę. Parankumą.

Klebonas labai nenorėjo, i Gaukit Dykai Ištyrimui 
kad tas žmogus kalbėtų, bet Kiekvienas patrukęs vyras ar mo- 
turėio nusileisti Atsistnips teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, Lutejo nusueibii. Atsistojęs 52_w Main St Adams, N. Y. išban- 
tas asmUO pradėjo rėžti, ' dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
kaip ir kas ištikrųjų už Lie- }}žd^ ?n‘ p?4™*™"’ v,etos ir ž*“- r . t- x \ . da užgis ir jums bus greitai pagalba.
tUVą KOVOJO. Jis stato vieną Nepamiršk "pareikalaut dykai išban- 

visą amžių pritaikytoją. Kam rizi- 
. j gangrina nuo

mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy-

tik pusė to ką buvo pernai. Todėl

i bėti, nes jų vertė šiemet yra daug 
l augštesnė, dėlto, kad šiemet yra ge- rUglUS. resnės kokybės ir turi savy daugiau 

- cukraus.
Dabar visi vynuogių pardavėjai gali 

aprūpinti su Californijos sulčių vy
nuogėmis. kiek jums reikia pasiga- 
minimui vynuogių sunkos, kas yra 
pilnai legalus dalykus suvartojimui 
savo namuose. Bet vilkinti su pirki
mu vynuogių nereikia, nes greitai ga
li pasireikšti trukumas.

teisybę.
Klebonas labai nenorėjo,!

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. ' -4

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijoa, 
hiatorijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, deržinin- 
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš. įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, I1L 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta.................................... |3.00

Lijo lietus, švietė saulė, 
augo tvarte viena kiaulė. 
Kniso kniso, ėdė ėdė. 
kol pavirto šešiapėdė.

Ir paskelbė Kauno ponai 
apie eksporto bekonus, 
kad musų tautinis ūkis 
į bekonus atsisukęs.

Skelbė žinias ir kartojo, 
žinios kaimą prirėpliojo 
ir tą kiaulės sutvėrimą 
i bekonus versti ima.

Badė kiaulei visą skūrą. 
Stačiai lašinius pradūrė. 
Trynė kojas, trynė mėsą, 
klojo uksuso kompresus.

Pagaliau ši prasta kiaulė 
tiko eksporto pasauliui.
Ir priskyrė kiaulę ponai 
į trečios rūšies bekonus.
Vežė gelžkeiiu ir ratais. 
Kiaulė prie visko priprato.
Davė ėsti, girdė vaistais, 
kol jau davežė lig “Maisto.
Ilgai “Maiste” P. Lapenas 
čiupinėjo bekonieną.
Jam vis rodės, kad ši kiaulė 

‘ čia pateko per apgaulę.
Pagaliau po ekspertyzos,

' kiaulė gavo III-čią prizą
i ir su dideliu fasonu 
j tapo viena iš bekonų.

Pagal tarptautini raštą 
teko plaukt iš savo krašto.

! Taip lietuviška kiauliena 
perėjo Lietuvos sieną.
Vokietijoj — naujos štukos 
Hakenkreueai ratu sukas 
ir lietuviškam bekonui 
pasidarė nebmalonu.
“Halt du litauische Schweine! 
“Kur per musų sali eini?
“Ir žiūrėk, neapsirik —: 
“deine Weg ist zurueck!”
Bet su pagelba žandarų 
laisvas kelias atsidaro.
Ende gut—alles gut 
nors visko galėjo būt.
Krinta svarai, krinta tonai. 
Krinta ir musų bekonas.
šiek tiek ore pasiraivė, 
žiuri ir jau anglų laive.
Guli, guli, laukia, laukia. 
Kas čia yra, kad neplaukia?
Girdis kalbos po laivus, 
kad laivuose streikas bus.
Jurininkai keikia ponus. 
Keikia Lietuvos bekoną.
Tik dėl griežtos disciplinos, 
ima judintis mašinos.
Taigi plaukia mus bekonas. 
Plaukia tiesiai į Londoną.
O Londone šituo laiku 
ima svaras virsti baika.
Dreba vėl bekonui kinkos. 
Uždarytos visos rinkos.
Net ir patsai Makdonaldas 
jau bekonų nebevalgąs.
Ir kažkur už ledo sienų 
guli musų bekokiena.
Guli liūdna ir pražuvus, 
kaip Brazilijoj lietuvis.

P. Pakštiranka.
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Už KĄ AGENTAI GAUNA
ALGAS.

Vieno ūkininko gaidys užėjo 
ant gelžkelio relių ir traukinys 
jį užmušė. Po kiek laiko gelžke
lio agentas atėjo pas farmerį at
lygint jam už nuostolį, bet pildy
damas savo bosų įsakymą kuo 
daugiausia nusiderėti, agentas 
sako farmeriui:

—Mes tikrai apgailestaujame 
šią tamstos nelaimę ir atjaučiam 
jūsų nuostolį. Tečiaus reikia pri
pažinti, kad tamstos gaidys ne
turėjo jokios pilietiškos teisės 
eiti ant geležinkelio kompanijos 
privatinės nuosavybės, taipgi ir 
tamista. kaipo gaidžio savinin
kas. turėjai prižiūrėti ir neleisti 
jo ant relių. Juk galėjo įvykti 

' baisi katastrofa; galėjo traukinį 
i nuverst nuo relių ir tuomet daug 
i žmonių butų buvę užmušta ir su
žeista. Atsižvelgiant į visą tai, 
buk kiek galint sąžiningas ir 
pats pasakyk, kokiomis sąlygo
mis gali taikytis su kompanija.

Farmerys giliai atsiduso ir 
sako:

—Well, aš esu biednas ūki
ninkas; daugiau neišgaliu, bet 
porą dolerių jums užmokėsiu.

Geras Liudvikas.

Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja - 
motorą ir 6 vyrai

Kanigo Molio, Vieno vaiksino Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingai 

veikalCia. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
torą. Abu veikalėliai vienoje kny- 
ifutijo. Kaina ............................  28c

NIk Įlietai Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstoto nužudymą caro 

Aleksandre II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- 
viao reikalaujamos tik 28 ypatoe.
So. Boeton, 1913, pusi. 61.............. 25c.
kvanto Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

kimų komedija. Perstatymui teikis
19 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 25c

Žlngnais Prie Šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Paraše

K & Ltetuvaitė. So. Bostou, Mass., 
1*14 m., puaL 23..............................10c
“Seioasėja,“ arba kaip buvo nukirsti 

4v. Jonei galva. Drama vie narni 
akte, parašyto garsaus anglų rasti 
niuko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................ Me

Džlaa Bambos Spyriai. — b kdw> 
fonės Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Dšian Bambos spyriai.“ eilės, pa 
.ik.Uajihnmoristišrii straipsnio 
kai b juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pus t.............................. «*
Memstogai tr DeMamadjoo. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- 
žfaų b juokingu monologų ir deklama
ciją. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
rtotiškos ir !ai»vamanis!'.os. Visos 
skambios, visos geros. T.nim viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
te. So. Boston, 1914 m,............... 25c.
Apie Dievų, Vsinią. Dangų b Prags 

rų. Parašo Robert G IngersoJ, gar 
siauties pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintoja*. 72 
puslapiu ........................................

