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KELEIVIS I
DARBO ĮMONIŲ I,A1KRA0HS I

PrMi*B*r*ta iKito:
Amerike> .................................... 32.00
Piety A meiiko* Valstybė***,

Kanadoje ir kitur ................ 53 00
Prenumerata pusei mėty:

Amerikoje .................................... 51.26
Kanadoje ir kitur už Suv.

Valstijų .............. •.............. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS“
233 Broadaay, So. Boato*, Maaa.

" 1 1 ■ " < ■' ■ ■ ■

No. 51 Keleivio Telefonai: t 
So. Boston 3071

t

t

Represente nver 75.000 Lithuanian* |a 
N«w England. ant about 1,000,000 

in the Uuited Statė*.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM.

Advertiring Rata* 
on AppUcatio*

•K E L E I V 1 8"
253 Broadvay, Se. Basto*. Mm.

t
SO. BOSTON, GRUODŽIO-D ECEM B ER 19 p., 1928 M.

“Enterad m 8*cond Clsa* Matter” February 23, 1905, at the Ppot Office at Bostoš, Mass., under the Act of March 3, 1879

TAUTŲ LYGA SVARSTO 
VILNIAUS KLAPSIMĄ.

VOLDEMARAS NUSILEI- Į kai yra tos nuomonės, kad 
DO LENKAMS. Sapranavičius ėjo skersai ge- 

ležipkelį ir tarp relių įkliuvo 
Ji* sutiko pavesti Lietuvos-' jo koja, todėl jis negalėjo 
Lenkijos ginčą Tautų Lygos nuo traukinio pabėgti, ir tapo 

ekspertam*. I
Pereitą sąvaitę Tautų Ly

gos Tarybos posėdžiuose Lu- 
ganoje buvo iškeltas Lietu
vos-Lenkijos ginčas. Pirmą 
dieną Voldemaras kalbėjo 
labai karatai. Jisai kąltino 
Lenkiją, kad ji tykojanti 
praryti visą Lietuvą. Bet Lie
tuva geiuoju nepasiduosian- 
ti, jis sakė. Ji arba atkovo
sianti Vilnių ir busianti ne
priklausoma, arba neteksian
ti visko, taip kaip neteko Vil
niaus. Jis užbaigė savo kalbą 
sakydamas, kad padėtis yra 
labai pavojinga ir Tautų Ly
ga privalanti žiūrėti, kad ne
kiltų karas.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Zaleskis davė Vol
demarui atsaky ną. Anot jo, 
Lenkija nuolatos daro pa
stangų prieiti prie taikos, bet 
Lietuva tyčia priešinasi ir da 
kaltina lenkus. Ir paskutinė
se derybose Karaliaučiuje bis išsprogdint 
lenkai bandę kivirčus už- traukinį. Policija suėmė du 
baigti, bet negalėję su lietu- studentu, pas kul iuos rado 7 
viais susikalbėti. Taigi Za- bombas, ginklų ir gelžkelio 
leskis pasiūlė pavesti visą mapą, kuriuo Hooverio trau- 
ginčą Tautų Lygos eksper- kinys turėjo ateiti. Sakoma, 
tams, taip kaip buvo nutarta kad suimtieji prisipažino no- 
Lygos posėdy rugsėjo mene- rėję išmesti tą traukinį į pa-, 
sy. dangės. Hooveriui saugot

Ir rytojaus dieną Volde- pastatyta 1,500 sargų. Atvy- 
maras pasirodė jau daug kus Hooveriui į Buenos Ai- 
švelnesnis. Jisai sutiko, kad
Lietuvos-Lenkijos ginčas bu- stracija prieš jį. Minioj pasi- 
tų pavestas Lygos eksper- rodė vėliavos su užrašais 
tams, tik ta sąlyga, kad Tau- apie Nikaraguą. Raita poli- 
tų Lyga nedėtų Lietuvai jo- cija puolė demonstrantus ir 
kių pabaudų.

Sprendžiant iš tų žinių, 
kokių paduoda Associated 
Press, tai Lietuvos-Lenkijos 
ginčas dabar visai iš politi
nės srities išskirtas ir paves
tas Tautų Lygos susisiekimo 
ir tranzito komisijos eksper
tams, kurie turės išdirbti pla
ną normaliam gelžkelio susi
siekimui atsteigti tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Lygos eks
pertai* taipgi bandys at
steigti normalų susisiekimą 
Nemunu, taip kad lenkai ga
lėtų be jokių trukdymų pluk
dyti mišką iš Vilniaus krašto 
į Klaipėdos uostą.

Vilniaus klausimas atide
dama į šalį ir ekspertų komi
sija jo visai nekliudys. Len
kams rupi tiktai atidalyti 
sau kelius per Lietuvos žemę, 
o kai keliai bus atidalyti, 
tuomet jiems apie Vilnių ne
bus reikalo kalbėti. Ir išrodo, 
kad dabar jau taip ir bus. 
Vilnius pasiliks lenkams.

užmuštas. Angliški laikraš
čiai sako, kad Lenkijoj Sa- 
pranavičius turi šeimyną; 
bet mums rodos, kad jis pa
eina iš Lietuvos, o ne iš Len
kijos.

Norėjo Užmušt 
Hooverį.

Hooveriui kelionė po pie
tų Ameriką nėra labai malo
ni. Nors spauda plačiai rašo 
apie rengiamas jam tenai iš
kilmes, bet tos iškilmės, tai 
tik paprastas valdžių forma
lumas. Jis visuomet dirbti
nis. o nez tikras šalių senti
mentas. Tikrą sentimentą 
parodo žmonės, darbininkai, 
kurie sudaro didžiumą. O 
žmonių sentimentas dauge
lyje vietų pasirodė Hoove
riui labai priešingas. Štai, 
Argentinoj susekta suokal- 

’ ; Hooverio

res. tuojaus pasirodė demon-

kelioliką žmonių buvo sužei
sta. Areštuotų buvę apie 50. 
Bet didžiausia prieš Hooverį 
demonstracija įtaisyta atva
žiavus jam į Urugvajaus 
miestą Montevideo. Jau iš 
vakaro mieste buvo sušauk
tas masinis mitingas ir po vi
są miestą buvo išlipyti pla
katai, kuriuose' šaukiama: 
“Šalin Amerikos imperializ- 
ms!” “Lai gyvuoja Sandi- 
jio!” Ant rytojaus prieš Hoo
verį išėjo didelė demonstra
cija su vėliavomis. Demonst
rantus ir čia puolė raita po
licija. Daug žmonių buvo su
žeista ir 20 areštuota. Vieš
butis, kur Hooveris apsigy
veno, buvo apstatytas kelio
mis policijos ir detektivų ei
lėmis.

Da Negirdėtas Už
puolimas.

Duluth, Minn. — šiomis 
dienomis į First • National 
Banką čia atėjo žmogus ir 
padavė kasieriui raudonu ra
šalu parašytą šitokio turinio 
raštą:

J‘Instrukci jos:
“Nenusigąsk, nes tamstos 

gyvybė priklauso nuo šalto 
užsilaikymo. Prieš tamstą 
stovi mirtis nuo dinamito ir 
revolverio. Kaip tik mano 
ranka atsileis ir paliuosuos 
spiruklę, tuojaus sprogs 8 
brasai smarkiausio dinami
to, kuris užmuš visus, kas tik 
bus per 25 pėdas aplinkui. 
Bet tas atsitiks tik tada, ka
da į mane šausit ar kitaip 
mane pajudinsit. Tamsta turi 
gaut man penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių ($50,000) 
niekam nepastebint, ne di
desnių kaip po $100 ir nema
žesnių kaip po $10. Jokių pa
siteisinimų aš nepriimsiu. 
Neišpildymas šito reika
lavimo reiškia mirtį. Pa
ėmęs man tuos pinigus, 
tamsta užsidėk apsiaustą, 
skrybėlę, ir eik su manim au- 
tomobilium pavažiuoti, bet 
atsimink, kad jeigu paskui 
mane seks policija ar detek- 
tivai, tai tamsta gyvas atgal 
nesugrįši. Važiuodamas aš 
susiskaitysiu pinigus ir tada 
tamstą 'paleisiu, bet niekui' 
nesustok pakol nesugrįši at
gal į banką, nes aš stropiai 
tamstą dabosiu.

“Pastaba.—Nemėgink nuoi 
manęs pasprukti. Jeigu pini-i 
gų pasiimti turi nuo čia nuei
ti, -tai paprašyk, kad-aš ei
čiau paskui. Pildyk šitą įsa
kymą, tai busi gyvas: nu- 
krypk — mirsi. Aš turiu lai
mėti ar mirti. Šitą popierį įsi
dėk į kišenių." 

> Perskaitęs šitą laišką, ban
ko kasierius pasidarė labai 
neramus. Šitą tuojaus paste
bėjo banko direktorius 
Tweed ir tuoj smuko per du
ris į gatvę duoti policijai ži
nią. Neužilgo jis sugrįžo ban- 
kan su policmanu. Kaip tik 
banditas policmaną pamatė, 
tuoj šovė iš kišeniaus ir lei
dosi per duris bėgti. Polic
manas peršautas per vidu
rius tuoj susmuko, bet banko 
direktorius pradėjo plėšiką 
vytis. Gatvėje buvo ‘daug 
žmonių ir visi leidosi paskui 
plėšiką. Jis buvo tuoj sugau
tas ir minia jį taip sumušė, 
kad jo galva ir veidas buvo 
vienuose kraujuose. Nuga

bentas policijos nuovadon ji
sai nusiėmė nuo kaklo ir ati
davė lentą, prie kurios buvo 
pritaisyti 8 gabalai dinamito 
su pistonais, gatavai sprog- 
diŲt, tik kažin kodėl jis jo 
neišsprogdino. , Klausinėja- 9 
mas, kas per vienas, jisai pa- *
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s 200,006 Žmonių Serga Influenza.
Kaip reikia to* ligos saugoti* 
ir kaip tu ja kovoti ją gavus.

Washingtono žiniomis, 
pereitos sąvaitės pabaigoje 
Jungtinėse Valstijose buvo 
daugiau kaip 200.000 žmo
nių, kurie sirgo influenza. 
Liga smarkiai plečiasi ir šiuo 
laiku ligonių skaičius bus jau 
daug didesnis, negu jis buvo 
pereitą subatą.

Amerikos daktarų draugi
jos leidžiamas “Journal” pa
duoda apie tą ligą šitokių ži
nių. Jos užsimezgimo laiko
tarpis trumpas. Ji užpuola 
žmogų .urnai. Antrą ar ket
virtą dieną jau pasirodo aiš
kus kojos ženklai, būtent: 
pakįla karštis, skauda galvą, 
skauda strėnas ir kojas, žmo
gui darosi silpna. Dklžiausis 
pavojus yra tame, kad iš jos 
greitai išsivysto plaučių už-1 
degimas ir kitos pavojingos 

j ligos, jeigu ligonis nesisau- 
!gos.

Influenza daugiausia vie
ni kitus užkrečia čiaudint, 
kosint ir sveikinanties rankų 
padavimu. Greičiausia ja ga
lima užsikrėsti tenai, kur su
sigrūda datųržmonių. kaip 
salėse, mokyklose, bažnyčioj 
se, traukiniuose, gatveka- 
riuose, teatruose ir tt. Todėl 
reikia tokių vietų vengti. 
Ypač nereikia lįsti į bažny
čias, nes be jų galima labai 
lengva apsieiti. Ištikro. baž
nyčios turėtų būt visos užda
rytos. Mokyklas uždaryti yra 
labai neparanku, o bet gi kai 
kuriosjn jau užsidarė.

Aiškaus vaisto nuo influ- 
enzos nėra. Kiekvienam atsi
tikime kovoti su ja prisieina 
kitaip, žiuririt kaip vystosi 
jos simptomai. Ligonis pri
valo tuojaus atsigulti ir pasi
šaukti tinkamą gydytoją. 
Sergantį reikto laikyti atsky
rus nuo kitų Šeimynos narių, 
kad čiaudydaįna.' ir kasyda
mas 'jis neužkrėstų sveikų.
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Revoliucija Prieš Reformas 
Afganistane Plečiasi.

MEKSIKOJ ĮSIKŪRĖ “RE-! KARALIUS SU KARA- 
VOLIUCIJOS PARTIJA.” j LIENE PABĖGO.

Žinios iš Meksikos sako. Žmonės sukilo dėl europiškų
kad šiomis dienomis tenai 
įsikūrė “Revoliucijos Parti
ja,” kurios priešaky atsisto- 
ijęsbuvusis prezidentas Cal-' 
1 les. Partija statanti savo tiks-J * . * .•

nius elementus, kad 8ekmin-|DU||a]| pabėgo su savo žmo
guti butų toliau siekt! tėvo-' ir paais|ppė Kabulo tvirto- 
liuemių idealų. ManomaJvaj
kad ateinančiuose preziden-i jįai b jau ra^ A{. 
to rinkimuose, kurie įvyks' ganktano revoliueijal>rasi- 
sekancių metų rudenj, Revo- dėj0 dėl reformų. Karalius 
bucuos Partija statys jau sa-lAmanuIlah pasivIžinėjo per. 
vn kandidatu, ir kari hns,.. • r

madų įvedimo.
Londono žiniomis, Afga-

; nistano revoliucija išsiplėtė 
x- - -- - l!‘ po visą kraštą. Sukilo netik
, . - . . .. ^ žmonės, betirdidelė dalis
lu suvienyti visus revohucį- įkariumenės. Karalius Ama-

Toliaus daktarų organas 
sako:

“Kadangi ligonis gali jau
sti šaltį, tai gerai bus jam da
vus karštos arbatos su lemo-’ 
np. Geras taipgi yra daiktas 
padėti prie jo kojų guminį 
krepšį su karatu vandeniu. 
Per pirmutines 24 valandas 
ligonis gali nenorėt valgyt, 

: todėl prievarta jam grūsti 
i nereikia, bet vandens jis tu- 
■ retų gerti į valias.

“Kada sunkiausi ligos žen- 
! klai praeina, ligoniui reikia 
duoti pakankamai valgyt, 
kad sustiprinus jo kūną. Jį 
reikia laikyti šiltai, bet kam- 
baiy turi būt kuo daugiausia 
šviežio oro ir saulės šviesos, 
Daktaras turėtų daboti, kad 
neišsivystytų plaučių užde
gimas. nes tai pavojingiau- 
sis daiktas. Ligonis neturėtų 
pergreitai iš lovos keltis.”

NUMATO GERUS LAI
KUS AMERIKOJ.

Finansinių informacijų 
agentūros prezidentas John 
Moody sako, jog kapitalis
tiška Amerika dabar taip 
susitvarkė, kad dideliu kri- 
zių ir bedarbių joje negali 
būt. Ateinančiais metaft ir 
toliaus jisai numato didžiau- 
sį gerbūvį. Savo nuomonę 
jis remia tuo, kad Amerikoje 
kas metai priauga apie $20,- 
000,000 vertės turtų, kad 
žmonės kas metai sutaupo 
apie $10,500,000 ir, paga
lios, kad amerikiečiai yi*a 
paskolinę kitoms valstybėms 
apie $15,000,000,000, už ku
riuos kas metai gauna daug 
palūkanų.

vo kandidatą, ir kad jis bus 
išrinktas prezidentu. nai po Europą, buvo Pary

žiuje, Varšuvoj, Berlyne, 
Londone, Maskvoje pas bol
ševikus — ir visur jis buvo iš
kilmingai priimtas ir viskuo 
apdovanotas. Europiečių

MEKSIKOS MAIŠTININ
KAI PAGROBĖ IŠ TEAT

RO 20 MERGINŲ.
1 «1 • • • j «^ViViailUVO0» JLJ141 Ul/lCVių

Meksikoje pereitą sąvaitę svetingumas jam labai pati- 
buvo toks atsitikimas. Apie ko, jr parvažiavęs namo jisai 
70 ginkluotų ir raitų žmonių nutarė sueuropinti AYganis- 
užpuolė nedidelį Jicotepeco taną, daugiausia nuo civili- 
miestelį prie garsaus Chapa-i zacjjos atsilikusį Azijos kra
to ežero, Įsiveržė judomujų'štą. Visų pirma jis sušaukė 
paveikslų teatran irpasiėmė j parlamentą. Paskui jis liepė
iš tenai 20 gražiausių mergi
nų nusinešė jas į kalnus. Da
bartiniai ^Meksikos maišti
ninkai beveik visi yra katali
kai.

Į Jam negalima duoti to pat ies 
I' 

I
I

to. stiklo, nei 
uriuos varto-BUKAREŠTE SUIMTA'42 

KOMUNISTAI.
Rumunijos sostinėj Buka

rešte komunistai įtaisė triuk
šmingą demonstraciją/ rei
kalaudami paleisti iš kalėji- sisakė esąs Axel BgetiIlK47 
mo parlamento atstovą Bu- metų amžiaus, be jokio užsi- 
volą. Priėjo prie susirėmimo ėmimo. 7 
su policija ir 42 komunistai gyvena, atsakė, kad “Švedi- burn’e perei 
buvo areštuoti. j°j- ’ baisi nelaim ...

______ ___ | Šitą žiniąrtnums prisiuntė,tenai važiavo aumniobilium 
čvricADiiA įtėiDiMm ... 6 lietuviai. T

NAUJĄ PREZIDENTĄ, luth Herald’o.”
Šveicarijos respublikos 

prezidentu 1929 metams ta
po išrinktas P 
plačiai žinomas advokatas ir man pasirodęs maras, 
visuomenės, veikėjas. Jis yra šeimynų, I

__   _______ z a vokiečių kilmės, turi 62 metu žmonės. Valdžia imasi griež-mušti, o kiti, 
darbininkai iš ryto jį rado, amžiaus ir yra buvęs preEi- tų priemonių epidemijai su- Miliauskas, k 
Policija ir gelžkelio viršinln- dentu jau 1922 metais. laikyt. ; vairo, jr^ėdėfęs šąli;’ j

Traukinys Užmušė 
L Sapranaviaų.
Haverhill, Mhss. — Šį pa- 

nedėlį gelžkelio darbininkai 
čia rado ant Boston & Maine 
gelžkelio bėgių suvažinėtą 
Liudviką Sapranavičių, ku
ris gy veno čia po numeriu 5 
Bethel st. Jį užmušė Portlan- 
do traukinys nakties laiku ir 
suardytas jo lavonas išgulė
jo kelias valandas, pakol

Policija ir gelžkelio viršinln- dentu jau 1922 metais. Jaikyt.
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ŠIAULIUOSE BUVO LIE- 
' TUS SU ŽAIBAIS.

Pro Šiaulius praėjo baisus 
lietus su žaibais ir perkūnija. 
Šitokie apsireiškimai dabar
tiniu laiku Lietuvoje yra ne
paprastas ir keistas dalykas, 
todėl žmonės visaip jį aiški
na. Vieni sako, kad tai reiš
kia ankstyvą pavasarį, o die- 
vobairrfingi tamsuoliai sako, 
kad busianti “sudna diena.”

Streikas Paskan
dintas Kraujuose.
100 DARBININKŲ NU
ŠAUTA 238 SUŽEISTA. 
Žmonės buvo sukilę prieš 
Amerikos vaisių trustą.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad bananų plantacijo
se, Kolombijos respublikoj, 
streikuoja darbininkai. Da
bar paaiškėjo, kad tas strei
kas ėjo prieš United Fruit 
Co., Amerikos vaisių trustą. 
Darbininkai buvo nežmoniš
kai išnaudojami, mušami ir 
kitaip baudžiami, taigi ir su
kilo. Būdami neorganizuoti 
ir nemokėdami tinkamai ko
voti, jie pradėjo savo išnau
dotojams keršyti. Prasidėjo 
turto naikinimas. Amerikos 
kapitalistai tuojaus pareika
lavo iš Kolombijos valdžios 
kareivių, ir prasidėjo sukilu
sių vergų šaudymas. Žinios 
dabar sako, kad 100 darbi
ninkų buvo nušauta, o 238

dariam en to atstovams nusi
kirpti ilgus plaukus, nusi
skusti barzdas ir pasisiudint 
europietiškas drapanas. Ne
gana to, i parlamento salę, 
kur iki šiol atstovai sėdėda
vo ant žemės, Amanullah lie
pė pastatyti stalus ir kėdės, 
ir ant jų liepė sėdėti.

Karaliaus pati tuo tarpu 
bandė reformuoti moterų 
gyvenimą ir šeimymos for- 

| mą. Afganistane iki šiol da 
'gyvuoja polijandrija, tai yra 
tokia šeimynos forma, kur 
moteris turi sau po keliatą 
vyrų. Karalienė užsispyrė 
Įvesti monogamiją, taip kaip 
Europoje, kur šeimyną suda
ro vienas vyras ir viena mo
teris.

Laukiniams afganams ši
tokios reformos pasirodė ir 
nepraktiškos, ir “bedieviš
kos.” Jie čia įžiūrėjo senos 
savo tikybos ir papročių iš
niekinimą. Dėl to ir kilo re
voliucija.

Anglija Afganistano įvy
kiais labai susidomėjus, nes 
Afganistanas yra kaip ir ko
kia siena, kuri atskiria Ang
lijos valdomą Indiją nuo bol
ševikų intakos. Taigi Angli
jos buržuazija bijosi, kad 
dabartiniais Afganistano su-| via vai viii laio r r* U-

sužeisti. Streikas esąs nuslo- mišiniais nepasinaudotų bol- 
........................ ševikai ir nepaimtų to krašto • 

savo kontrolėm

1AI SU AUTOMOBILIUM
JHOC, prvi ▼ j - • •/

metu amžiaus, be jokio' nžsi- Į ‘ ŽUVi PO TRAUKINIO RATAIS
Klausiamas, kur fls Bostono iemiesty U o-; 

savaitę Įvyko
Per gelžkeiį

nas Čyžius nebuvo net su
žeisti. Tik Ona Miliauskiutė,

jvrirADHA itęiDiNVH “Keleivio” skaitytojas V. 6 lietuviai. Ibo tarpu atūžė 
ŠVEICARIJA IŠSIRINKO shemyot, iškirpęs ją iš “Du- visu smarkumu traukinys.

pintas ir sumušti darbininkai 
grįžta darban, suprantama, 
nieko nelaimėję. Bananų 
laukus dabar saugoja kariu- 
menė.

United Fruit kompanijai 
streikininkai pridarę $1,- 
250,000 nuostolių.

DIDELI VALSTIEČIŲ LAI- 
MĖJIMAI RUMUNIJOS 

RINKIMUOSE.

183 Policmanai Ap
galėjo 1 Vaiką.

KAIP 183 POLICMANAI 
1 VAIKĄ APGALĖJO.
Šiomis dienomis garsiame 

Chicagos mieste buvo šitoks 
Vienas j u (AluPereitą sąvaitę Rumunijoj atsitikimas.

17 metų amžiaus^ mergaitė, buvo rinkimai į parlamentą.■ kas. 16 metų amžiaus vaikas, 
buvo truputį sužeista. | Valstiečių partija, kuri nese-j išmušė svetimą langą. Keli 

Užmušti vadinosi: Ona nai paėmė į savo rankas vai- policmanai norėjo jį pagauti.
Šmitienė iš South Bostono, džią. pravedė 335 atstovus, j Vaikas užsidarė namuose ir 
Vincas Barauskas iš Billeri-iTuo tarpu liberalai, buvusios pradėjo revolveriu gintis, 
ca, Mass., ir Emilija Vis-'premjero Bratianu partija,'Sujudo visos Chicagos poli- 
niauskiutė, kuri buvo atva- gavo vos tiktai 14 vietų. Ko-|cijos rezervus, subėgu išviso 

i čionai į svečius iš 
įdėiu>ieji Brooklyno. Jie važiavo iš

ojo ant gazo.”šoferis “užsis
bet pabėgti n spėjo. Trauki-

-...... ......... , — Telegramos sako, kad Ar- nys pagavo u pakalini aut<> _ ,
Robert Haab, gentinos provincijoj Tucu-nrobiliaus ga ą ir nukirto jį žiavus

Esą kaip kirviu.
kur išmirę visi pakaly 3 asir »ny> buvo už- South Bostono j Billericą pas

išliko p vi: J. Čyžių ant farmos. Pirma jų 
ris 'ė<iėi< prie važiavo Starkevičius, bet jis 

io .1 o- spėjo gelžkelj j^rvažiuoti.

{ei jos rezervos, subėgo išviso 
munistai nepravedė nei vie-Į 183 policmanai. ir prasidėjo 
no atstovo. Žydai ir žydų tikras karas, šūviai poškėjo 
priešininkai taipgi neprave- kaip prie Verduno. Ir polic- 
dė nei vieno atstovo. Apie manų armija vaiką apgalėjo, 
socialistus telegramos nieko Mažas juodukas buvo nušau- 
nesako. tas. Didvyriai, ar ne?

r
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3 APŽVALGA
kas. inejas in svetima n*tma. 
kepure, nusiima arba užkalbi
nės koki pažinstama einant su 
motere ant ulyczios atiduoda 
jiems paguodom- nuaumdama- 
skrybėlė ir ruoni parodo inte 
ligentuma. bet nekurie žioplia 
da labiaus užaimauke sav< 
kalpoka ant akiu ir šiuri isz po 
brylių kaip kokis bužys. — To
kiu kvailiu turime po visus 
miestus.

"Czia ant prastu žaliaklekiu 
ne yra ka paisyti nes jau ir isz 
ju.iu pradeda kitaip ant to nu
sižiūrėti. kada ineina in grin- 
czia, jau kalpoka nusiima, tik
tai da prie nekuriu Lietuviu 
tas prisilaiko.

“Pameskite ta kvaila liuosy- 
be. kuria savo skrybėlėse su
prantate. o nors maža delele 
ingysite apszvietimo.”

Geresnių juokų ir Kauno 
‘Spaktyvoj” nelabai rastum.

lietuvoj Suimta Ratputmas II-sis.
BaU§ KoinU]UStU. į ■ Pasirodo, kad Raspulino

* dvasia yra “nemari.” Pana-; 
šus "šventieji" atsiranda net 
ir kulturiškose šalyse, kur 
vis dėlto užsilieka tamsių 
moterų, kurių tikybiniai įąiti-1 
kinimai kartais painiojasi su' 
seksualiniais elementais.

Pastaruoju laiku Švedijoje 
atsirado savo tautiškas “ras- 
putinas.” Žinoma, jis Švedi
joje nevaidina tokio vaid
mens, kokį vaidino Rusijoje 
jo garsus pranokėjas. Švedų 
rasputinas veikia šalies už
kampy ir nedideliame maš* 
tabe, bet turi daug bendro 
su carų “šventuoju.”

Švedų rasputinas yra pa-

tik Etą. o moterų tarpe kaipo mokąs,

dvasia yra "nemari.”
NAUJO KARO 

KALVIAI.^ar'šy su Rusijos metinė-’ 
nis šventėmis. Lietuva* ko- 
iiunistai rengėsi pademonst- 
ucti, nes kriminalė policija 
laugely vietų sulaikė asme
ns platinant k< nunistų lite- 
aturą. iškabina*it raudonas 

vėliavas ir kitokiais budais 
vedant komuni-’inę propa
gandą.

Lapkričio iš 1 į 2 d. ties 
Bajorų dvaru su aikytas Mo- 
.elis Chinas. Židikų m. gy
ventojas su maišu komunis
tinės literatūros kurią gabe
no iš Vokietijos Lietuvon. 
Pas jo seserį Etą Liubą Viek
šniuose taip pat rasta daug ___ _
iomunistinės literatūros. Pa- prastas valstietis, pagarsėjęs 
sisekė sulaikyti tik Eta. o

“Išbėgus Stankaičiui, “Aušra* 
nukrypsta visai į kitą pusę. Jos 
priešaky atsistoja karšti Lietu
vos ‘patriotai’ — su Kuškiu 
priešaky. Paėmus “Aušros’ va
džias Kuškiui. “Aušros* narių 
skaičius pradėjo kaip sniegas 
pavasary tirpti.

“‘“Aušra* nebeįstengė leisti 
savo organo, nes bankrutavo, ir 
“Brazilijos lietuvis’ liko per
duotas i privačias rankas, kur 
tapo perkrikštytas į “Pietų A- 
merikos Lietuvį.*
/“Tiesa, nors laikraščio leidė

jai ir vardas pasikeitė, bet likus 
tam pačiam redaktoriui — Ruš- 
kiui, ‘Pietų Amerikos Lietuvis’ 
visą laiką buvo “Aušros.* arba 
teisingiau sakant Kuškio mono
polizuotas ir vartojamas savo 
reikalams. Jame ‘Aušros’ veiki
mas buvo keliamas į padanges, 
buvo daug žadama, nors fakti- 
nai nieko nebuvo daroma. Galų 
gale į ‘Aušrą* buvo įneštas biz
nio kromelis. “Aušros’ vardas 
buvo naudojamas asmeniniems 
reikalams.

“Matydami tokį savo vadų 
darbą, nariai pradėjo savo eiles 
apleisti ir galų gale iš skaitlin
gos “Aušros* organizacijos, kaip 
praneša “P. A. Lietuvis’ No. 41. 
dabar belikęs tik vienas narys.

'“Paėmus Kuškiui •Aušros* 
vadžias į savo rankas ir patį 
veikimą nukreipus į visai nepa
geidaujamą pusę, kilo gyvas 
reikalas steigti tokią organiza
ciją. kuri, ištikrujų, rūpintųsi 
išeivių reikalais. Todėl buvo vėl 
atgaivintas ‘Lietuvių Susivieni
jimas Brazilijoj.’

“Stankaičio. Kuškio ir kitų 
suklaidinta visuomenė, atšalo 
nuo organizacinio darbo, todėl 
ir jėgų prisiėjo padėti, kol “L. 
S. B.’ sąjunga liko pastatyta 
tinkamai ant kojų.

““Galop, gerai susitvarkius. 
“L. S. B.* sąjunga išleido savo 
organą “Garsą*.”
“Garsas" mano, kad pats 

onkiausis šitos organizaci- 
bus jau pereitas,

K OVA PRIEŠ MIRTIES
BAUSME.