Ar Beve Visuotinas Tvaaas? -— Kslj
Nojus galėjo surinkti į kelias die 

nas visų veislių gyvunua, iurie gyve
ną išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip >s galėjo tuo* gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kar visų žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo axsirast 
po tvano juocveidžiai, raudonveidžiai 
ir Htų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į koriuos negali atsa 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai u 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova Mokrlas i'
mokslas nuo pradžios iki gale. 
Kaina ............................................ M*
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginų Oną Aumulier. Su 
paveikslais. 16 posl......................... l'?c-

, . Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų
tl. KO tu Į Šiaudų kupetą Į- . bepatystės istorija, pasekmės ir jų 

lindai ? ' doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų
~ x . .'perskaityti kiekvienas vyras, tėvas irlai ne Šiaudų kupeta ; tai jaunikaitis, kurie geidžia, kud jų mote- 

mano nauji kailiniai, ka Ožka-, n«, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
, tnlria kimiem Hoba. Paraše kun. Geo.barzdis pasiuvo.

i

NAUJAS RŪBAS.

I

faktą paskui kitą. Kunigas d*mui t?. *eTO K*mi r . “ _ ,. ž, i visą amžių pritaikytoįa. Kam nzi-
su davatkomis nenusedi. Pa- kuot kad prisimestų 
galios kalbėtojas siūlo dvi
_ , , nuvarė ant operacijos: uaugyoe vy-
protesto rezoliucijas. Viena rų ir moterų kasdien nepaiso pairų
jų turi būt nusiųsta Lenkų ■ kir?° _vien kad neskauda ir gali 
valdžiai, kad grąžintų Lie-I^US# 
tuvai Vilnių, o kita Smeto- mui patekimo. Rašykite tuojaus 
nai, kad panaikintų spaudos

IŠMINTINGESNIS.
—Ko tamsta verki?
—Vyro netekau!
—Ir aš vyro netekau ir never

kiu!
—Bet kokiu budu tamsta ne

tekai vyro?
-Mirė.
—Manasai išmintingesnis, 

pabėgo!

I

PELENAMS NETIKĖK.
Tarnaitė.— Ko tamstai rei

kia?
Svečias.—Aš atėjau pas tavo,Kaina 

ponią i svečius.
Tarnaitė.—Bet dabar jos vy

ras namie...
Svečias.— Netiesa. Ji našlė. 

Pereitą sykį ji man parodė va
zą virš pečiaus ir sakė, kad tai 
jos vyro pelenai.

Tarnaitė.—Taigi matai tams
ta, kad ji ne našlė. Jos vyras 
ruko pypkę ir į tą vazą krečia 
pelenus.

k
|
|

f

t

tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Town*end Po*, D. D., sulietuvino 
Fordinand de Samogitia. ...........25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

: kaip iki šiol keitėsi draugijos formas, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
- - - - 25c.

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

Bebel, vertė V. K. R. Jfra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429, 1915 m........................ 32.09
Lengvas B»4aa Išmokti AnęSftaL

Raukius re&aHngiausių žodžių b 
pasikalbėjimų, ši kny^a sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmekt kalbėt angliškai 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
•i sakiniai pasikalbėjimai darbo jies- 
<ant, važiuojant kur nors, nuėjus 
arautuvėn, pas daktarų, pas tarzda- 
dtotį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė Si. 
Mkheisonaa. Pusi. 95...................... 38e
Santo tr •—-į— Labai įdomi b pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
ps kovojo 3u gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 nu, pusi. 63 ................Me.
Paparčio žiedas ir keturios kitos

apysakos: (i) Neužsitikintis Vyras- 
(2) Žydinti Giria; >3) Ki&iia; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus irti.................................
Uoarių Maura* Istorija JutitoviHaua

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonc3 po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, išrašė Z. 
^klesna. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 78c.
Kodėl Aš Netiktu J Dievų? -r- Arba

Tikėjimo Kr.nika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusi...................20e.
Kar Musą Bočiai GyveaoT — Arte

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa 76 *. Ste
Stabmeldiška IJctovs » Artinęs Pra

eities. Knygutės įtalpa rusideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir motorų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai 
Parašė Z. Alėtos. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ 19e

Biblija Satyroje. — Laba! Įdomi b 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
vikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šia 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina ............................. 31.96

Kaip Senovės žmonės Persistatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemė? išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa 
40 pusi..................................  19a
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

LIETUVOS KAIMIETIS GELŽ 
KELIO STOTY.

—Ponas viršininke, o kiek bi- i 
lietas į Kauną?—paklausė kai
mietis prikišęs nosį prie lange
lio.

—Penkiolika litų.
—Tai kodėl taip daug?
—Kad tiek kainuoja.
—Jei nori, dešimtį litų duosiu.
—Negalima.
—Na, jeigu negalima, tai ir 

nereikia,—atsakė kaimietis ir 
pasitraukęs nuo langelio pradė
jo kimšti pypkę.

Tuo tarpu išeidamas iš sto
ties traukinys pradėjo švilpti. 
Kaimietis manė, kad tai šaukia 
važiuot, todėl ir sako:

—švilpk nešvilpęs, aš jau ne
važiuosiu.

MOKYTOJAS IR MOKINYS.
Mokytojas. Ką gali man pa

sakyti apie mėnulį?
Mokinys. Nieko bloga, ponas 

profesoriau.

*

ik.Ua
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į mašką Įšoko elegantiška po
nia ir sako: “Vežk mane Į

nuo
i

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo ■tunų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

Lietuvos-Lenkijos istorija apie sama- 
Byla Tarptautiniam,

J eisme. Šioje apylinkėje javų kai-
Rugsėjo 16 d. Tarptauti- noms kritus- ..prasiplatino

nistrismas Haagoj pradėk degtintoyąU. Vieno didžiu- 
nagrmėU Lietuvos Unkijos 
tranzito bylą, kurioje svars- v
tomas klausimas dėl atidary- 
mo Kaišiadorių—Lentvara- į 
vo geležinkelio. Atidarius tą 
geležinkelį, atsidarytų tie- 
siogims geležinkelio susisie
kimas tarp Lietuvos ir Len
kų okupuoto Vilniaus kraš
to.

Tarptautiniam teismui 
Lietuva dėl to geležinkelio 
uždarymo apskųsta dėl to, 
kad esą dėl to nukenčia tre
čiųjų valstybių reikalai, t. y. 
kad kitoms valstybėms, pav. 
Latvijai trukdomas tiesiogi
nis susisiekimas. Lietuva 
kaltinama nesilaikanti tam 
tikrų tarptautinių pasižadė
jimų.