Socialistams vadovaujant, 
visoj Europoj prasidėjo kova 
prieš mirties bausmę. Vokie
tijos Reichstage dabar yra 
svarstomas kriminalių įsta
tymų pakeitimas, ir socialde
mokratai įnešė sumanymą, 
kad mirties bausmė Vokieti
jos teismuose butų panaikin
ta.

Mecklenburgo-Scnu ei ino 
vyriausybė, kuri susideda iš 
socialdemokratų, jau pasisa
kė prieš mirties bausmę, ir, 
pakol socialdemokratai tą 
valstiją valdys, jokie prasi-! 
kalteliai nebus tenai žudomi. ‘

Kitos Vokietijos valstijos 
irgi rodo palinkimo socialde
mokratų pusėn. Tiktai viena. 
Bavarija, kurią valdo katali
kiški klerikalai, yra griežtai 
priešinga mirties bausmės 
panaikinimui. I

Anglijos parlamentan taip 
pat yra įneštas ir jau svarsto
mas sumanymas panaikinti 
mirties bausmę. Pirmuoju 
skaitymu jis jau praėjo. Nė
ra abejonės, kad jis virs įsta
tymu.

Įdomi šituo klausimu bol
ševikų padėtis. Jie smerkia 
Lietuvos fašistus, kurie šau
do komunistus: jie protes
tuoja prieš tokias pat prie-* 
mones kitose valstybėse; te- 
čiaus, kuomet didžiųjų vals
tybių parlamentuose sociali
stai reikalauja mirties baus
mę panaikinti, tai kazionoj 
bolševikų spaudoj apie tai 
nei žodžio. 1

šiomis dienomis Rusijoj 
buvo švenčiamas Tolstojaus 
jubilėjus. Tolstojus buvo di
delis mirties bausmės prie
šininkas. Ir gerbiant jo at
mintį viename mitinge Mas
kvoje šitas faktas buvo pažy
mėtas. Ar žinot, kaip į tai at
siliepė bolševikų spauda? į 
“Krasnaja Gazeta" po to tie
siog ugnim spiaudė į to susi- jos kelias 
rinkimo vedėjus ir kalbėto- rėčiaus priešaky stori dar di- 
jus.

Vadinasi, 
stoja už mirties bausmę, taip 
kaip už ją stoja klerikalai, 
fašistai ir kiti reakcininkai. •

I

4'

I

MILWAUKEE SOCIA
LISTAI REIKALAUJA 

PATIKRINTI RINKIMUS.
Kaip žinia, Milwaukee so

cialistų kandidatas Bergeris 
paskutiniais rinkimais į Kon
gresą nepraėjo. Jo vieton bu
vo išrinktas republikonas 
Stafford, kuris gavo keliatąi 
šimtų balsų daugiau. Bet da
bar socialistai nužiūrėjo, kad • 
tuose rinkimuose republiko- 
nai darė suktybių ir, be abe
jonės suvogė daug balsų. 
Taigi dabar socialistai parei
kalavo, kad balsai butų per-

fskaityti iš naujo.

Heli kalnai, kuriems nuversti 
bolševikai da reikią nemenkų jėgų.

KELIA VIENI KITUS.
“Lietuvos Žinios" 24 lap

kričio numery praneša, kad 
šiomis dienomis prezidento 
Smetonos aktu “pakelta į vy
resniškumo laipsnį 117 kari
ninkų.”

Leitenantai pakėlė p. Sme
toną i prezidentus, o p. Sme
tona už tai kelia leitenantus į 
kapitonus ir pulkininkus.

g;c t;. Toj kovoj kuriasi iri Pakėlimas karininkų 
žlunga organizacijos, gimsta vyresniškumo laipsnį

B.; .ŽILUOS LIETUVIŲ 
jA VYT ARPE KOVA.

Dar jaunutė lietuvių emi- 
g r. c i j; Brazilijoj, o jau iš
vys, ė gana aštrią kovą savo 

Kova eina už idėjas. 
Gi’, miasi senas pasaulis su 
n;-ujuoju — reakcija su pro-. . . .
presu. Toj kovoj kuriasi ir | Pakėlimas karininkų j 
žlunga organizacijos, gimsta vyresniškumo laipsnj reis- 
ir mušta laikraščiai. Šiomis kia kartu ir algos pakėlimą, 
dienomis Sao Paulo mieste! J>el to.turbut,šiomis die- 
pasiiodė “Garsas,” naujas 
savaitraštis, kurį leidžia “Su- 

ivienijimas Lietuvių Brazi
lu .j,” sykį jau mirusi ir vėl 
; įgijusi organizacija. Pasi- 
1 ausykit, ką pasakoja apie 
j* s istoriją naujas jos orga
nas:

"Pirma lietuvių organizacija 
Brazilijoj, ‘Susivienijimas Lie

tuvių Brazilijoj.’ buvo įkurta 
i927 metų pradžioje. Ji buvo 
lietuvių sutikta su entuziazmu.

"Bet ne ilgai jai teko gyven
ti. Vadų asmeniniai ginčai pri
vedė ją prie iširimo. Ir 1927 m. 
birželio mėn. 19 d. visuotiname 
susirinkime. Stankaičiui vado
vaujant. įvyko skilimas. Dides
nė dalis ‘S. L. B.* narių su Stan
kaičiu priešaky atskilę Įsteigė 
‘Aušrą.’ ‘S. L. B.’ nuostojęs 
veik visų savo narių buvo pri
verstas laikinai užmigti.

" Aušrą’ vadovaudamas 
Stankaitis (kuris iš liberalo pa
sidarė griežtu liberalizmo prie
šu) nukrypo taip toli, kad buvo 
Įkištas į belangę, o išėjęs iš ten 
turėjo greit sprukti iš Brazili
jos. Dar vadovaujant ‘Aušrą’ 
Stankaičiui buvo išleistas pir
mas lietuvių laikraštis Brazili
joj ‘Brazilijos Lietuvis’ (1927 
m. liepos mėn. 2 d.).

' nomis ir buvo nutarta par-
I duoti už 3.500.000 litų miš
ko...

IŠ SOSIALISTŲ DAR
BUOTES.

Bostono socialistų organi
zacijos ofise >Ta atspausdin
tų drg. Bergerio kalbų, pasa
kytų Kongrese apie “Bedar
bių Apdraudą,” “Senų Dar
bininkų Pensiją,” ir “Impe
rializmą.” Jos siuntinėjamos 
nemokamai.

Be to, socialistų ofisai da
bar turi du kalbėtoju, moterį 
ir vyrą. Moteris, draugė Es- 
:her Friedman, kalba apie 
“Kelloggo Taikos Paktą ir 
Ruošimąsi Karui.” 
“Darbininkų Politiką” 
tomis temomis. ! * 
parsitraukti į savo 
reikia' apmokėti kelionę ir nava 
s 10 už sugaištą laiką.

Vyras kalbėtojas, drg. Jo- 
seph M. Coldvvell, kalba apie 
“Pramoninį Feodalizmą." 
Paprastomis dienomis jis va
žiuoja už $5, o šventadie
niais už $10 ir kelionę reikia 
apmokėti iš Providence. R. I.'

Kas norėtų susižinoti su 
.ais kalbėtojais, arba parsi
traukti lapelių su Bergerio} 
kalbomis, lai kreipiasi šiuo 
antrašu: Socialist Head-;
ųuarters. 21 Essex st.. Bos- ' 
ton. - - .

Harvardo' Universiteto} 
studentų šbcialistų kliubas 
nutarė nusiųsti du savo at
stovu į League for Industrial 
Democracy konferenciją 
New Yorke.

“SAULES” GAZIETA 
KALBA APIE AP

ŠVIETIMĄ.
Mahanoyaus “Saulės" nie

kas apšviestesnių žmonių ne
skaito, nes laiko ją “negra- 
motna gazieta,” o bet gi kar
tais joje galima rasti gana 
Įdomių dalykų. Štai, viena
me paskutinių savo numerių 
ji mokina savo skaitytojus 
apšvietimo. Ji išvadina juos 
“žiopliais,” “kvailiais,” “bu- 
žiais” ir liepia jiems imti pa
vyzdį iš “prastu žaliable- 
kių.”

Štai visa “Saulės” lekcija.
“Nekurie Lietuviai kitaip ne

supranta Amerikonines liuosy- 
bes. kaip tiktai kad skribliu 
arba kalpoka ant galvos laiky
ti. Neatsiskiria su savo kalpo- 
ku. tiktai kada sėda valgyti ir 
eina in lova, be to. ir ineida- 
mas in bažnlczia taip jau nu
siima. Tasai kalpokas ant gal
vos yra ženklu didelio tamsu
mo. Daleiskime, būna namie, 
vienmarszkinis sėdi grinezioje, 
o su kalpoku neatsiskire. Da- 
vadnas ir suprantantis vyru-Idžių.

sisekė sulaikyt i 
Buba pasislėi>ė

i Lapkričio 3 <!. iš Ukmer- 
; gės į Gelvonius ėjo komunis- 
I tų jaunuomenės sąjungos 
kurjeris S. Ko a<. Sulaikytas, 

į Pas jį rasta 2 kilogramai ko
munistinės literatūros.

Ukmergėj beplaunant ko
munistinius atsišaukimus su
laikyti du kon.u ristų jaunuo
menės sąjungos nariai. Izra
elis Z asas ir Eiva Kiekelaitė.

Kaune, 5 lapkričio Prezi
dento g. sulaikytas šmueiis 
Vaidelis, bekabinant plaka
tą su užrašu: “Ginkit SSSR 
nuo imperializmo puolimo.” 
Pas jį kišenėj rasta 16 egz. 
komunistinių atsišaukimų, 

i Sulaikytas Abr. Ricas su pla- 
;katu: “Šalin fašistus, tegy
vuoja SSSR."

Aleksote, 6 lapkričio, su
laikytas Nochinas Liubovi- 

ičius ir Abr. Karabinas įtarti 
i platinę komunistų atsišauki
mus. Netoli Kauno, Marvian- 
kos kaime laj kričio 7 d. iš 
nakties medy įasta raudona 
vėliava su užrašu: “Tegy
vuoja SSSR." Tą pat naktį 
Viliampolėj. Linkuvos g. ant 
telefono vielo- asta raudona 
vėliava su šūki a: “Tegy*vuo- 
ja pasaulio proletarų revo- 

įliucija,” o Tiižės gatvėj su 
apie , šukiu: “Tegyn.oja SSSR."

. įr 8 lapkričio lakti Kaune, 
Nonnt J4 Aušros gatvė; prie fabriko 
o miestą.: “jjaikan” rasta raudona vė-

PASTABOS

aštrus Rumunijos ir Vengri
jos ginčas valstybinių ribų 
klausime sutrukdė Pilsuds
kiui šitą sa\ o noi ą pi av esti.

Didelę vietą derybose užė
mė klausimas apie tai. kokiu 
budu busimam kare fran- 
euzai galės remti I^enkų-Ru- 
munijos armijas. Ir esą susi
barta. kad Francuzai duos 
joms pakankamai karo me
džiagos ir pabūklų, prisius 
gen. štabo reikalams specia
listų ir karininkų ir, jei bus 
reikalo, kariuomenės dalių. 
Tokiu budu Francuzija ruo
šiasi aktingai kariauti su Ru
sija. Klausimas apie francu- 
zų kariuomenės permetimą į 
Lenkiją ir Rumuniją buvo 
derybose nuodugniai aptar-

Dar neišgyventas 1914 m. 
karas, ekonominiai žmonės 
dar neatsistatė, iš po karo 
yra dar armijos invalidu ir 
nepagijusiu. Bet pasaulio 
rinkų jieškotojai, militariz- 
mo didvyriai, iš vienos pu
sės, ir diktatūra ponai vadai, 
iš kitos pusės, negali apsieiti 
be karo. Karo amatninkai 
nemoka kitokiu budu tvarky
ti Europos ūkį ir gyvenimą, 
kaip žmonių skerdyne. Jau 
aišku, kad iš visokių nusi
ginklavimo konferencijų 
nieko neišėjo. Atvirkščiai. 
Prisidengus taikos konferen
cijomis buvo slaptai derama
si ir ruošiamasi prie naujo 
karo.

Apie lenkų generolo Sos- ------- --------- o----- —
nowskio kelionę į Bukareštą!tas. Buvo numatyta, kad nei 
nesenai buvo rašyta laikraš- per Vokietiją, nei per Austri- 
čiuose; buvo rašinėjama! ją, nei per Čekoslovakiją 

“ — T 1 . w . • % • _______ *

"išvyti iš moters biesą.” Ras
putinas gyvena girioje ir turi 
mažą pirtelę, kurioje jis daro 

į savo “eudus.” Jį lanko labai 
I daug moterų iš įvairių socia
linių luomų, pradedant pa
prastomis valstietėmis ir bai- 
giant patentuotomis aukšto- 
mis poniomis. Visos jos P»*i-* „je francuZy gen Le Rond pervežti kariuomenę nenusi- 
••aZ1S!r i me.t.^us} važinėjimus į Rygą. Kauną, seks; liksią tik jūrių keliai.
varyti bi^ą kuo puikiau-!varšuvą, Prahą, Bukareštą? Anglija* ir Francuzijos 

siais n duodančiais gerų Budapeštą, Sofiją ir Belgra-' politikai dėjo ir deda visas 
vaisių Su įasputinu drauge i fja Bumunjjos armijos pastangas, kad įtraukti į So- 

generalinio inspektoriaus vietų L nijos priešininkų tar- 
Mardaresku ir dviejų rumu- pą ir Čekoslovakiją. Benešąs 
nų generalinio štabo svarbių gynėsi prieš tai. Jis nurodi- 
karininkų kelionė į Varšuvą nėjo, kad Čekai tradiciniai 
ligi šiol buvo paslapty. Pas- myli rusus ir, jei tas ir nesu- 
kutiniu laiku Ost-Express darytų galutino sunkumo, tai 
agentūra išgavo apie tą ke- labai stiprus darbininkų ju- 
lionę tikresnių žinių. Atvy kę dėjimas, kuris, galima saky- 
Varšuvon minėti Rumunijos ti, savo visumoj stovi už Ru

siją, neduoda Čekijos val
džiai galimybės vesti rizi
kingą politiką: be to. Čeko
slovakija ir Rusija neturi di
delių skirtumų, kurie keltų 
tarpusavius nesusipratimus. 
Už tokį Benešo nusistatymą, 
kai jis paskutinį kartą buvo

APIPLĖŠĖ GELŽKELIO 
STOTIES EUFETĄ.

Iš 14 į 15 d. .apkr. nežino
mi piktadariai šplėšė Pilviš- 

, kių gelžk. stoties bufetą.

Fašistų diktatoriai 
piliečiams teikia laisvę — 
lėti, o kurie netyli — grūda 
į savo Sibirą.

Du metai atgal p. Musso- 
lini sakė, kad tokių, kurie 
nesinaudoja tylėjimo laisve, 
esą jo Sibire apie penkiolika 
šimtų. Bet šįmet tokių jau 
vra priskaitoma du šimtai 
pūkštančių, ar daugiau.

Jeigu Mussolinis ir ateity
je taip progresuos, tai po 20 
metų pusę savo gerbiamųjų 
piliečių bus išsiuntęs į Itali- I 
jos Sibirą. ,

Sakoma, kad Lietuvos fa
šistai irgi progresuoja ne 
blogiau už Italijos fašistus.

savo
t.V-

Nauju prezidentu išrink
tas Hooveris. Šis ir geras 
ekonomistas. Jis būdamas 
trisdešimts metu senumo, 
jau turėjo sutaupęs trisde
šimts miiionų dolerių. Vadi
nasi, jis taupesnis ir už Kuli- 

Lai^ee Mylėtojas.

nuolat gyvena kelios mote-} 
rys, kurių sąstatas dažnai 
keičiasi.

Yra moterų, kurioms taip 
patiko ‘‘gelbėtis,” kad jos 
net metė savo vyras ir šeimas 
ir visai atsidavė “šventojo” 
globai.

Kadangi “šventojo” veiki
mo išdava buvo keli abortai 
ir vienas iš jų pasibaigė net 
mirtimi, tai švedų policija 
pradėjo jo jieškoti. Tečiau 
žurnalistams greičiau pavy
ko jį ir jo garbintojas pama
tyti. Kai žurnalistai kalbėjo-

j

•r '

si su “šventuoju." po jo lan-' 
gaiš klūpojo daug moterų ir 
kaž kaip nepaprastai staugė.

Vėliau ir policija rado 
Tasputiną” ir pradėjo ji tar

dyti. Paklaustas, kodėl pas jį 
i pirtį eina tik moterįs, raspu- 
tinas atsakė, kad esą~visiem* 
'leidžiama ateiti, bet matyti, 
moterims labiausiai pirtys 
yra naudingos.

Aiškių rasputino nusikals
tamų žymių abortų istorijoje 
nebuvo ir policija paliko jį 
ramybėje. Dabar “šventasis" 
nutarė pastatyti naują pato
gią pirtį ir renka aukas savo 
garbintojų tarpe. “L. Ž.”

i ■ - r i‘Keleivio’ Kalendorius

atstovai derėjosi š. m. 7-tą ir 
8-tą birželio su Lenkų armi
jos gen. štabo atstovais, len
kų gen. štabo viršininkui ge
nerolui Piskorui vadovau
jant. Derybose buvo dirba
mas planas, pagal kurį turė
siančios bendrai veikti lenkų 
ir rumunų armijos kare prieš Pary žiuj ir Londone, francu- 
Sovietų Uniją. zai ir anglai ėmė jam grąsin-

Tuo laiku buvo galutinai ti, kad. jeigu jis’ tam karui 
susitarta tik bendrojo lenkų nieku nepagelbės, tai gali 

būti bus persvarstoma Tria- 
nono sutartis Čekoslovaki
jos nenaudai, šitam spaudi
mui Benešąs pasidavė. Jis 
sutiko, kad čekuose, Skodos 
dirbtuvėse butų gaminama 
Rumunijai karo medžiaga. 
To rezultate Rumunijos val
džia šiandien jau turi suda
rius visą eilę sutarčių, sulig 
kuriomis Skodos dirbtuvės 
privalo statyti Rumunijos ar
mijai Įvairius karo dalykus.

Visur knibždama ir ruo
šiamasi .karui, kur liaudies 
valia nuslopinta ir paminta. 
Rusija ir jos simpatikai—vi
sų kraštų ištikimieji Maskvai 
komunistai kelia triukštą dėl

ir i-umunų armijų fronto vy
riausios vadovybės klausi
mu. Kiti klausimai, jų tarpe 
klausimas apie karo vedimo 
būdą, galutinai nebuvo iš
spręsti. Šiuo pastaruoju klau
simu lenkai laikėsi nuomo
nės, kad reikią pulti ir žy
giuoti pirmyn, rumunai gi 
stovėjo vien tik už gynimosi 
taktiką.

Deryboms tęsti buvo nuva
žiavęs liepos mėn. į Bukareš
tą lenkų gen. Piskor. Bet tik 
vėliau, kai pats Pilsud
skis nuvažiavo į Bukareštą ir 
derėjosi su Bratianu ir karo 
ministeriu Angelesku, su 
Mardaresku ir kitais aukštais _________ _______
Rumunijos gen. štabo kari- naujo karo pavojaus. Jie ma
niakais, tik tada galutinai to ir girdi stropiai dirbančius 
buvo sudarytas abiejų armi-} naujo karo kalvius. įieško 
jų bendrų karo operacijų ’ draugų ir sparčiai ruošiasi 
planas prieš .Rusiją. Pilsuds-Į patys. Ir jie. kaip ir Pilsuds
kis pažadėjo karo laike duo-jkis, tvirtai įsitikinę laimėti 
ti Rumunijai ąiažiausia tris ’ ‘
divizijas lenkų kariuomenės, 
kuri turės būti įmaišyta į Ru
munijos armiją, kad tuo bu
du perkirsti kelią bruzdėji
mams joje ir priduoti jai nar
sumo, kaip tai 1914 m. kare 
praktikavo vokiečiai, įmaišy
dami savo kariuomenės dalis 
į austrų tarpą.

Pilsudskis tvirtai tiki lai
mėti naująjį karą. Ar jis ge
rai įvertina pačių lenkų ka- 
riškumą, armijos vieningu
mą ir karišką kantrumą, rei
kia abejoti. Bet derybose su 
Rumunija jis jau siūlė pada
ryti iš Odesos laisvąjį uostą, 
kuris turėsiąs būti Rumuni
ja* vadovybėj. Iš Ukrainos, 
jo nuomone, reiksią sudalyti 
atskirą, nuo Sovietų Unija* 
nepriklausoma valstybė Len
kų įtakoje.

Besiderėdamas Pilsudskis 
dėjo daug pastangų, kad su
artinti Rumuniją su Vengri
ja ir tuo budu apsaugoti ka
ro metui Rumuniją iš užpa
kalio. Maža to. Kaip pirmiau 
franeuzų generolas Le Rond, 
taip ir Pilsudskis dabar no
rėjo įtraukti Vengriją į Rusi
jos priešininkų frontą. Tik^deipokratams.

I

ŠIOMIS DIE>OMIS IŠEINA Iš SPAUDOS -KELEIVIO” 
K ttEN DORIUS 1929 METAMS.

Jame telpa laug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kiV :ių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaicimis. į»okų ir paveikslų i

- įnirai 2 ijof paveikslas iš “Keleivio” Kalendoriaus

Kalendorių knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros. ir ji galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centu, 
•‘Keleivio* sk itytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikr ščio prenumerata, arba ir atskirai.

•
Siunčiant i -.sakymus atskirai, 'užmokestį galima siųsti 

2-centiniais p štn ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoteri, ivyni ti į ponierple, kad nepraplėštų konverto, ir 
Įdėti į laišką.

Laiškus rei ia adresuoti taip:
“KELEIVIS. 253 Broedvray. So. Boston. Mass.* --- ------------- _

karą. 1912—13 metų istorija 
kartojasi. Pr. Nilga.

“L. Žin.”
Aukos Juozo Neviacko 

paminklui.
Drg. S. Dzingelevičius, S. 

L. A. 102 kuopos finansų 
raštininkas iš Haverhill, 
Mass., prisiuntė $8.45 aukų 
Juozo Neviacko paminklui. 
Šitie pinigai buvo surinkti 
per SLA. 102 kuopos’ išva
žiavimą 7 spalių.

Ižde buvo............$151.10
Dabar gauta............ 8.45

i

Viso labo $159.55 
Paminklo Fondo Ižd.,

S. Michelaonas.

Socialdemokratams iieiųata 
sis litų.

šiomis dienomis Socialde
mokratų Rėmimo Fondo iž
dininkas S. Michelsonas iš
siuntė Lietuvon socialdemo
kratų reikalams 618 litų. Ši
ta suma susidarė iš aukų ir 
pelno, kuris liko nuo LSS. 60 
kuopas vakarėlio 25 laukri- 
čio. Butų labai gerai, kad ir 
kitur draugai pasistengtų pa
rinkti aukų Lietuvos >ocial-
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ševikai yra nesveiki protiš- HARRISON-KEARNY, N.J.Įbo parengime'is buvo nu- mas komerciniu marketan 
kai. Waterburio lietuviai yra “Kačių koncertas.” [baustas vienu doleriu baus- pagal savininko norą, 
nusistatę apsivalyti nuo . . * mės. 6. Rūpintis prisirengimu

į triukšmadariu bolševiku. Bažnytinis choras buvo su- A. L. N. P. Kliubo metinis prie pasaulinės Chicagos pa-

WATERBURY, CONN.
Parapijos fėrai, Kliubo vei

kimas ir kitokie Įvykiai. (
Šv. Juozapo parapijos fė- - • . . . •

rai eina prastai. Tavoro yra I , 
gana daug, bet kostumerių ienas lietuvis. \ .. gąvo 
trūksta. Pats jegamastis nuo-:dienų kalėjimo. Dalykas 
lat tupi už stalo ir žiuri, ar.tai?e: žmogelis apsivedė su 
daug pelno daroma, o pelno našle, kuriai, taip sakant, 
kaip nėra, taip nėra. Barten-'^‘arn.vs atnešė kūdiki. Na, tai 
denai net pyksta ir ismėtine-1 
ja, sakydami: “kur tie pijo-! 
kai dingo, kad mažai tavoro[” 
parsiduoda.” Patys irgi nore- 
tų troškuli užgesinti, bet ne-i .
drįsta, nes jagamastis nuolat [ 
vaktuoja. Žilgalvis Kiškelis ” 
daugiausia su jaunom pane
lėm romansuoja, šposauja, 
tai nors tuomi pasižymi ge
riau už kitus. Kazlauskas net

J. 0. SIRVYDO IŠPAŽINTIS

ruošęs koncertą Kliubo sve-: susirinkimas gruodžio 2 d. rodos 1933 metais.

j buvo krikštynos, kur pats tė- 
1 vas labiausia įsitraukė nami- 
: nės ir pradėjo muštis su sve
čiais. Kuomet pribuvo poli- 
cistai, tai ii- su polleistais 

,” tečiaus šie 
jį greit apsomino. Vaikui bu
vo krikštvnos, o tėvui "džė- 
la.”

Nubaustas butlegeris.
Butlegeris M. užsimokėjo

prakaituodamas dirba, siūlo pardavi-
atsilankiusiems laimiki išmė- dėjimą naminės. Blaivybės 
ginti, bet biznis i_______k
reikia, nors jis labai manda- bagą bėdon 
giai šnekina atsilankiusius.

Daugelis draugijų nuta-t 
rė prisidėti prie šių fėrų, bet Dėl Pilypo korespondencijos 
tik retkarčiais susirenka ke-[ apie pikniką Hanovery, 
lėtas atstovių, kurie pabūna, Patėmijau “Keleivy” T. 
biskį ir greit išdumia lauk, Rubiko atsako mą Pilypui už 
kadangi fėrai labai nuobo-[korespondenciją apie pikni- 
dus, be jokio gyvumo. Prie, ką, kurioj buk neteisingai 
darbų pastatytos senos da-[ buvo parašyta. Bet T. Rubi- 
vatkos, kurios taip įgrįsta ■ kas dar neteisingiau rašo, sa- 
žmogui, kad negalima piktu-[kydamas, kad bolševikų W. 
mu ištrivoti ir turi nešdintis Hanovery nėra, o vi a tik so- 
lauk iš svetainės.

Neprigulmingo Kliubo
susirinkimas.

Lietuviu I"
Kliubo susirinkimas įvj-ko ros - DrauKijo<; pa<luodu ir 
gruodžio i dieną. Nutarta Gal u Rubj.
surengti metinę vakarienę kai. pažisti F1.allki Krasaue- 
sausio menesy. Nors kas met ' • - -
buvo rengiama po Velykų, 
bet šįmet nutarta rengti ank
sčiau. nes po Velykų bus ki
ta vakarienė, kurią rengia 
bolininkai. Mat kliube yra 
dvi partijos. Praeitą metą 
bolininkai suardė vieną tokį 
parengimą.

Pas mus gyvuoja du kliu- 
bai, kurie yra viens kitam 
priešingi, nors abu laiko su
sirinkimus vieną ir tą pati 
vakarą. Dėl šios priežasties 
daugelis narių negali daly
vauti abiejuose susirinki
muose. Todėl buvo įnešta, 
kad perkelti susirinkimus Į 
skirtingas dienas, bet atsira
do užsispyrėlių. 1 . .
budu nenori “nusileisti, 
lyg jų logikos išeina, 
kokį vežimą Įsisėdai, 
važiuok, nors tas vežimas vi
siškai sulūžtų, 
jame sėdėti.

Naujai išrinkta valdyba.
Naujosios valdybos šąsta- 

tan dabar Įeina sekantieji: 
pirmininkas Kazys Dubaus
kas. vice-pirmininkas Juozas 
Stiklius, i ' _ !.
kas T. Banis. finansų rasti- (kimas butų bešališkas. Bet 
ninkas B. Buškus. ižd. V. Šu- taip nėra. Rengiant piknikus 
kaitis: iždo globėjai: A. bei šokius, pelnas sunaudo- 
Bronskis, J. Aleksandravi-Į jama nenaudingai. Sykį pel- 
čius. S. Cibulskis. J. Baltru- nas teko kunigui; kitais at- 
šaitis, V. Latvis; dženito-(vėjais ji pragėrė nuvažiavę 
rium išrinktas B. Montvila: Į byčius. Jeigu kas atlieka, 
darbininkas A. Vitas. tai “Laisvei” tenka.

•Paskaita apie sveikata. Patarčiau liautfs kelti re- 
SLA. 11 kuopa surengė voliucijas skiepuose, turėti 

paskaita apie sveikatą. Pa- , daugiau vienybės, tai žmo- 
skaita įvyko 9 d. gruodžio,' "ės nesityčios ir galima bus 
prelegentu buvo gydytojas nuveikti daug naudingų dar- 
Stanislovaitis, kuris yra bai- (bų. A. Dvilypes,
gęs medicinos mokslą. Nors 
gerb. daktaras Stanislovaitis 
yra Amerikoj gimęs, ir mok-'

•• • 1 A 1 • _ A ’

ginti, bet biznis neina kaip' agentai ji sugavo ir i vėlė na-
“ • ' •’------Reporteris.