Pranešėjas toj byloj Sil- 
vai Dreifus pabrėžė, kad ti
krai minimo geležinkelio už
darymas kenkia kitų valsty
bių tiesioginiam susisieki
mui.

Musų vyriausybės agen
tas V. Sidzikauskas, savo il
goj kalboj nurodinėjo, kad 
bylos kaltininkė yra Lenki
ja. Kol Lenkija neatitaisys 
Lietuvai padarytos skriau
dos, tol Lietuva negali už- 
megsti santykių su Lenkija. 
Lietuvos advokatas tarėjas 
Mandelštamas dar pabrėžė, 
kad Lietuva už skriaudą turi 
teisės imtis prieš Lenkiją 
taikių priemonių ir kad tai 
neįžeidžia tarptautinės tei
sės.

Lenkijos atstovas savo 
kalboje įrodinėjo, kad Vil
niaus klausimas jai yra baig
tas, kad Vilniaus kraštas 
jau senai pripažintas Len
kijai, todėl Lietuva neturin
ti pamato kelti Vilniaus 
klausimo. Atmetus Lietuvos 
pretenzijas į Vilnių, esą lie
ka tik Lietuvos noras iš
vengti savo pasižadėjimo, 
dueto Tautų Sąjungai 1927 
m. gruodžio mėn., sudaryti 
su Lenkija gerą susipratimą.

Rašant šias eilutes, bylos 
svarstymas dar nėra baig
tas. Kuo byla baigsis, sunku 
pasakyti, tačiau yra pavo
jaus, kad Teismas stos 
Lietuvos pusėj.

ne

PRIVISO VILKŲ-
Merkinės ir Nedzingės a- 

pylinkėse, Alytaus ap. privi
so daug vilkų. Vietiniai u- 
kininkai skundžiasi, kad vil
kai jiems daro didžiausius 
nuoostolius ir per vietinę po
liciją prašo daryti žygius 
vilkams naikinti.

L. T. Medžioklės ir Žūklės 
d-jos Alytaus skyrius, susi
taręs su Varėnos miškų urė
du, rugsėjo 27 dieną Merki
nės girininkijos miškuose 
suruošė didelę vilkų ablavą.

jestrakio seniūnu. Seniūnas 
bravorininkams teikdavo ži
nių, kur kada išvyksta poli
cija, kad nebūtų pavojaus 
varyt samagonkę. Prie kiek
vieno degtinės dirbimo bū
davo kviečiamas stiprumui 
nustatyti ir seniūnas J. G. 
’agaliau jis susitarė su gar

siausiais bravorininkais ir 
pastojo pas juo ant darbo: 
jis turėjo pakurti po katilu 
ugnj, o už tai atlyginimo 
gaudavo nuo kiekvieno iš
varyto centnerio rugių vieną 
butelĮ gatavos samagonkės. 
Be to, užbaigus darbą, gau
davo išsigerti ligi soties. 
Matomai, seniūnui J. G. tai 
labai patiko, ir jis atsisakė 
net nuo seniūno pareigų ir 
ukininkystės. Ir nuo to laiko 
savo kaime gavo “pečkurio” 
vardą (kitaip dabar jo kai
mynai ir nevadina). Metus 
laiko pečkuriavęs jautėsi la
bai gerai. Bet vienų metų 
darbo jubiliejaus šventė iš
ėjo gana liūdnai. Štai rug- 
piučio mėn. 20 d., baigiant 
dirbt degtinę, ponas pečku- 
ris pakliuvo Į eigulių rankas 
ir bravoras buvo suimtas. 
Faktinasis bravoro savinin
kas spėjo su degtine pas
prukti, o pečkuriui nebepa
vyko. Jis kaltu prisipažino, 
bet tikrojo bravoro savinin
ko neišdavė.

Kalbamą bravorą suėmė 
eiguliai, nes jis buvo valdiš
kame miške.

Iš valdiško miško išvyti 
bravorininkai ir netekę 
brangių instrumentų iš karto 
aimanavo ir galvojo, kaip 
bebus galima toliau degtinė 
varyti. O ponas pečkuris tai 
jau visai buvo nusiminęs. 
Bet Jestrakio degtindariai 
padarė specialų posėdį, ku
riame, vaišindamiesi likusia 
degtine, vienbalsiai nutarė 
instrumentus užsakyti nau-

• jus, tobulesnius ir spartes
nius, kad galėtų greičiau

i išdirbti ir nepakliūtų Į poli-
• cininkų nagus. Buvusiam se- 
! niunui (dabartiniam pečku

riui) pareikšta gilios užuo
jautos. Kalbama, kad instru
mentai (šaldytuvas) jau 
gatavi ir tuoj pasirodys apy
vartoj.

SMARKIAI SUSIMUŠĖ 
DĖL LAUKO SIENŲ.
Stakliškių v. Trečionių 

km. gyventojai J. Zaperac- 
kas ir A. Čerepas susiginčijo 
tarp savęs dėl lauko sienų. 
J. Zaperackas permušė ran
kos kaulą A. Čerepui ir šau
tuvo šuviu sužalojo koją J. 
Čerepui.

v.

Čia parodyti du Amerikos lakūnai, Herndon ir Pangborn, kuriedu pirmutiniai perskrido 
Pacifiko vandenyną be sustojimo. Japonijoj jiedu buvo areštuoti ir nubausti užtai, kad iš oro 
nufotografavo japonų tvirtoves. Bet kai jiedu atlėkė iš Japonijos i Ameriką, tai japonų, laikra
ščio “Asahi” atstovas įteikė jiems čekį $25,000. nes tokia dovana buvo to laikraščio pa
skirta bile kam, kas pirmutinis “peršoks” Ramųjį Vandenyną. Japonų laikraščio atstovas paro 
dytas dešinėj šio paveikslėlio pusėj su popiera ir plunksna rankose.

Kaip Girtas Vežikas Patarnavo 
Savo Ponui.

Kaune buvo toks atsitiki-; —Tai kodėl taip drąsiai 
mas. Prie gelžkelio stoties Į tamsta tą ponią Įstūmei Į 
stovi išsigėręs vežikas ir lau-1 tą kambarį kur nakvojo vy
kia “kostumerių”. Automo-ras?
bilių jau nebuvo, nes jau vė- < — Apsirikau. Užmiršau,
lūs laikas. Staiga Į jo kala- kad kambarys užimtas.

Ponia Įrausta...
—Prašau tuos ponus nu

bausti. Kai tik aš Įėjau, tai 
i kaž koks žmogus tuoj ir puo
lė prie manęs...

Byla perkelta Į aukštesnį 
teismą.