EAST ARLINGTON, VT.

cialistai. Tai netiesa. Ištikru- 
jų tai socialistų ten nėra, o 

[yra tik vien komunistuojan- 
I tieji elementai. Juk tas kliu-

tainėje. Kovo mėnesyje ka- i išrinko „valdybą, kuri paši
lės duoda panašius koncer-l 
tus. Ir neturėjimas gėdos sto
ti prieš publiką su tokiu dai
navimu. Tai pažeminimas ne 
tik savęs, bet ir lietuvių dai
lės. Kaip jau nebūtų su dai- 
ninkais, juos taip mokino, 
taip jie ir dainavo. Bet ir 
pats profesorius save ant 
juoko pastatė: pradėjo dai
nuoti duetą su kitu daininin
ku, ir negana to, kad nemo
kėjo dainuoti, bet ir- žodžių 
pristigo: nežinodamas ką 
daryti, prišoko prie pijanis- 
to, pradėjo gaidas vartyti, ir 
padėjo jas pianistui atgulai; 
tas gi sustojo grojęs. Tuomi 
ir užbaigė savo dainą. Publi
ka labai apgailestavo, kad 
nebuvo prisirengę su “kve
piančiomis inostimis” pavai
šinti tokius dainininkus. Da
bar nekurie jau iš kalno tau- 
pina kiaušinius, kad kitam 
tokiam koncertui butų geros 
amunicijos. Nenuostabu, nes 
žmogus, pasimokėjęs pus
rublį, nori visgi išgirsti ką 
nors geresnio, o ne kokio 
bliovimo klausytis.

Ten Buvę*.

Nejprigulmingo fe į rsikl.ikįtįjo K Lite,.atu: 
in Irimu c* lVUkA *_ •* _ .

i ką. kuris gyrėsi, kad Cleve- 
lande. Ohio. suardė socialis
tų kuopą. Toliau. Klem. Na
vickas, Albertas Ratis— tė
vas ir sūnūs, P. Kail is. P. Re- 
ševičia, K. Žardeckis, D. Tri- 
bulauckas. K. Razom. J.Jur- 
kevič ir apie tuzinas kitų, 
kurie simpatizuoja bolševi
kams, o gal net yra tikri lo
va risčia i.

' Kas link litei „turos parda- 
vinėjimo tame piknike, tai 
kas gi svetimas galėtu parda

vinėti ar užrašinėti kitokius 
i laikraščius, jeigu jus iš anks-

• to užsakėt ekstra “Laisvės“
• ir “Vilnies”?

i • Dėl dūrinto lentelės, tai Pi-'une j g^.lypas gali turėti tiesą, nes aš 
kad i žinau, kokia moteris buvo 
tai ir to darbo, o ji turi drąsos 

i visus užkabinėti. Tai niote- 
..... • ris. kuri 1926 m. per Vely-vistiek turi . . - ' /kas gavo pokeriu per puody- 

. ne pas Šarki. Ji taipgi du sy- 
' kiu Plymouthe išsėdėjo po 3 
mėnesius. Tad nenuostabu, 
jei svečiai piknike pastebėjo 
jos drąsumą.

r.............. — ~ę- i Aš pats norėčiau prisirašv-
nutarimų raštinin- ti prie to kliubo. jei ten vei-

RED. ATSAKYMAI.
“Keleivio” Skaitytojui, — 

šią čionai baigęs, bet lietuvių Socialistai pasiliko tokie pa
kalbą vartoja taisyklingai, tvs kaip buvo: kovotojai už 
aiškiai, tartum butų dabar iš geresni darbininkų būvi. 
Lietuvos atvykęs. Tokią pa- Jiems rupi, kad darbo žmo- 
skaitą vvaterburiečiai pirmu nės butų apsišvietę, liuosi 
sykiu girdėjo ir už tai yra la- nuo visokių prietarų ir kad 
bai dėkingi kaip daktarui jie butų vienybėje. Komuni- 
Stanislovaičiui, taip ir SLA. štai atskilo nuo socialistų va
li kuopai. Gerb. prelegen- duodamiesi daugiau upu, no
tas prižadėjo ateityje duoti gu protu, tikindami žmones, 
daugiau panašių paskaitų, kad tik teroru ir diktatūra 
Po paskaitos vakaro vedėjas galima suteikti darbinin- 
ragino susirinkusius prisira- kams gerbūvį. Tą jie prakti- 
šyti prie Susivienijimo. Čia ’ 
musų bolševikėliai pakėlė 
triukšmą, šaukdami, kodėl 
jų nepriima i Susivienijimą. 
Atsakyta. — todėl, kad bol-

Stanislovaičiui, taip ir SLA.

kuoja dabar Rusijoj, bet ten 
darbininkų gyvenimas yra 
sunkesnis, negu kitose šaly
se. Tas parodo, kad komuni
stų vaistai netikę.

CLIFFSIDE, N. J.
Piliečių Kliubo veikimas.
Čionai gyvuoja Amerikos 

Lietuvių Neprigulmingas 
Piliečių Kliubas. kuriame šį
met buvo nemažai nesusipra
timų. Vienas vietinis biznie
rius. išrinktas pirmininku, 
bandė elgtis savarankiškai, 
nekreipdamas domės į kliu- 
biečių nutarimus. Ypatingai 
daug triukšmo buvo dėl rak
tų Įėjimui i Kliubo kamba
rius. Iš sykio kiekvienas na
rys turėjo nuosavą raktą, 
kad galėtų bile kada įeiti pa
siskaityti laikraščius ar šiaip 
sau ramiai pasilsėti, bet pir- 

. mininkas viename susirinki- 
I me davė Įnešimą, kad kliu- 
biečiams atskiri raktai esą 
nereikalingi. Nariai tam pa
sipriešino ir nutarė, kad pa
siliktų kaip ir buvo. Už kiek 
laiko pagedo “liačius,” kurį 
vienas pirmininko draugas 
pasiėmė pataisyti, bet taip jį 
nutaisė, kad ir po šiai dienai 
neteko jo matyli. Dėl šios 
priežasties Kliubo namas bu
vo užrakintas pirmininko 
raktu, o pridabotoji) buvo 
nuskirtas kiekvienai sąvaitei 
vis kitas narys, kuris savaitės 
pabaigoj raktą nunešdavo 
piiTnininkui i jo “saldainių 
krautuvę." kur paprastai 
toks užėjimas baigdavosi 
bizniu. TodeL matomai, ir 
“liačius” sugedo, kad musų 
pirmininkui butų daugiau 
biznio.

Matydamas, kad iš to ge
ra nauda, pirmininkas prieš 
pat susirinkimą įtaiso naują 
“liačių” tik su trimis raktais, 
neklausdamas tam leidimo 
nei pas direktorius, nei kitus 
valdybos narius. Įvykus susi
rinkimui nariai pakėlė lermą 
dėl tokio šeimininkavimo ir 
pareikalavo grąžinti senąją 
spyną. “Mechanikai" paaiš
kina. kad jos negalima buvo 
pataisyti ir nežino net kur ji 
dabar randasi. Kliubiečiai 
tuomi labai pasipiktino. Po 
tam Kliubo susirinkimai ne
įvyko net per du mėnesiu. 
Trečiame mėnesy, po to ler- 
mo. susirinkimas nutarė, 
kad kiekvienas narys vėl tu
rėtų raktus po senovei.

Iš to jau aišku, kad nesu
sipratimų priežastim buvo 
pats pirmininkas, o “Vieny
bės" 72-73 numeriuose, te- 
čiaus, rašoma, kad buk tai 
kiti kelia draugijose suirutes. 
Prie progos reikia priminti, 
kad tam vyrui patapu: 
mininkui. jau pirmame

lieka veik ta pati, išskiriant 
pirmininką ir maršalką. Da
bartinis valdybos sąstatas 
yra sekantis:

Pirmininkas J. Lakūnas. 
vice-pirmininka> C. Deren- 
•čius, užrašų rast. C. Greens. 
finansų rast. R. Puzens, iždi
ninkas L. Portz: direktoriai: 
J. Bumeika, J. Stephan ir C. 
Bukaveckas. Iždo globėjai: 
W. Raszimas, Frank G. 
Adams, J. Burnrika. Maršal
ka — S. Baltuška.

Kliubas nutarė atnaujinti 
prenumeratą ‘‘Keleivio” ir 
“Vienybės.” “Keleivi” kliu- 
biečiai geniausia myli ir to
dėl yra pasiskyrę ji savo or
ganu nuo pat Kliubo susi- 
tvėrimo.

Vakaruškos.
Kaip kiekvieną metą, taip 

ir šįmet Kliubas rengia lietu
viškas vakaruškas savo sve
tainėje. Naujų Metų sutiki
mui irgi bus suruošta tokia 
pramogėlė. Įžanga visiems 
dykai. O bus visokių gerų 
dalykų, nes vienas geras biz
nierius davė puikią dovaną. 
Tad maloniai kviečiami visi 
lietuviai atsilankyti ii- links
mai sutikti naujuosius metus. 

Kliubietis.

7. Išstatyti parodoj lietu
vių technikų, mechanikų ir 
išradėjų skyrius.

8. Sutraukti kuodaugiau- 
sia lietuviškų išdirbinių iš 
plačios Amerikos pasaulinėn 
parodon.

9. Suinteresuoti tuomi vi
sus lietuvius technikus, me
chanikus, inžinierius ir che
mikus, kad imtų dalyvauti 
kaipo lietuviai.

ši organizacija yra nuta
rusi plačiai veikti ir duoti 
progą kiekvienam suintere
suotam dalyvauti jos veiki
me ir per organizacijos tar- 
pininkvste atsiekti savo tiks
lą.

Susirašinėjimui adresas: 
S.A. Zolp, 834West 33-rd 
St.. Chicago, III.

Valdyba: A. Kazlauskas, 
pirm., A. Meškunas, vice- 
pirm., S. A. Zolp, rast., S. 
Gasparaitis, ižd., M. K. žilis, 
raportų vedėjas.

PLYMOUTH, PA. 
Kapinių reikalai.

Lietuvių Laisvų Kapinių 
draugijos metinis susirinki
mas Įvyko 30 d. gruodžio 
Augusto Stravinskio Svetai
nėj, 40 Ferry st. 2 vai. po pie
tų. Kviečiame lotų savinin
kus skaitlingai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Kurie dar neužsimo
kėjote asesmentų už 1928 m., 
malonėkit dabar užsimokėti; 
vienas doleris nuo loto. Taip
gi ir tie kurie paėmėt lotus 
ant išmokėjimo, pribukite į 
susirinkimą ir užsimokėkite. 
Užsimokėjusiems bus išduo
tas “deed’as.” Taipgi kvie
čiame dar neturinčius lotų. 
Po Naujų Metų kaina už lo
tus bus pakelta.

Sekr. St. Žukauskas.

CHICAGO, ILL.
Atsišaukimas i Amerikos lie

tuvius išradėjus ir me
chanikus.

Broliai lietuviai, išradėjai 
ir mechanikai!

Mes esame išblaškyti po 
plačią Ameriką. Kaip cent- 
ralinėj, taip šiaurinėj ir toli
moj pietinėj Amerikoj — vi
sur randasi musų talentingų 
vientaučių.

Bet mes žudom energin
gas savo .jėgas tarp svetimų
jų, kartais už mažą ir bever- 
tingą atlyginimą.

Tuomi daugelis musų bro
lių išradėjų ir mechanikų su
sidomėjo, ir lapkričio 25 d., 
1928 m. Chicago. III. susiva- 
žiavę išradėjai ir mechani
kai. po ilgam ir visapusiš
kam apsvarstymui. rado rei
kalinga organizuoti' i vieną 
bendrą sąryšį.
_ Tame suvažiavime buvo 
išrinkta vygdomoji valdyba, 
kuriai buvo pavesta rūpintis 
organizaty'viu darbu, kad 
sujungus lietuvius išradėjus 
ir mechanikus į vieną bendrą 
kūną ir taipgi pagelbėt jiems 
sekančiuose reikaluose:

1. Apsaugoti išradėjų pa
tentus nuo apgavingu acen- 
tų.

2. Pagelbėti užpatentuoti 
išradimus.

3. Aprūpinti sąžiningais 
advokatais.

4. Pagelbėti savininkui 
parduoti ar su firma kon- 
traktuoti jo išradimą.

5. Surasti budus kaip pri- 
einamiau pastatyti išradi-

KOMPLIMENTAS MAI- 
KIUI IR KLAUSIMAS 

TĖVUI.
Drg. V. Makauskas iš Mil- 

linocket, Me., prisiųsdamas 
“Keleiviui” prenumeratą, 
rašo:

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija :—

Kas tik yra ant šio žemės 
kamuolio, viskas auga ir kei
čiasi. Aš Maikį pažįstu jau 
12 metų, bet jisai per ia laiką 
nekiek nepaaugo, vis išrodo 
mažas. Bet Maikis protiškai 
daug pakilęs: diskusijose tė
vas prieš jį negali atsilaikyti. 
Maikis visados padaro daug 
skanaus juoko, kas žmogui 
yra sveika.

Toliau klausiu: Amerikos 
šalis yra sausa, — uždraus
tas gėrimas, įvesta prohibi- 
cija. Bet Maikio tėvas visa
dos turi ant krutinės pasika
binęs “džiogą” su Rye Whis- 
key. Ar jam vienam valia 
taip daryti, ar visiems? Ai
tas senis niekados nepapuo
la į policijos rankas už lau
žymą šios šalies prohibicijos 
įstatymo?

Prisiunčiu Maikiui $6.00, 
kad jisai nusipirktų gerą 
naudingą knygą, o iš tos 
knygos imtų daug mokslo ir 
kad savo tėvą visados galėtų 
sukritikuoti. Ar turės knygą 
ant Kalėdų. — pažiūrėsiu.

Su pagarba.
VI. Makauskas.

Pasiaiškinimas: Kad Mai
kis mažo ūgio, — tas tiesa. 
Visi žymus žmonės nebuvo 
augaloti: pavyzdžiui, Napo
leonas. Kaizeris, Voldema
ras, ir kiti, tečiaus jie pagar
sėjo savo gudrumu. Tad ir 
Maikiui nėra reikalo išaugti 
dideliu kunti. Svarbiausia jo 
pareigai tai būti milžinu pro
tu, kad visuomet galėtų tin
kamai apveikti tamsias ir 
prietaringas spėkas savo tė
vo asmenyje. Tėvas gi prohi
bicijos nepaiso, nes jis, dar 
kaipo generolas, turi blaivy
bės agentų protekciją, bet 
gero snapso ir jis, nabagas, 
dabar negauna. Tas “džio- 
gas” kabo daugiausia dėl 
mados.

Už pinigus ir komplimen
tus Maikis jums labai dė
kingas.

“Vienybės” 146 num. tilpo Izi 
J. O. Sirvydo, “Senojo Re- • H 
daktoriaus 
Žodis,” kur jis viešai prisipa
žįsta, jog mainęs savo idėjas 
ir jas apspjovęs. Patvirtini
mui šios J. O. Sirvydo išpa
žinties paduodu dar sekan
čius faktus:

Visų pirma reikia žinoti, 
jog Šinydas “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktorium pata
po netikėtai 1903, rugsėjo 
15, pągal Dr. J. šliupo reko
mendaciją.

Jei Sirvydas savo “atsi
sveikinimo žodyje” butų tei
sybę parašęs, tai savo Įsitiki- 
nimus-idėjas ir prasiradimus 
butų apgynęs, butų pasirodęs 
vyru. Ęet kaip jis idėjų netu
rėjo, tai ir linko sulyg devy
nių vėjų.

Kad Šinydas taip butų 
daręs asmeniškai, tai nė kal
bėti netektų. Bet jis buvo se
niausio Amerikoje lietuvių 
laikraščio vadas-redaktorius, 
kurio vadovavimą noroms- 
nenoroms reikia perkratyti ir 
pažiūrėti, ką jis gero padarė 
savo rėdomojo laikraščio 
skaitytojams, pačiam laik
raščiui ir lietuvių tautai.

Kada Šinydas “stojo re
daktorium,” tai tada jis bu
vo po Dr. J. Šliupo įtekme — 
tautietis socialdemokratas, ir 
iš karto rodėsi, kad Šinydas 
ves “Vienybę” Jono Mačio ir 
mano nustatytomis vėžėmis.

Bet Šinydą užputę kitas 
vėjas. Jis spiovė ant tautiško 
socialdemokratizmo ir pa
linko i tokį elementą, kaip 
šios dienos Bimba, Paukštys. 
Mizara, Pruseika — "Lais
vės” ir “Vilnies” vadai.

Su Šinydo tokiu palinki
mu “Vienybė” neteko dau
gelio skaitytojų ir rėmėjų. 
Vietoje vežimu vežt į paštą. 
J. J. Paukštys nors j, siljmo 
kūno, būdavo laikraščio eks-j 
pediciją nuveža “puškariu. 
Tai buvo Šinydo pirihasis 
“nuopelnas.”

Po Sirvydo vadovybe 1905 
prasidėjo tikra batalija lietu- 
vių-tautiečių su “socialrevo- 
liucionieriais,” ir tai vis 
“Vienybėje.” Negana buvo 
vieno Šinydo, bet pagelbon 
dar parsikviesta Juozas Balt
rušaitis. Šinydas išėjo rėdyti 
“Kovą,” o Baltrušaitis “Vie
nybę”* — du vadu-generolu. 
Lietuvos reikalai buvo visaip 
murzinami.

Apie vidurį 1906 Sirvydas 
apsimaino su Baltrušaičiu 
vietomis; šinydas grįžta 
prie “Vienybės,” o Baltru
šaitis prie “Kovos.” šinydas 
'buvo priverstas atsiversti, 
nes leidėjai Paukštys su Bra-

te,

I

žiu jam pasakė: “jei neveši 
i ‘V^nybės’* Mačio-Mikolai- 

Atsisveikinimo nio vėžėmis, tai turėsim kito 
redaktoriaus jieškoti arba 
‘Vienybę’ sustabdvti.”

Ir užpūtė Sirvydą kitas vė
jas; iš “revoliucionieriaus” 
atvirto vėl Į tautieti socialde
mokratą ir spiovė ant “so- 
cialrevoliucijonizmo,” persi
prašė Dr. Šliupą.

Sirvydas savo “žodyje” ir 
neteisybę pasako. Jis suko: 
"mainiau savo idėjas, tas tie
sa, bet kad bučiau mainęs i 
blogesnes, tai netiesa.”

Sirvydas raminasi save 
idėjų mainyme ir lenda už 
Basanavičiaus ir Kudirkos 
nugarų, kuriedu irgi savas 
idėjas permainę. Taigi Į juos 
nusižiūrėjęs ir Sirvydas 'pa
našiai daręs.

Atsimenu, buvau bene 11 
—12 metų. Kas vakarą, mo
tina, būdavo paisi\ezdavo iš 
Vištyčio senutę Kalinauskie
nę daržuose žoles apravėti. 
Senūtė turėjusi jaunystėje 
sūneli ir gana tankiai minė
dama ji apverkdavo, ir apsi- 
verkuti susiramindavo ir net 
linksmai pasakydavo: “Ne 
aš viena tokia.' Ir Panelė 
švenčiausia turėjo vaiką.” 
Reiškia, ir J. O. Sirvydas pa
našiai teisinasi.

Atvirtęs atgal Į tautietį 
demokratą. Sirvydas laikėsi 
tokiu iki po perversmo Lietu- - 
voje. šinydas su "Vienybe” 
bene pirmieji paskelbė pro
testą prieš fašistinę naująją 
vidurnaktyje atsiradusią val
džią. Bet...

Ir vėl Sirvydą užputę kitas 
vėjas. Spiovė ant tautinio de
mokratizmo ir pradėjo gar
binti autokratiją — diktatū
rą. ir tuomi didžiuojasi, bet 
ir.sako. jog “Dabartinė Lie

tuvos valstybinė tvarka nėra 
----------- - ir — arčiausiai 

„jstovi prie to evoliucijos ke- 
. jlio, kuriuo Lietuvon vai Pvbei

9

Ponia Ralph H. Kliše, iš 
Indianapolio. Ind., gavo di- 
vorsą nuo savo vyro todėl, 
kad jos vyras paėmė penkis 
dolerius iš jos sutaupintų pi
nigų ir už juos davė sugarbi- 
niuot savo plaukus.

Esant lygioms teisėms, tai 
ir vyras dabar gali pasinau
dot* ta proga—dėl “perma- 
nent wave” gali gauti divor- 
są.

Laisvės Mylėtojas.

prisieis eit i.”
Sirvydui nuliuku- < fašistų 

pusę vėl nukenie.i>» “Vieny
bė.” nes neteko skaitytoju 

• rėmėjų, visų tautiečių-demo- 
kratų. Skaitytojai taip nesi
varto kaip Sirvydas.

Fašistinė Lietuvos val
džia. tiesa, yra evoliucijos 
kelyje atgal į tautišką demo
kratiją. Kaita nors šinydas 
vėl sakys, kaip anas žydelis, 
—“naši vigrali.”

Sirvydas visgi laikosi prie
kabės rašąs teisybę, i; bu
tų jam pasisekę parašyti tei
sybę idėjų mainyme, jeigu 
vietoje Basanavičiaus ir Ku
dirkos. jis butų parašęs ši
taip:

Permainiau idėjas kaip 
(J1 ovacki s-T a in kus. Sm et o- 
na. Voldemaras, ir katalikai, 
surengę perversmą.

Visi musų fašizmo garbin
tojai Amerikoje gėdisi savo 
nulinkimo Į fašizmą ir apdu- 
mimui akių vadinasi “tauti
ninkais” ir “nepartyviais.” 
Gyvenant demokratinėje A- 
merikoje, o garbinti fašistinę 
diktatūrą savo Tėvynėj, Lie
tuvoje, gali tiktai tokie, kaip 
Sirvydas, spjovę laisvę ir de
mokratizmą. kurie pirmiaųs 
idealizavo.

Tokie visi yra išniekinę 
savo idėjas. Tokiais buvo 
pirmieji politikieriai katali
kai.

Tai dorovės padegėliui
P. MikoLaitis.

I

HART, MICH. 
Davatkos norėjo laisvą mo
terį palaidoti su religinėm 

apeigom.
Lapkričio 30 d. ligoninėj 

mirė Jie va Sakurskienė. Bu
vo dar jauna moteris. Paliko 
nubudime vyrą ir tris vaikus, 
kurie visi jau suaugę. Velio
nė buvo laisva ir dora mote
ris; vaikus išauklėjo laisvai.! 
Prieš pat mirtį tūlos moterė
lės davatkos bandė jai įkal-j 
bėti šauktis kunigo, bet ligo
nė atsakė, kad nereikėjo jai 
kunigo pirmiau ir dabar ne
reikia. Paskutinėse dienose 
ligonė buvo be žado, tuomet 
viena davatkėlė pašaukė ku
nigą, kuris prikalbino ligo
nės vyrą, kad laidotuvės bu
tų su bažnytinėm apeigomtų su bažnytinėm apeigom Lietuvos valstybė pasi- 
ir ant katalikiškų kapinių ne- laiko tik ačiū Lietuvos gi- 
toli nuo bažnyčios. Tečiaus, rjoms. Todėl nenoroms kila 

klausimas — kas atsitiks su 
Lietuva kai išsibaigs jos gi
rios? Ar su Lietuvos giroms 
reikės žūti ir Lietuvai ” 

O išbaigti jas neilgai 
Užlaikyti tokias a 
žvalgybininkų bei < ’

suvažiavus giminėms, nutar
ta velionę palaidoti laisvai 
tautiškose kapinėse Chica- 
goj. Taigi davatkų ir kunigo 
planai nuėjo niekais. Lai bū
na jai ramybė amžinai ilsėtis 
Amerikos žemėje.

Amerikos Pilietis, ne juokai.

truks, 
rm i įas 
■»u, tai

* 1



kuomet tariamieji jo moki-J 
niai-apaštalai visi mokėjo] 
rašyt. O vis gi faktas yra 
toks, kad niekur pasaulyje 
Kristaus nėra parašyta 'nei 

! vieno žodžio — nėra ir nie
kad nebuvo. Argi šitas fak
tas neverčia abejoti apie1 
Kristaus buvimą?

—Ant galo. Maike, ai don 
į kėr, kaip ten senovėj buvo, 
i Aš tik žinau, kad ateina Ka
lėdos ir tuoj bus kūčios. Tai-
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KUN. GENIOČIO BYLA 
PRIEŠ “DRAUGĄ”K

• •

z

gi einu pas zakristijoną pasi-!
imti plotkelių.

—Nusipirk geriau duonos 
šmotą, nes plotkelėmis sotus, 
nebusi.

—Ant kūčių, vaike, duo
nos nereikia. Reikia tik geros 
silkės, šnapse ir plotkelių. 
Dac oi. Na, tai ir gud-bai,
Maike! Meri Krismus! » i šiomis dienomis Chicago- paprašęs kun. Geniotį išeiti, rėti į shvo bažnyčių kunigus 
r —Tik nenusigerk, tėve, je buvo nagrinėjama kun. kitas paklausęs Geniotį. ar ir palyginti kun. Geniotį su 

Kristų begarbindamas, nes Geniočio byla prieš kunigų jisai esąs tautiškas kunigas, jais.
Adv. Vaičius mini Suvie-paskui vėl reikės sirgti. : laikraštį “Draugą.” 

Geniotis yra savotiškas 
kunigas. Jisai sakosi pirma 
buvęs Romos katalikų kuni- 

i gas. Paskui jisai mėgino ku- 
jnigauti metodistų bažnyčioj 

Laipsniais einama prie galo, kovoje už pagrobtą sostinę. South Bostone. Dabar jisai 
Netekus pr. m. gruodžio 10 vėl dedasi kataliku, irtai ne 
d. to ginklo, Lietuva pasida- bet kokiu, o stačiai KATA-

Sako, Vilnius jau Praloštas.
"LietuvosŽinios” rašo:
Nusivylimas ir apatija, ku- įį įri^nkil^^

| pučia savo kvapą, kad žie- 
' mos laiku jis nesušaltų?

—Palauk, tėve, tu jau per
daug Įsišnekėjai. Tu net ne-i 
pastebi, kad tavo pasakos 
apie Kristaus gimimą prieš- 

: tarauja viena kitai. Jeigu 
tuomet buvo tokia šalta žie- 

; ma. kad asilas su jaučiu tu- 
. rėjo “stonelėj” savo kvėpa
vimu šildyt naujagimi, tai 
kokiu gi budu tuo pačiu me
tu laukuose galėjo būti pie
menėliai su gyvuliais?

—Griešnaš^žmogus, vaike, 
negali suprasti Dievo eudų. 
Bet to ir nereikia. Kaip ten 
buvo su tais piejnenėliąis, tai 
ne mušti biznis, vaike. Mums 
užtenka vien tik to. kad per 
Krismus gimė Kristus. Taip 
mokifia bažnyčia. šventa, ir 
taip mes turim tikėli.

• —Bet istorija rodo. tėve. 
. kad bažnvčia visuomet klv-

—Meri Krismus. Maike!
—To paties ir tau, tėve, 

jeigu taip nori.
—Nekrėsk fonių iš šventų 

Kalėdų, vaike, ba Dievas ga
li kokią nors koronę užsiųsti. 
, —Tu sakei, tėve, kad Die
vas yra labai mielaširdingas, 
tai kaip jis galėtų bausti 
žmogų be jokio reikalo.

—Nesakyk. Maike. kad be 
reikalo. Tu esi velnių priė
dęs tiek ir tiek. Ir jeigu šven
ta, žemė tave vis dar sveiką 
nešioja, tai tik valuk to. kad 
Dievas yra labai mielaširdin
gas. Kitaip jis jau senai butų 
teve Į ožio ragą suval ęs. Ma
tai. ponas Dievas kantrus. Jis 
duoda žmogui čenčių pasi- 
provyt. Tu. Maike. irgi gali 
dar savo dūšia išratavot iš 
velnio nagų, tik išsispavie- 
dok prieš kučias. nusižemink 
prieš pono Dievo majestotą, 
o pamatvsi. kaip tau akvs nu
švis ir linksmas tada galėsi <lo. Pavyzdžiui, ji da nelabai 
pasitikt nauja? gimusi svieto senai laikėsi tos nuomonės. 
Išganytoją.

—Bet Biblija sako. tėve, 
kad Kristus gimė ir mirė jau į 
apie 2000 metų atgal. Tai 
kaip gi jis dabar galėtų gimti 
antru kartu? Juk tai yra nie
kas daugiau, kaip paprastas 
kunigų biznis.

—Šarap! Kunigas dau
giau už tave žino. Jeigu jis 
sako, kad per Kalėdas Kris
tus gimsta, tai reiškia, kad 
gimsta, ir dac oi.

—Bet «r jis gali 
dyt?

—Maike, nevesk mane Į 
piktumą. Jeigu tu nori Įro
dymų, tai eik su maniih pas 
zakristijoną, o jo prikeptos 
plotkos kučioms aiškiausia 
tau parodys, kad ateina jau 
Kalėdos, o sykį jau Kalėdos, 
tai reiškia, kad ir Kristus 
gims.

—Ne. tėve, tos “plotkos” 
nėra'joks dokumentas.

—Tai kokių tau dokumen
tų reikia? «

—Aš norėčiau istorinių 
faktų, tėve. Jeigu Kristus iš- 
tikrvjų gyveno ir darė tokius 
stebuklus, kaip Biblija sako, 
tai tas turėtų būt užrašyta ir 
istorijoj. Dabar gi tokių už- tokie šventieji. Jie surašė te
rasų visai nėra.

—Tas, Maike. yra labai 
aiškiai užrašyta kantičkose 
ir kitokiose šventose giesmė
se, kur giedama apie pieme
nėlius ir gyvulėlius. Pieme
nėliai, vaike, išgirdo nuo 
aniuolų, kad Bet I ė jaus Vo
nelėj gimė Kristus, ir palikę 
laukuose savo gyvulius nuėjo 
kūdikėlio aplankyti. Juk yra ir jeigu jis

tai iro-

rie dabai- reiškiasi Įvairiose 
musų gyvenimo srityse, bene 
ryškiausiai matyt iš menko 
musų visuomenės susidomė
jimo derybomis su lenkais.