KORTOS ĮVARĖ NELAI
MĖN AUTOBUSŲ KASI

NINKĄ.
Kauno autobusų kasos di

rektorius pranešė krim. po
licijai, kad jų tarnautojas 
Izaokas šapiro išaikvojęs 
2,426 lt. 80 et. Šapira buvo 
sulaikytas ir kvočiamas pa
aiškino, kad vienąsyk būda
mas neblaivus kaž kur pa
metęs kasos pinigų 1,300 lt. 
Neturėdamas kuo tą spragą 
užkišti, nutaręs išlošti. Ir ė- 
męs lošti. Bet, užuot atsi
griebti, pralošęs dar 1,126 
litus.

Tardant paaiškėjo, kad ir 
anuos 1,300 lt. Šapira buvo 
pralošęs.

Taikos teisėjas rūgs. 17 
d. Šapirą nubaudė lygtinai 3 
savaitės kalėjimo; civ. ieš
kinys nesvarstytas.

ŠIAURĖS GYVENTOJAI 
NERIMAUJA.

Šiomis dienomis buvo iš . 
Šiaurės Lietuvos atvykę ke- ' 
lėtas ūkininkų Įvairiais rei- . 
kalais. Jie labai nusiminę ir 
aimanuoja, kad ūkio reika
lai labai blogi ir tiesiog ve-, 
da prie bankrutavimo. Prieš 
karą jie neturėjo jokio su
pratimo, kas tai yra ūkių 
pardavimai varžytynėse.Da- 
bar jie jau puikiai žino, net 
varžytynių formalumus. Pa
skolų iš žemės banko, pęgau- 
ną, o Kaune tokius ištaigin
gus ramus stato, tad jie, ūki
ninkai dabar suprantą dėl 
ko žemės mokesnis padidin
tas. Iki šiol nežinoję. Veik 
kiekvieną dieną lietus lyja, 
visur šlapia, vasarojus nesu
imtas, bulvės pūna, daug kas 
neturi sėklinių ragių, sko
linasi, o buvusieji neder
liaus metai pasėkoj— ūki
ninkams neduoda jokių opti
mistinių nusiteikimų. Viskas 
pigu, pigi net žemė. Už ha 
žemės Biržų apskrity nenori 
duoti net 500 lt. Nėra jokio 
sumetimo už ha 500 litų mo
kėti, kuomet galima už 5-8 
tūkstančius gauti varžytinė
se 20 ha žemės su visais 
trobesiais. Bekonai atpigo 
taip, kad nėra jokio tikslo jų 
auginti. O pieno ūkis ben
drai tame krašte neišsivys
tęs. Nederliaus metais ūki
ninkams teko daug gyvulių 
likviduoti, taip pat ir karvių. 
Kas daryti, kaip išbristi iš 
tokio skurdo—ūkininkai ne
gali sugalvoti. Kaune jie ma
tą tik linksmumą, puošnumą, 
girdi apie dideles algas ir 
kitoniškas išlaidas, bet kad 
jiems, ūkininkams, butų 
nors dešimtoji dalis to, kuo 
Kaunas gyvenąs, rodos, jie 
butų labai patenkinti.

NUSINUODIJO JAUNA 
MOTERIS.

Smalvai. Bachmatų km., 
Smalvų vai., pil. Žemaitie
nė Zofija, 27 m. amžiaus 29 
d. rugpiučio mėn. š. m. iš
gėrė acto esencijos ir nuga- i 
benta į Zarasų apskr. ligo- [ 
ninę rugpiučio mėn. 31 d.' 
mirė. Žemaitienė sirgo »ir 
buvo suparaližiuota, dėl to 
ir nuodijosi..

n
►

Kalėdų Ekskursijos
Išplaukia iš New Yorko

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Gruodžio 2 d. š. m.

M. L. “GRIPSHOLM” 
Gruodžio 8 d. š. m.
Pareikalaukite specialių 

Kalėdinių cirktrliorių.
Informacijų ir Laivakorčių kreip

kitės pas savo agentą arba j 
SWEDISH AMERKAN LINE 

10 Statė St, Boston, Mass.♦ t

gerą viešbutį. Į gerą, su
pranti?”

i “Suprantu”, atsakė veži
kas ir sudrožė savo kuinui 
per pakinklius. Jam atrodė, 
kad šita ponia jieško “biz
nio”, todėl jis nuvežė ją į 
tą viešbutį, kur nakvojo jo 
ponas.

Nuvežė ir sako, še ponuli, 
kokią paukštytę tau atve
žiau.

Įvyko skandalas. Ponia iš
truko iš viešbučio, nubėgo 
pclicijon ir apskundė veži
ką ir viešbučio savininką. 
Vežikas aiškinasi:

—Ponia mane prašė nu
vežti į viešbutį, aš ir nuve
žiau. O kas ten atsitiko — 
aš nekaltas.

Teisėjas klausia:
—Kodėl gi tamsta nesus

tojai arčiau, o būtinai se
nam mieste?

— Man truputį primoka. 
Be to, ilgiau važiuoju, dau
giau pinigų gaunu. Aš varg
šas žmogus.

Viešbučio savininkas pas
kum sako:

—Vežikas meluoja. Aš iš 
mandagumo kai kada pri
moku.

—Bet tamsta nakvini pro
stitutes!

—Kaip Dievą myliu, ne
teisybė. Kaip aš galiu prosti
tutes nakvinti, kad draudžia 
įstatymai.

l

NAUJAS PASIKĖSINI
MAS PRIEŠ TRAUKINĮ.

“Kurjer Poranny” prane
ša, kad tarp Vilniaus ir Tur- 
monto padarytas naujas pa
sikėsinimas prieš traukinį. 
Ant bėgių rastas didelis ak-, mas vesti jo žmoną, 
muo. Jis buvęs padėtas taip, j M. P. pasiturįs ūkininkas, 
kad katastrofa butų buvusi našlys, 36 m. amžiaus, jau 
neišvengiama. Akmenį, ta- nuo senų laikų gyveno inty- 
čiau, pastebėjęs geležinkelio miuose santykiuose su pus- 
sargas. Iššaukta policija ne- brolio žmona. Dažnai, kai 
toli nuo tos vietos suėmė K. P. nebūdavo namie, atei- 
viakščiojantį ten nepažįsta-; davo pas jo žmoną, o nega
nią asmenį, kuris negalėjęs: lėdamas pats ateiti, rašyda- 
pasiaiškint, dėl ko esąs neto- j vo jai laiškus. Taip jis pas tą 

į moteriškę bevaikščiodamas 
i įsimylėjo ir jau senai svajojo 
: su ja apsivesti. Bet nebuvo | 
kaip. Tvirtas vyras ir mirti; 
dar nė nesvajojo. Todėl su-i 
galvojo kitą būdą. Rugsėjo, 
19 d. vakare atėjo prie K. P.1 

.trobos. Apsižiūrėjęs ar nie-i 
■ kas jo nemato, priėjo prie 
: lango. Tuo tarpu K. P. sėdė
jo užsirėmęs ant stalo ir, pa
sidėjęs šalia savęs tabaką, 
sukėsi papirosą. Tuo tarpu 
M. P. nusiėmė nuo peties ka
rišką šautuvą ir pradėjo tai- Į 
kyli į K. P. Staiga,~ sėdėjusi i 
tame pačiame kambaryje, K. • 
P. žmona užgirdo šūvį ir jos' 
vyras krito negyvas. Tuo) 
tarpu M. P. nieko nepaste- ’ 
betas parėjo namo. Krimi-Į 
nalinė policija pradėjo kvo
tą. Kaltininko negalėjo ras
ti, nes apie M. P. meilę su jo 
pusbrolio žmona niekas ne
žinojo. Po penkių dienų tar
dymo paaiškėjo, kad K. P. 
buvo nušautas konkurento 
M. P. jį suėmė ir padėjo Uk
mergės kalėjiman. ,

______________ I

ZUIKIS SU 8 KOJOM.
Vištytyje sugautas zuikis 

su 8 kojom ir keturiom au
sim. Galva viena ir beveik 
normali. i

Tai keistas sutvėrimėlis, 
kokio dar niekas visoj apy
linkėj nėra matęs.

Zuikis jau negyvas, bet 
Įkonservuotas spirite. Kas 
tekia keistenybe idomaujasi, 
gali kreiptis į Vištyčio lietu
vių prad. mokyklos vedėją.

ii geležinkelio ir susipynęs 
savo parodymuose. Dėl šio 
asmens parodymo, suimti 
dar 4 žmonės. Policija Įta
ria, kad jie sudarę teroristų 
organizaciją, kurios tikslas 
buvo rengti pasikėsinimus 
geležinkeliuose.

NUŠOVĖ PUSBROLĮ NO
RĖDAMAS VESTI JO 

ŽMONĄ.
Širvintų valse. Levanių 

kaimo ukinin. M. P. nušovė 
savo pusbroli K- P-> norėda-

PASIKORĖ DĖL 1700 
LITŲ.

Raubonys, Butrimonių 
valse. Šių metų rugpiučio 27 
dieną šio kaimo gyventojas 
ūkininkas Bernardas Kebli- 
kas nusižudė pasikardamas 
dėl šios priežasties. Paka
ruoklio podukra išbuvo pas 
jį kaipo atsivestinė kelis me
tus, vėliau išėjo iš jo ūkio ir 
pareikalavo per teismą at
lyginimo už darbą. T. Tei
sėjas priteisė atlyginti 1700 
litų. Keblikas, parėjęs iš 
teismo ir nesugalvodamas iš 
kur reikės paimti pinigų, nu
sižudė.

ĮSIMYLĖJĖLIAI ŠAUDOS.
Juodupės vai. Pavyžcnių 

km. gyventojas Jonas Sia
mas, 21 metų amžiaus, revol
verio šuviu sužeidė Adelę 
šeškauskaitę. Tuo pačiu lai
ku Siamas šovė sau i galvą 
revolveriu ir susižeidė.

Biržų valsčiuje, Paberžių 
km. ant savo kūtės aukšto 
pasikorė pil. J. Jakubėnas, 
apie 40 metų amžiaus. Žu- 
dymosi priežastis, spėjama, 
šeimyninė nesantaika.

I
NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

| KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$179 Trečia Klase

i M ®OYLSTON ST., BOSTON

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
Vh*ninėta kaina dabar galėję ant 

visu musy laivų.
na informacijų kreipkitės į lokalinius musą agentas. 

■mmm-Amnuc*n Imt

I

GINKLUOTAS PLĖŠIKAS 
UŽPUOLĖ ŪKININKĄ.

Luokės vai. Besčių k. at
vyko nežinomas revolveriu 
ginkluotas plėšikas ir suti
kęs Feliksą Grakauską jo 
paties kieme grasindamas 
revolveriu nušauti, nusivarė 
jį Į pamiškę apie 100 metrų 
atstumo nuo namų, iškratė 
jo drabužius, atėmė rastus 
pas jį 50 litų pinigų ir rei
kalavo atiduoti kitus pini
gus. Plėšikas, Grakausko 
maldaujamas ir prašomas 
dovanoti gyvybę, jį paleido 
ir paėmęs Grakausko arklį, 
apjojo aplink kaimą, arklį 
paleido, o pats nuėjo.

Liguisti Skilviai
Liko Išgydyti.

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga- 
Tone nugali nevirškinimą, rūgštų 
skilvį, gasus ar išpūtimą skilvyje ar 
viduriuose, atsiraugėjimus, galvos 
skaudėjimą, prastą skonį burnoje ir 
panašius nesmagumus paeinančius 
nuo prasto virškinimo. Nuga-Tone pa
šalina iš kūno ligų perus ir suteikia 
naują jėgą ir gyvumą gyvastingie
siems organams. Jis sustiprina nervus 
ir raumenis, nuveikia konstipaciją, 
pagerina abelną sveikatą ir padaro 
jūsų miegą poilsingą ir atgaivinantį. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas netu
ri jo, paprašykite jį užsakyti dėl jus 
iš savo urmininko.

I SESIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiaiikaia Laivais, 

II -F. DE FRANCE Oct. 26 (AhmcM) Nov. 14 (N«m) 
PARIS Dec. 1 (i p. M.) Jan. 16(12:05 a. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur modemiški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.
e , . , .. , -  . - . . ■  ... . - „

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

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

Musą sveikatos literatūroje, tai yra vienintėlč tokia knyga. Ji tuk*- 
tančiams suteiks sveikatą. Susirguą kokia liga, jąs rasite didelę pa
galbą, nes “Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaistų receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorj” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metą. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigą įsigiją daktarišką 
knygą “Namą Daktaras.”

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

Užsirašykite “Margutr 8 mėn. už $1.00. tuomet gausite “Namą 
Daktarą” ir gi už $1.60. Siųskite money orderius arba da dslsrfa pa
prastam laiške šiuo adresu: ___

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

$2.00. Be apdarą $1.50. Knyga apie 200 puslapią su autoriaus paveik
slu. Vyrą ir Moterą ligą nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainą ir juoku mėnesinis žurnalas su 
gaidomis rr paveikslsis. Dainą mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainą su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam
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Į Vietinės Žinios
B1MBIN1NKAI NORI, KAD tos jiems sunkesnės ir pavo- 

JŲ DRAUGAI NIEKO
NETURĖTŲ.

Tyčia varo kylį turtinges
niems bolševikams.