Prieš porą metų tos dery
bos keltų audrą krašte. Mi
tinguose. susirinkimuose, pa
skaitose butų keliami ginčai: 
dėl vieno, arba kito vyriau
sybė." žygio, dėl jos taktikos, i 
dėl galimų nusileidimų ir tt. 
Laikraščių skiltys butų kupi
nos straipsnių, gvildenančių 
kiekvieną naujai susidariu
sią santikiuose su lenkais pa
dėti, o gal ir protestų prieš 
vyriausybės padalytus žy- 

jgius, kaip tai buvo 1924 m., 
įeinant deryboms Kopenha- 

' goję.
Dabar niefto to nemato

me. Mitingų. susirinkimų nė
ra, dėl to. kad jie uždrausti, 
o laikraščfai mažai rašo, dėl 
to. kad dažnai neturi žinių 
apie tai. kas tikrumoj deda
si. O tuo tarpu visi jaučia
me, kad vadinamoji Vilniaus 
byla eina prie galo ir kad ji 
baigias musų nenaudai. At
rodo. lyg kaž koks marazmas 
apėmė mus, paraližiavo mu
sų valią ii- mes ramiai laukia
me neišvengiamos lemties, 
kaip tie senovės graikai eilės 
patekti i ciklopo pilvą.

Net Vilniui vaduoti sąjun
ga pasidavė bendram ma
razmui. Neruošia - daugiau 
paskaitų, neskelbia skambių 
šukių.

Kur gi to viso marazmo 
priežastis? Kas užvaro musų 
visuomenei tokią apatiją 
taip <varbiu musų tautai ir 
valstybei klausimu?

Po Karaliaučiaus konfe
rencijos jau nesunku i tą 
klausimą atsakyti. Visos 
apatijos priežastis — tai mu
sų vyriausybės parašas po 

i Sąjungos Tarybos

gė. Kai tik lietuvių delegatai. DINOLLL Tiesa, jisai nesa- 
derybose kur nors užsispi- ko, kad jis Romos katalikų 
ria, lenkai tuojaux grasina kardinolas; jis esąs Ameri-jis esąs Ameri- 
pasiskųsią T. Tąjungai. ir 'kos. ar vien tik Chicagos ka- 
mes matome, kad žingsnis po 'talikų bažnyčios galva. Jis 
žingsnio lenkai savo tikslo ' renka ir aukas sau ar savo 

1 pasiekia. Jau pasirašyta Ka- ’ 
raliaučiuje vietinio susisieki
mo konvencija, kuri iš de
markacijos linijos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos padarė 
“ad ministrą ty vinę liniją.”
Neužilgo prasidės deiybos 
dėl pasikeitimo prekėmis. Ir 
kas svarbiausia, kad šį pasi
keitimą teko siūlyti musų de
legacijai, nes gruodžio pra
džioje reikia vėl eiti su len
kais į Tautų Sąjungos Taiy- 
bos teismą, o negalima su 
tuščiomis rankomis pasiro
dyti.

Derybų praktika jau Įtiki
no musų visuomenę, kad 
Tautų Sąjungos Tarybos re
zoliucija nulemia visą toli
mesnę musų santikių su len
kais vystymosi eigą. Tai bu
vo kilpa, kuri vargiai greitu 
laiku duosis nuimti. Tą kilpą 
dabar jau visi jaučia, visi 
mato. Iš čia visas musų vi
suomenės nusivylimas ir 
apatija. Jai aišku, kad prieš 
jos valią eina tas palaipsni- 
nis Vilniaus klausimo spren
dimas, apie kurį p. Voldema
ras kadaise kalbėjo.

kad žemė yra plokščia. Ast
ronomą Bruną kunigai gyvą 
sudegino ant laužo užtai,1 
kad tas skelbė, jog žemė yra 
apskrita. Šiandien gi ir maži 
vaikai jau žino, kad žemė 
apskrita. Toliaus. bažnyčia . 
per ištisus šimtmečius skel-(Tautų _ 
bė. jog pasaulis sutvertas vos g'rU(X^io 10 d. rezo-
tik apie šeši tūkstančiai metų liucUa- 
atgal. Dabar gi mokslas Įro-I Kai tik atėjo žinios apie 
dė. kad žmonės jau gyvena šią rezoliuciją, musų atsto- 
; nt žemės daugiau kaip m:-; vaujamai visuomenei pasi- 
lionas metų. O miiionas. tė- darė aišku, kad šis “laimėji- 
ve. tai ne šeši tūkstančiai, bet mas” Ženevoje laipsniais 

. tūkstantis tūkstančių! .baigs Vilniaus bylą, ir baigs
—Veidiminut. Maike! Tu taiP; k?d nenorėdami 

' irgi perdaug jau Įsišnekėjai. ^enkų bučiuje.
Aš tavęs visai neklausiau.'_ Praslinkus metams nuo 
kaip senai svietas sutvertas.;s’os rezoliucijos priėmimo, 
todėl tu man pamokslu apie(musV ir visos tautos liūdni 
tai nesakyk. ’ i nujautimai išsipildė. Lenkai)

—Bet aš tau norėjau paro-Pa,k? gruodžio 10 d. doku- 
dyt, tėve, kad kunigai yra men^ su yynausybės

■ pridarę labai didelių klaidų Pa,asu pag’ ^bnru savo san 
praeityje, todėl negalima jų .Sietina nustatyti,
dogmomis remtis ir šiandien J ;,en?' ne^^,a nei Suvalkų su- 

_ . įtarties, nei kitų juridiniu ak-
!au gakV pru'yo'tų. kuriuos sulaužė Želigovs- 

i ;daike* ^ad kunigai neklysta, ]-j0 smurtas. Jie remiasi da
bar Tautų Sąjungos rezoliu
cija ir reikalauja atnaujinti 
normališkus santikius.

SVARBIOS TAISYKLES 
SVEIKATAI.

Dr. Shirely R. Wynne, 
New Yorko Sveikatos Komi- 
sijonierius. išleido sveikatos 
taisykles, kaip išvengti ligų. 
Persergėdamas tėvus apsau
goti 'savo vaikus nuo vai
kų paralyžiaus. Dr.' Wyn- 

) ne pareiškė, kad švarumas 
yra vienas iš didžiausių ligos 
priešų ir pasiūlė sekančius 
švarumo patarimus:

1. Labai švariai užlaikyk 
namus arba apartmentą. kur 
gyveni.

2. Kasdien drėgnu skudu
ru apšluostyk visus medinius 
į rakandus.

3. Sausai nešluok, bet pirm 
šluojant apibarstyk kambarį 
drėgnais arbatos lapeliais 
arba laikraščio šmoteliais. 

I 4. Apdengk langus nuo ker. dėkoja džiurei ir teisėjui

o p-nia Kunickienė davusi 
doleri Geniočiui ir gavusi už nytų Valstijų konstituciją ir 
tai iš Geniočio sąsiuvinį, ku
ri ji paskui sudraskiusi ii- su
deginusi. Aišku, kad Genio- 
tis nieko neprigavęs ir nega
lėjęs prigauti ir kad tie žmo
nės, iš kurių jisai prašė aukų, 
žinojo, jogei jisai nėra Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gas.

Adv. Baker pareiškia, kad 
mes visi sutinkame, jogei rei
kalingos yra tikybos. Žino
me, kad jų yra skirtingų. Bet, 
deja, esama tokių žmonių, 
kurių tikybinis kaištis perei
na ribas. Tatai parodęs 
"Draugas.” Kaltinamoji pu
sė sakosi, kad “Draugas” no
rėjęs tik perspėti visuomenę, 
jogei kun. Geniotis nesąs Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gas. Bet tegul ^Draugo” ad
vokatas parodo, kur yra tatai 
pasakyta paduotuose teismui 
vertimuose iš “Draugo.” Ir 
jei “Draugas” norėjęs apie 
tai perspėti lietuvius,, tai jis 
galėjęs perspėti tinkama kal
ba, tinkamais žodžiais.

Geniočio advokatas klau
sia ar neturi žmonės teisės 
šioje šalyje praktikuoti ir 
skelbti Įvairias tikybas, kaip 
kad gali skirtingi žmonės 
turėti skirtingas profesijas ir 
biznius.

Kalba “Draugo” advoka
tas. p. Vaičius. Taip jau dė- 
kuoja teisėjui ir džiurei. Dė
lei bylos, jisai, esmėje, kalba 

. taip. Girdi. Geniotis parodė 
diplomą (certifikatą). Jisai 
pasisakė, kad atvykęs Ame
rikon 1913 metais, o klausi
nėjant pasirodė, kad certifi
katą (minor order) gavęs 
Massachusetts valstijoje, 
Lavvrence, 1912 metais.

Geniotis pasisakęs, kad jis 
konfirmuotas 1919 

metais, priklausęs senai Ro
mos katalikų bažnyčiai, po 
to metodistams apie septyne
rius metus. Vien tatai jau sie
kia 1927 metus. O čia. taip 
pat teisme, jisai pareiškęs, 
kad jau ketvirtus metus esąs 
kunigas katalikų bažnyčios

be jie savo mokslą semia iš 
rašto švento.

—O kas tą raštą parašė?
—Jį parašė apaštalai ir ki-. Ar galime mes dabar griž- 

tokie šventieji. Jie surašėte- ‘ 
nai Kristaus žodžius. O tas,1
Maike, parodo, kad Kristus Sąjungai, kad iki nebus ati- 
ištikro yra buvęs, ba jeigu jo taisyta Suvalkų sutartis, mes 
nebūtų, tai ir jo žodžių nie- f jokius santikiuš su lenkais 
kas nebūtų galėjęs užrašyti, neisime? — Aišku, kad ne- 
Sy, kaip aš tave sukntika- galime, nes 1927 m. gruodžio 
vau! j 10 d. p. Voldemaras, priim-

—Bet kas gi gali žinoti, damas Ženevoje Tautų Są- 
kad tie žodžiai yra Kristaus? ;  v..... 1  ----- —-
Jeigu Kristus ištikiu jų buvo.

" i buvo toks išmin- 
ir tam tikri "abrožėliai pada- čius, kaip Biblija sako, tai jis 
ryti. Ar gi tu nematei, kaip turėjo mokėt ir rašyt. Juk 
rnt šventų pikčerių jautis su sunku Įsivaizduoti, kaip mo
bilu stovi prie kūdikėlio ir kytojas galėtų būt beraštis.

ti prie senos savo pozicijos ir 
atsakyti lenkams ir Tautu

garsiąją re
pas) žadėjo 

sa n tikins su

Atsisakymas nuo visokių 
santikių su lenkais buvo vie
nintelė taiki priemonė musų

(pareiškia, kad Geniotis senai 
butų galėjęs tapti piliečiu, o 
dabar nėra išsiėmęs nė pir
mų popierų.

“Draugo” advokatas pa
baigia kalbėti. Kalba Genio- 
čio advokatas, p. Gilbert. 
Jisai primena pasakaitę apie 
vieną advokatą, (ar kitą as
menį). kuris buk pasakęs: 
kai įstatymai su manimi, tai 
ir aš su Įstatymais; kai fak
tai su manim, tai ir aš su fak
tais, bet kai istatvmai ir fak- 
tai prieš mane, tuomet aš su 

ir j konstitucija.
Ta pastaba, manau, taiky

ta dėl to, kad “Draugo” ad
vokatas minėjo konstituciją 
ir popierų ėmimą.

Toliau adv. Gilbert- nuro
do. kad “Draugo” advokatai 
neklausę, kiek Geniotis turi 
papapijonų. Jisai nurodo, 
kad buvę minėta, jogei Juoj 
prie Chicagos yra viena baž
nyčia, panaši Geniočio baž
nyčiai. Ponas Gilbert sako, 
kad jei ir neparodė kun. Ce- 
niotis mokytumo teisme, bet 
ir jis gali teisme j ieškoti tei
sybės (his day in court). Ge
niotis parodęs, kad jis esąs 
kunigas. Buvo parodyta teis
me. kad esama daugelio baž
nyčių. kurios nešioja vardą 
katalikiškų bažnyčių — ko
dėl gi Geniotis negali vadinti 
savo bažnyčią tuo vardu. 
“Draugo” advokatas,; girdi, 
pasakęs, kad Geniočiui vieta 
Joliete uolas skaldyti. Nevy
kusis pasakymas: jei kun. 
Geniotis yra, kriminaliai nu
sikaltęs, kodėl gi netraukia 
jo i kriminali teismą? Bet 
tam pamato nesą.

Geniočio adv. pabaigia 
kalbą. Teisėjas duoda džiu
rei patarimus (instrukcijas).

Bet džiurininkai negalėjo 
susitaikyt, ar “Draugas” 
apšmeižė Geniųtį. ar ne. Ir 
teisėjas paleido juos namo.

Taigi byla pasiliko, neis- 
spręsta, ir ji bus nagrinėja
ma iš naujo. Bet tai bus ne
greitai. kai ateis jai eilė.

I

bažnyčios reikalams. Jis eina 
ir pas Romos katalikus pra
šyti pinigų. Jis sako jiems, 
kad jis katalikų kunigas.

Išgirdo apie tai “Drau
gas,” ir tuojaus nutarė su
minti Geniotį Į purvus. Kaip 
jis drįsta lįsti prie tikrųjų ka
talikų ir prašyli aukų? Juk 
aukos pačiam “Draugui” rei
kalingos!

Na, ir išrito “Draugas” sa
vo artileriją, ir kaip ims Ge
niotį bombarduot, tai purvai 
tik ir lepsf. Tas, girdi, apga
vikas, tas šioks ir toks, d rista 
katalikų kunigu vadintis ir 
aukų iš jus prašyti! Neklau
sykit to melagio, neduokit 
jam nei cento, vykit ji lau
kan !

Ir taip toliaus, ir taip to
liaus.

Kun. Geniotis * pūkšt 
“Draugą” i teismą. Sako, ap
šmeižė mane. Aš, sako, esu 
tikras kunigas, netik kuni
gas, ale pats arei ■vyskupas, ir 
paliudymą turiu, o čia mane 
toks "Draugas” plusta, šlovę 
man plėšia, bizni gadina. 
Pasodinkit jį Į džėlą. sako.

Teismas, žinoma, kaip 
teismas. Jis tuoj "Draugo” 
kompanijai už apykaklės — 
koman, sako, pasiaiškink, 
kodėl tu neturėtum džėloj buvęs 
pasėdėt.

Taigi ir buvo byla. Ji tę
sėsi beveik visą savaitę. Bet 
kunigui Geniočiui nekaip se
kėsi. Kaip “Draugo” advo
katai paėmė jį kamantinei, 
tai iš arcivyskupo išėjo di- 
džiausis “joke.” Pasirodė, 
kad arcivyskupas Geniotis Amerikoje. Ką verta tokis 
nežino nei vienos parapi jos liudymas? Kai dėl kalbos 
savo “arcivyskupijoj.”

Apie visą bylos eigą nera
šysime. Padubsime tiktai jos 
užbaigą, taip kaip ją aprašė 
"Naujienų" repdrteris. Jos 
užbaiga buvo subatoje, 8 
gruodžio. Kalbėjo abiejų pu
sių advokatai.

Geniočio advokatas, p. Ba-

Negyvųjų Salos.
(žodžių) cituotuose teisme 
straipsniuose iš “D-go,” tai 
nebuvo vieno liudininko, ku
ris butų pripažinęs, jogei žo
dis “studentėlis” reikštų 
“bum student,” kad “priga
vikas” reiškiąs “snvindler 
O ir perspėjimas "Drauge 
Kad apsisaugotų prigavikų, 
buvo kreiptas ne prieš Ge- 
nioti. bet patarimas lietuvių 
visuomenei, kad apsisaugo
tų prigavikų abelnai.