Daugelis lietuviškų bolše
vikų mano, kad Įvykęs tarpe 
jų skilimas paeina nuo Bim
bos ir Pruseikos nesutikimų. 
Taip maž daug galima Buvo 
suprasti ir iš tilpusių raštų 
“Keleivyje” per paskutinius 
kelis numerius. Tikrenybėje 
gi visai kitaip yra. Pamati
nė jų dabartinių kivirčų 
priežastis yra tame, kad 
biednesni bolševikai pradėjo 
pavydėti turtingesniems sa
vo draugams turto.

Visiems gerai žinoma, 
kad tarp bolševikų yra pa
siturinčių žmonių. Kai kurie 
jų biznieriai apyvartas daro 
tūkstančiais ir šimtais tūks
tančių dolerių. Tuo pačiu 
laiku, kita jų dalis neturi nei 
pinigų nei nuosavybių. Su
prantama. kas nieko neturi, 
tas nieko nepaiso. Taip ypač 
daro bolševikai. Ir pamažu 
išsivystė mintis padalyti ta- 
voriščiuose “lygybę"— pri
versti turtingesnius išsiža
dėti savo ištekliaus ir patap
ti lygiais su tais, kurie nieko 
neturi.

Ši “lyginimo" taktika pir
miausia pasireiškė Brookly- 
ne. Ten kartą Bimbos vais- 
kas buvo užkomandavotas 
padalyti puolimą ant tūlos 
maisto krautuvės. Tai buvo 
neva “badaujančių bedar
bių” pasikėsinimas prievar
ta gauti sau maisto. Tam vai- 
skui buvo nuskirtas “kapi
tonas”, kurio pareiga buvo 
duoti Įsakymus savo “karei
viams”, kada ir ką jie turi 
veikti. Bet ir pats “kapito
nas” iki paskutinės minutos 
dar nežinojo, kokius Įsaky
mus jis turės duoti savo vai
sku!. Tokiuose atvejuose 
“kapitonai” gauna Įsakymus 
nuo aukštesniu čyfų tik ta
da. kuomet laikas būna juos 
pildyti. Buvo instruktuota 
nieko nesibijoti, nes jeigu 
Įvyktų areštai, busią galima 
pasiteisinti, kad užpuolimą 
vadovavo ir darė “badau
jantieji bedarbiai." Ši bim- 
binė “revoliucija" tečiaus 
neįvyko, nes vienas didelis 
čyfas dar iš vakaro išsiple
pėjo, kad “dabar busiąs iš
kirstas geras šposas“kapito- 
nui, kuriam jokis bado pa
vojus negręsė ir be darbo jis 
niekad nebuvo. Tai buvo vy
rukas, kuris turėjo dar kele
tą tūkstančių dolerių ant sa
vo bankinės knygutės. Kad 
jis nebūtų taip labai “man- 
dras”, breoklyniškiai bolše
vikų čyfai ir bandė iškirsti 
jam šposą, arba “sulyginti" 
ji su nieko neturinčiais.

Jeigu šis užpuolimas butų 
Įvykęs. Įsivaizdinkit sau. ko
kio didelio juoko butų turė
ję anglų laikraščiaĮ, aprašy
dami, kaip “badaujantis be
darbis" kapitonas (turėda
mas bankoje tūkstančius do
lerių) plėšė maisto krautu
vę... Deja, šis užpuolimas 
nepavyko, nes “kapitonas” 
tą viską laiku patyrė ir tuo
jau rezignavo iš savo garbin
go cino.

Taip maždaug bandoma 
ir visus kitus turtingesnius 
bolševikus nusavinti nuo jų 
turto. South Bostone pirmu
tiniai ant “nusavinimo prog- 
ramo” buvo padėti tokie, 
kaip Kiežys, Januška. Sto
nis, Gustis ir kiti. Bet šitie 
greit suuodė "pakastą šuniu
ką” ir atbuli pasitraukė i už
pakalį nuo bimbinių “revo
liucijų”. Vieni liko tik “sim- 
patizatoriais", o kiti jeigu 
dar ir priguli prie partijos, _ 
tai neilgai tikisi ten būti, nes pirmininkas. Jisai susmuko 
prie kiekvienos progos ir rašydamas straipsni apie mi- 
jiems bus užtaisytos bimbiš- rūsį Edisoną, kuris buvo la
kos kilpos: tyčia bus uždė- bai mylimas jo draugas.
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Seredos Vakarais
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SANDAROS KL1UBE

ANT E STREET, SO. BOSTON, MASS.
Bus duodamos puikios d vanos. Kviečiami visi atsilankyti. 

KOMITETAS.

Budavojimui Medega
ŽVYRĄ. SMĖLJ. CEMENTĄ 

ir abelaai visokią medegą 
MALKAS, supiaustytas ar nepiau- 

•t y tas, Pristatome Bostono ir Broek- 
tono apieliakėse pigiausiai.

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

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook, Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

? DU BANDITAI NUŠAUTI 
į VOGTAME AUTOMOBI- 

LIUJE.I
i Pereito nedėldienio vaka

rą Bostone buvo toks atsiti
kimas. Stovėjęs ant Scollay 
skvero trafiko policmanas 
pastebėjo sustojusį prie šali
gatvio automobilių pilną 
jaunuolių. Jie pasirodė jam 
Įtariami ir jis palikęs savo 
stovyklą nuėjo pasiteirauti, 
kas jie per vieni. Automo-' 
biliuje buvo trys vaikėzai ir' 
dvi mergelkos. Kaip tik po-; j. • L t
mergiščios tuojaus išlipo per buvo nužudytas elektros ke- 
antrą pusę ir greitai nužings-‘dėj lenkas vardu Jozef Bie- 
niavo tolyn.

Policmanas sakosi galėjęs 
jas sulaikyti, bet bijojęs su 
jomis užsiimti, kad tuo tarpu 
nepabėgtų automobilius. 
Taigi jisai priėjo prie vaikė
zų persitikrinit, ar tas auto
mobilius nėra vogtas.

i Bet nespėjo jis paklausti 
MaSvelgia .laknio .'j' registracijos,

i kaip jie užtrenkė atdaras 
mašinos duris, priveldami jo

t

jingesnės pareigos, kad jie 
jįsiklampotų Į bėdą ir netek- 
(tų savo turto. Esą tavoriščiai 
busią paklusnesni bimbiniai 
disciplinai ir narsiau kovo
sią, kuomet jie nieko dau
giau neturės, kaip tik apati
nius marškinius. Man sakė 
vienas bimbininkas. kad jie 
jau turi išgalvoję žabangus 
ir savo “simpatizoriams", 
kurie mano esą apsaugotais 
nuo pavojų nepriklausant 
prie parti jos, bet tik “simpa
tizuojant”. Gal jie bus kaip 
nors provokatoriškai išduoti 
valdžiai kaipo komunistinės 
propogandos finansieriai A- 
merikoj, ir tuomet, žinoma, 
valdžia tokius galėtų išde- 
portuoti iš šios šalies.

Bimbiniai i 
net i tuos savo draugus, ku-j 
rie vra vedę ir užlaiko šei-;, . _ . . .. . . -r - ._ i kaires rankos pirštus, ir tuo-

i jaus leidosi bėgti. Matyda
mas, kad jam gali nutraukti 

,• pirštus, policmanas pašoko 
ant automobiliaus laiptlen- 
tės ir antra ranka nusitvėrė 
už automobiliaus durų.

Dabar jis jau aiškiai 
prato, kad reikalą turi 
banditais. Jie pradėjo per 
langą mušti jam i galvą ir 
šlykščiai koliot. kad jis nu
šoktų nuo lentos, matyt, vi
sai nežinodami, kad jo pirš
tai yra priveržti geležinėmis 
automobiliaus durimis. Ant 
galo jie pradėjo leisti auto
mobilių ant šaligatvių, mė
gindami nubraukti policma- 
ną i lempų stulpus.

Šitaip manievruodamas jų 
automobilius trenkė i krau
tuvės langą ant Tremont 
streeto ir sustojo. Policmą- 
nas nukrito nuo lentos, bet 
jo pirštai vis dar buvo pri
verti. Kai atsimušęs Į namą 
automobilius sustojo, tada 
policmanas sveika ranka ati
darė mašinos duris, išsi
traukė revolveri ir šovė du 
kartu, užmušdamas du ban
ditu ant vietos, o trečias pa
bėgo. Policmanas nuo sužei
dimų apalpo. Užmuštieji va
dinosi Arthur MacCarthy, 
22 metų amžiaus bomas, ir 

Į William J. Donovan, 27 me
tų padauža. Vėliaus buvo su
imtas ir trečias jų sėbras, 
Thomas Brennick. 22 metų 

> vagis. Jo paties motina atve
dė ir padavė ji policijai. Jų 
automobilius buvo vogtas.

Sužeistas policmanas da- 
jbar guli ligoninėj. Jisai va
idinasi Crickard. Pasirodo, 
Į kad jam netik rankos pirštai 
i sulaužyti, bet viduriai sužei
sti.

1
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Bielansltis mirė elektros 
kėdėj.

. . Anksti šio utarninko rytą
iicmanas prie jų prisiartino, ‘ valsitjos kalėjime Bostone

mynas, nes ir tokius jie ty-: 
čia stumia Į pavojingas pa- ■ 
reigas. už kurias žmogus ga-t11!

į ini
I

i
I
Į
i
i
I

Ii pakliūti daugeliui metų 
kalėjimą. Jiems visiškai ne 
gaila, jei tokio draugo maži 
vaikučiai ir pati kentėtų ba
dą. netekus tėvo, arba kito
kių nelaimių susilauktų.

Deia. turtingesni bolševi
kai nėra jau taip žiopli’, kad 
negalėtų to visko permaty
ti. Ir kaip tik jie tai perma
tė, tuoj atsuko Bimbai nuga
ras. Sako, “heli su juo.—mes 
nerizikuosim savo ir šeimy
nų laimės jokiems bimba- 
’ams." Kivirčai pradėjo plė
stis ir prieita prie skilimo. 
Pasidarė du griežtai skirtin
ai liogeriai, vieni su Bimba.o 
kiti su Pruseika priešakyje. 
Bimba, kaipo žioplesnis ir 
savo amžiuje nieko gero ne- 
turėjęs, eina su tais, kurie 
jam lygus, o Pruseika eina 
'U turtingesniais. Aišku. 
Pruseikos aukštesni Šerai, 
negu Bitnbos. Pruseika vi
suomet gali lengvai sukelti 
keletą tūkstančių dolerių iš 
savo frentų. o Bimba to ne
sentai vaikščioja su išply- 
šusiais kišeniais.

Kitą syki parašysiu, kaip 
bimbiniai bolševikai bando 
“nuvaryt nuo koto” lietu
sius biznierius. Žinovas.

i
Į

\utomobiiius užmušė “Ke
leivio” darbininką?

Pereitą sąvaitę ties “Kelei- 
;io" namu ant Broarkvay 
buvo automobiliaus užmuš- 
as Frank J. Malone, kuris 
įaktimis dirbdavo prie “Bo- 
ton Globė” ekspedicijos, o 
lienomis ateidavo padaryti 
‘Keleivio" ekspediciją. Pe- 
’eitą seredą jis išėjo iš “Ke- 
’eivio" ofiso ir ėjo antron 
Broadwės pusėn, kur stovė
jo jo vežimas. Tuo tarpu lė
kė kaip pašėlę 
lenkdami du automobiliai, ir 
vienas jų taip davė Malone'- 
ui i šoną, kad šis išlėkė oran 
ir nukrito žemėn už kokių 
50 pėdų. Jam tapo perskelta 
galva, perplėštas pilvas ir 
sulaužytos strėnos. Nuvežtas 
ligoninėn jis mirė sąmonės 
neatgavęs. Paliko moteris ir 
tris maži vaikai.

Kaltininkas gi pabėgo ne
sustojęs ir policija dabar ji 
^audo. Jo automobilių jau 
surado kraujais aptaškytą, I 
sulankstytomis lempomis ir 
ilenktu radiatorium. Polici
ja sako, kad tuo automobi- 
lium važiavęs John Sweed, 
kurio tikra pavardė esanti 
Jonas Švedas, 24 metų am
žiaus lietuvis čia gimęs ir 
augęs. Dabar jis kažin kur 
pasislėpęs.

i
vienas kitą į

I

su
su

KOLSTER

Model K60, seven 
tubes—$69 50 

witt> tabes.

Pereitą nedėldienį staiga 
mirtimi mirė Dr. Straton, 
Massachhusetts Technolo
gijos Instituto korporacijos

Pereitą sąvaitę tarp Bos
tono ir Lynno nuskendo 
semtuvas “Toledo”, kuriuo 
buvo gilinimas jūrių dugnas. 
Ant jo buvo 18 darbininkų, 
bet visi išgelbėti.. vicj iriin.a» vaiuu MViti į

Į lanski, kuris 1930 metais už- - 
mušė Vincą ir Stasią Stefa-! 
novičius, sulenkėjusius lie
tuvius, pas kuriuos jis tarna
vo ant farmos netoli Bosto
no. Bielanskis buvo vedęs ir 
paliko žmoną su dviem vai
kais. ŠĮ panedėli po pietų

lėjiman atsisveikinti su juo. TYPEWR1TERĮAI
Laukdamas mirties per pas- (*'"** ** 1 J
kutinę sąvaitę jisai be per-, 
traukos rūkė.

i— —

PIGIAI IŠSIRANDA VOJA 6 RŪMAI
i Pečius, Vanė, Skalbykla. Elektriką, 2 
• piazai, tik už $23.00. Klauskite.

181 Clark St, Cambridge, Mass.

Brangi lietuvaite, aš neturiu drau
gės Ar malonėtumėt susipažinti su 
manim? (44)

M r. M. STANISLOV,
4 Dartmouth PI., Boston, Mass.

visi tris Jie buvo atvykę ka- 7T
Brukuojamos mašinėlės visokią rasią.
Ir visokis 
spaudos 

mimografe 
ir rašto 
patarna
vimas.

Netoli Norvvoodo vaikai 
rado miške negyvą moterį, 
Rose Frery, kuri buvo pra
puolusi tūlas laikas atgal. 
Manoma, kad ji mirė nuo al
kio ir nuovargio.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR BU- 
ČERNĖ. Getą proga daryt biznį lietu
sią tarpe, nes musų miestely nėra nė 
vieno lietuviško storo. Bizniui 
gera. Klauskite.

A. J MARTH
120! Chestnut Strevt. 

Newton Upper Pails,

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broad«ay, So. Bostone

Mass.

FARMOS-NAMAI 
BIZNIAI

FARMA. 27 AKRAI žemės su nau
ju namu 6-ių kambarių su vonia, 
skalbynėms, šiltu vandeniu, elektros 
šviesoms ir telefonu, didelė barnį, 
garadžius, vištininkai ir kiti budinkai; 
visokių vaisiniu medžių sodnas: prie 
gero kelio ir tiktai 1 mylia i miestą. 
Kaina tiktai $5,500. su vienu arkliu ir 
karve ir keletą vištų.

SOUTH BOSTONE ARTI BROAD- 
WAY, tik už $1000 galima pirkti tri
jų šeimynų namas, 11 kambarių su 
elektros šviesoms, gasu, ir atskirais 
kiekvienai šeimynai toiletais, taipgi 
dideliu daržu. Rendos neša $ 18 mėne
sy. Tokį bargeną retai galima gaut.

KRAUTUVĖ MODERNIŠKA, pa
čiame centre South Bostone, parduo
dama mėsa ir visokį kiti valgomi 
daiktai, gerai įtaisyta su elektros šal
dytuvu (refrigerator); biznio $600 sa
vaitėj. .Dėl geros priežasties parsi- 
duoad tik už $2,700.

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

J. BALL’ŠAITIS. Agentas 
BOSTON REALTY TEI ST

317 E Street. prie Broadway 
So. Boston. Mass.

Telefonas South Boston 2732

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočnnaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Strsst,
SOUTH BOSTON. MARŠ.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 

Ligą. Taip-pat visokią žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musą 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musą adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorias)
100 DORCHESTER STRHHT.

Kampas Broadvvav,
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2178 ir 8799.

LITHUAMAN 
FURNITURECO.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kes, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietą. (-)
VALENT. PALTANAVICILTĖ 

912 E. Broadvay, S. Boston, Mass.

Bet 
ant 
tik-

IŠTOBULINTAS 
PRIIMTUVAS.

Tai nėra koks naujas Radio... 
tai yra Kolstcris. Ištobulintas 
aukščiausio laipsnio perimutvas,
rai parinktiniausio tobulumo garso ir 
gerumo. Jį atstovauja Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija. Keturi mo- ~ 
deliai su pastebėtinai gražiais kabi- j 
netais, $69.50 iki 119.50 su tūbomis, t 
Parduodame ir ant lengvų išmokė- f 
jimų Užeikite pasiklausyt jo malo
naus balso.

SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Jonas Klimas— savininkas.

i
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ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Vsda visokias praras. 

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: Sooth-Boston 2782 

Namą: Talbot 2674.

lietuviška 
BUCERNE 

Užlaikomo geriausią ttvorą te 
parduodame pigiausia karna. MS- 
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežią diegą—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
'Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARK ET 

881 BR0ADWAY. SO. BOSTON. 
TuMeaas: So. Best* 888L

PARKWAY AUTO 
SERV1CE 

and FILL1NG STATI ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415^Oid Colony Are., 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boaton 8777.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
496 BROADWAY,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

' Vidurių Ligą ištyrimui nandnja 
X-Ray; Odes ir Plaueią lignan, 
U Ura-violetinius spindulius.

Valandas: ih 2-4 ir 7—8.

Telefonas: Lniversity 4698

K. KUMPA, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASSACHUSETTS AVĖ. 
Cambridge, Mass.

Ofiso -valandos:
nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

SVARBU AUTOMO
BILISTAMS.

Mes taisome visokius au’omobilius 
ir pentiname. Turime vėliausios ma
dos mašinas, taipgi turime valdžios 
leidimą" inspektinti šviesas ir brekus. 
Parduodam India Taierus. gvarantuo- 
jamus nuo 15,000 iki 20,000 mylių. 
Užlaikome batterias, Socony gazą ir 
alieją. Jeigu norite gerų patarnavimą 
už žemą kainą, a'važiuokite persitik
rinti. Visi musų patarnavimu busite 
patenkinti. Turime vietas pastatymui 
automobilių už numažintą kainą Mes 
duodam patarnavimą JI valandas į 
dieną. Išaliejuojam ir numazgojame 
automobilius.

BROADVAY GARAGE
541 P,ROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS 
Tel. So. Boston 1370. 

Garadžiaus vedėjas Steponas Janeliu- : 
nas visiems maloniai patarnaus.

LAlKROblNINKAŠ
P. VALUKONIS

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

.389 BROADVAY,
SOUTH BOSTON. MASS.

į Jei Nori Nupentyt I 
j Ar Pataisyt Namą »

KLAUSKITE KAINOS Į 
i ir Išpopieriuoju. • 

Gausite gerą darbą ir piriai. « 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)} 

) 
I

Į } KLAUSI
j Jei reikia

i L.. -. »_• U Tiekiau- Sta So. Boaton, Maso. « 
! Tel. So Boston 1396-M. j

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.
326 W. BR0ADWAY 

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

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

V

Tel. Univeraity 9466 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 MassachusetU Avė. 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBR1DGE, MASS.

♦
I
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Telefonas: So. Boston 1768

D-ras BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 

392 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 18—12.

3421 So. Halsted Straat 
CHICAGO, ILL 

T«L Bouievard 8483

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugražinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PA6AKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

i

DR. J.MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptą ir kronišką ligą 
moterų ir vyrą, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma - 
jei reikalas.

261 Hanover St-, Boston, Mass.
TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietą.

i h

EXTRA
LIETUVIŠKA APT1EKA 
J-M Sena. Aptiekorira M
vietoj per pastaruose* 26metn« 
ir nėra sąrysy su bilekita aptieaa. 
Visados šviežios šaknys M Uete* 

voe ir visados šviežias Diską 
galima gaut pta

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aodska atdara nuo 8 ii tyte 
IH 10 vakaro.

Tel. So. Boston 2«4«.
i

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarus.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BR0ADWAY. tarp C ir D lt.
SO. BOSTON, MASS.

379 BRQĄDWAT
SO. BOSTON. MASS.