Geniotis neturįs sekėjų, 
neturįs bažnyčios.'Jisai pasi
sako. kad turįs pirmas po- 
pieras, vėliau prisipažįsta, 
kad jų neturįs. Jisai pasiro-

y*

musių ir kiek galint išnai
kink muses.

5. Neleisk išmatoms puti, 
laikyk viedrt ir uždengtas.

6. Išnaikint blakes, tara
konus ir utėles.

7. Ypatingai švariai užlai
kyk kūną. Kasdien išmaudyk 
vaikus ir priž urėk, kad jų vi- 
<i apatiniai drabužiai butų 
švarus.

8. Atsimink, kad vaikai
reikalauja šviežio oro žiemos 
laiku, ir jeigu jie bus daž
nai lauke, tai jų sveikata bus'^j' 
geresnė. '

9. Jeigu randasi vieša Į
maudvnė tavo ; 
pasiųsk vyre>mus vaikus te- Geniočio* irkluotas teismui 
nais kasdien pasimaudyti.)vertimas iš “Draugo” esąs 
Tas pagelbės juos užlaikyti neteisingas, bet teisme pasi- 
geroj sveikatoj. Įrcdę, kad jis esmėje teisin

io. Duok vaikams gero, *gas, nes tai patvirtinęs ir vie- 
paprasto maisto su užtekti- nas kaltinamosios pusės liū
nai pieno ir daržovių.

J4. Laikyk pieną švariai, jogei tam tikri žodžiai varto- artimą tai bažnyčiai 
šaltai, ir uždengtą, *kad mu- ta bloga prasme, 
sės nesuterštų.

12. Daržoves ir kitokį ža
lią maistą reikia gerai nu
plauti pirm valgant.

F. L. I. S.

Olandų mokslininkai, ap
keliavę negyvenamas Ra
miojo Vandenyno salas pa
skelbė Įdomius savo tyrinėji
mų rezultatus.

Ramiajame vandenyne yra 
grupė salų, kurios vadinasi 
“negyvųjų salomis.” Tai 
Krakatau, Varlateno ir So- 
besėjos salos. Visos šios sa
los buvo užlietos ugniakalnių 
mėgma (lava). 1883 m. ug- 
niakąlnis Krakatao atbudo 
po ilgo miego ir prasidėjo iš
siveržimas. Per tris dienas 
sala buvo užlieta lava ir visa 
gyvybė buvo panaikinta. Tas

už kantrybę, atydų klausimą 
ir bešališkumą. Advokatas 
pasako, kad pakartoti viso, 
kas iškilo aikštėn bylą per- 
kratinėjant. jisai nemėgins, 
bet pfeminės kai kuriuos 
svarbiuosius faktus.

P-nas Baker nurodo, kad
“Drauge” tilpę du straips- do teisme kaip arkivyskupas, pats atsitiko ir su Varlateno 
niai. kuriuose, esmėje. Ge- Tokiam arkivyskupui reikė- ir Sabesėjos salomis. Net 
niotis parodomas abejotinoj tų po teisybės skaldyti uolas paukščiai nedrįsdavo nusi- 
šviesoj. Po to. kai jau Genio- Joliete už netikrą liudymą leisti Į “negyvųjų salas.” 
tis patraukęs “Draugą” teis- (pei juiy). Jisai parodąs sa-j Dabar mokslininkai kons- 
man. vėl pasirodęs straips- vo diplomą, bet negalįs jo tatavo, kad salos atgyja ir 
.nis, kuriamo ir vėl kun. Ge- perskaityti. Jisai sakosi ra-'ant jų gema gyvybė. Atsira- 
niotis pajuokiamas. šęs knygas, bet nežino nei do jau palmių, bananų ir

I

....... Toliaus. kaltinamoji pusė 'ienos knygos, kurią jisai pa- 'įvairių krūmų. Pakalnėje 
apielinkėj, mėginusi įrodyti, buk kun. rašęs. Ir sitokis, girdi, žmo- mokslininkai rado gyvatę.

gus pasimojo taisyti Romos 
katalikų bažnyčios klaidas.

Bet ne. Romos katalikų 
bažnyčia turinti vardą, turin
ti sekėjų. Taigi Geniotis pa- 

— ....... . rįrėdęs kaip tos bažnyčios
Įdininkų. kuris ir pripažinęs, kunigas, pasirenkąs vardą 

i ir lan-
„ . • kas žmones prašydamas au-

| Kaltinamoji pusė, girdi, kų. Jisai sako, kad keletas 
mėginusi parodyti, buk kun. tokių bažnyčių, kaip jo. yra 
Geniotis prigaudinėjęs žmo- ( hieagoje, o tuo tarpu negali 
nes. Tuo gi tarpu vienas kai- suminėti nei vienos. Advo- 
tinamosios pusės liudininkų katas pataria džiurei pažiu- kit Savo Draugams Skaityti Jį.

stambių drežlų ir 30 rusių 
paukščių. Paukščiai atlėkė iš 
kitų salų, bet iŠ kur atsirado 
gyvatės ir drežlai—lieka pa
slaptimi. Oru ir vandeniu jie 
atkeliauti negalėjo. Taip pat 
jie negalėjo išlikti gyvi salo
je, nes 1883 m. jos visos buvo 
užlietos ugnine lava, kurios 
temperatūra siekė tūkstan
čius laipsnių.

“Keleivis” J asų Draugas, Patar-
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Visokios Žinios
21 METŲ MOKINYS PA- 
’ BĖGOSU50METŲ 

MOKYTOJA.
Lynn, Mass.—Lynno šven

tadienio mokykloj šiomis 
dienomis išėjo aikštėn keis
tas romansas. Kada vieną 
nedėldienį susirinko moki
niai, jie nerado savo moky
tojos, kuri vadinosi Mrs. Te- 
resa Eliza Deane ir turėjo 
jau 50 metų amžiaus. Bet ne 
ji viena neatėjo. Mokinys 
Wade, 21 metų amžiaus vai
kėzas, taipgi nepribuvo ant 
pamokų. Mokiniai laukė- 
laukė. bet mokytojos kaip 

• nebuvo. taip nebuvo. Pasiro
dė, kad ji pabėgo su tuo mo
kinu Į Su ampscottą. Vaikė
zas parašė savo tėvams laiš
ką ir prašo, kad nepyktų ant 
jo, nes. girdi, taip prisiėjo, 
kad būtinai reikėjo vesti...

II
■

—i. ~ I. Latvijoje yra didelis be-
PASIUTĘS ARKLYS SU- darbių skaičius, vienok kas- 

KAND2IOJO DU ŽMOGŲ. met iveža Lietuvos apie 
Šiomis dienomis Chicago-1 Įw/Iarb'.ni,nk«, Pr!e la“ko 

je ant gatvės pasiuto vienas daibi^. kyla klausimas, ko- 
arklys ir pradėjo vaikytis 
žmones. Pasivijęs vieną vai-' 
ką jisai griebė jam dantimis 
už peties, paskui šoko ant 
merginos vardu Cecilia 
Gold, griebė jai už rankos, 
nukando du pirštu ir parmu
šė ją pd kojomis. Policija pa
siutusi gyvuli paskui nušo
vė.

Lietuvos Darbiniu. NUBAUDĖ ŽVALGYBININKUS 
kai Latvijoj

kuri dovanojama amnestijosr'+'7’-i,‘s-:"'Zi’ rir"l,«u i*’ 
ictoivm.. "aUnugt-.n.;. Leuis kumparu-

įj->xdirb>; paeina n> Maziskių kaiuno, 
valaė., Raseinių apskr. Kas 

■»(»• jj žino, malonėkite pranešti.
PETRAS ŠIMKUS (51)

Tribunolą. Bet Vilkavišklčrr (Suup No. I. Osaguan. Ont , Canada.

įstatymu.
Nubaustieji pyksta ir žada 

duoti apeliaciją i VyriausiUŽ KALINIŲ KANKINIMĄ.
nių, kaip liudininkai parodė, 
musų policija neturi imtis. 
Pasakykim: vyrai stop! To
kie metodai netinka vartoti 
Lietuvoje.

Kai kurie liudininkai, po- 
ninkų, kurie 1925 m. \Tlka- litinės policijos (žvalgybos) 
visky kankino, elektrizavo *
suimtus politinius kalinius.

Bylą tiems žvalgybinin- nustoti

Labanauskas, Astrauska*.
Žilinskas ir Vėžys gavo po 

2 mėnesiu kalėjimo.
Šįmet pavasarį Mariampo- 

lės apygardos teismas buvo 
išteisinęs keiiatą žvalgybi-

I gyventojai šituo teismo 
sprendimu labai patenkinti. 
Sako, da daugiau reikėjo ka-^ 
Įėjimo tiems budeliams duo
ti.

t Pljiiškau draugo. Variavo Judžio 
ijYųdisi. pirmiau gyveno West End, 
ttbiglone. Jo šeimyna yra bėdoj. Malo- 
tnėkg tuojaus atsiliept, arba žinantieji 
praifeskit jo adresa. už ką busiu dė
kingas CHARLES TURSKI (52) 

_______________ _ i Box 60, Nashua, N. H. 

UTERIiniOni PAFEt co seles ?

dėl taip yra? . "
1 Latvių stambieji ūkinin
kai begalo išnaudodami dar
bininkus — negali iš vietinių 
visai begauti.

i ūkininkai labai šykštus ir 
todėl nei pernakvoti, tuo la
biau valgyti, dykai negausi.

I Darbininkai, eidami tar
nauti mėnesiui ar metams 
pas Latvijos Ūkininkus, turi 
smulkiai susitarti raštu prie 
liudininkų. Rūbų niekur ne
duodama. Sutartyje aiškiai 
reikia surašyti kada rytą kel
ti, gulti, kiek laiko pusry
čiauti, pietauti ir kokius dar
bus dirbti, kur gulėti, kieno 
muilu nusiprausti ir baltinius _ _ . .
plauti. Aiškiai nesusitarus, Žalkauskas. w 
ūkininkas verčia darbininką Tribunole buvo išklausyti < 
apart sa\ o darbų eiti dirbti ir keli liudininkai. Buvęs 1926 
pas kaimyną. Tokį darbinfo- m. žvalgy’bos viršininkas1 
ką darbavys varo dieną, nak- Paškevičius parodė, kad pi- 
ti mažai beduodamas poilsio piečių apsaugos 
ir maisto. .mento direktorius

Prie tokių darbo sąlygų kas įsakė išaiškinti gandus ir 
laisvi ir organizuoji vietos Seime pasakytose kalbose 
darbininkai pas ūkininkus paliestus faktus, kad kleri- 
tarnauti visai neina. Jie dir- kalų laikais žvalgybos vakli- 
ba miestuose, prie plentų, ninkai kankinę suimtuosius, 
gelžkelių ir kitų pasienių ar( “Buvau nusistatę^ prieš gir- 
akordinių darbų, ne^ čia tuk- taupančius valdininkus, sako 
stančiai darbininkų uždirba p. Paškevičius, nes kai tik 
pragyvenimą vienam fabri- j valdininkas girtauja, tai ir 
kantui, o pas ūkininką sam-Į kitokių nešvarių darbų dasi- 
dvti 2-3 darbininkai turi už- leidžia.” 
dirbti išlaikymą ukihinkui. | Pradėjus tąrdymą. sako p. 

Įvežamieji darbininkai iš Paškevičius, vieną dieną at- 
kitur gauna vizas Įvažiuoti ėjo žvalgybininkas žilins- 
tik prie lauko darbų, ir netu
ri teisės apsigyventi miestuo- 

1 se. Tokie darbininkai per 
•; Laukų Darbo Biržą pakliu- 

. , -. . . s’ va prie blogiausiu darbda-
kad pasiuto kate, dazmau- kurje labiausiai juosiš- 
siai pas mus pasiunta sunes. į naudoja. Verčia dirbti sun

kiausius darbus, mažai duo
da poilsio ir silke bei sena 
žuvimi maitina. Kol atidirba 

išlaidas ir 
plačiau susipažįsta su darbo 
sąlygomis, darbininkas jau
čiasi tiesiog katorgoje, gau
damas vos pusę prideramo 
atlyginimo.

. Labiausiai nukenčia mer
gaitės, viso tenka joms patir
ti. Susipažinę arčiau su dar
bo sąlygomis ir atidirbę ke
lionės išlaidas gali pasirinkti 
kitą darbdavį, su kuriuo gali 
geresnėmis sąlygomis susi
tarti. Vasaros metu savo rū
bais darbininkai čia gauna 
60—80 latų mėnesiui atlygi- 

inimo. (Tratas reiškia 20 cen
tų Amerikos pinigais. “Kel.” 
Red.)

INFLUENZOS EPIDEMIJA
'Washingtono žiniomis, A- 

merikoje vėl pradeda siausti 
influenzos epidemija. Da
bartiniu laiku sergą apie 
15,000 žmonių. Liga dau
giausia išsiplėtojus šiose val
stijose: California, Monta
na, Utah ir Arizona.

PALEIDO 20 BANDITŲ ! BANDITAI SU KULKA- 
UŽ $200,000.

Člevelande policija suėmė 
vienam viešbuty 21 banditą. 
Ši panedėli visi jie buvo pa- 
liuosuoti. užstačius už juos 
$200.000 kaucijos. Tik vie
nas jų nepaleistas, tai Salva- 
tore Lombardino. kuris lai
komas ^>e kaucijos, nes jo 
reikalauja policija iš Belle- 
villės, N. J., kur jisai esąs už
mušęs troko vežiką plėšimo 
tikslais.

SVAIDŽIAIS.
Columbus miestely, Ohio 

valstijoj, buvo užpultas ir 
apiplėštas bankas anądien. 
Užpuolime dalyvavo 4 ban
ditai. kurie buvo atsivežę au- 
tomobiliuje kulkasvaidĮ. Jie 
nusinešė $6,000.

MORONES VĖL IŠRINK
TAS.

Meksikos Darbo Federaci
ja vėl išrinko Moronesą savo 

s pirmininku. Jis buvo jos gal
va ir seniau.

ŪKININKAS DĖL NEDER
LIAUS IR VARGŲ AP

LEIDO ŠEIMĄ.
Židikai. Praeitą pasavarĮ 

daugumas Mažaičių kaimo 
ūkininkų ėmė vasarojaus sė
klas iš žydų. Dabar, atėjus 
rudeniui, visi skolintojai 
kimba Į skolininkus. Bet, dėl 
blogų metų ūkininkai neturi 
iš kur skolos išmokėti. Sko- 

' Hntojai ima paskutinius gy
vulius. Vienas šio kaimo ūki
ninkas. dėl minėtų priežas
čių. išsižadėjo savo šeimos, 
apleido ją ir pats kaž kur be 
žinios dingo.

PASIUTUSI KATĖ AP
DRASKĖ KETURIS 

ŽMONES.
Mtrečių miestely pasiutusi 

katė apdraskė keturis žmo
nes: vieną vyrą ir tris mote
ris, kurių viena jauna mer
gaitė.

Yra pavojus, ar tik ji ap
draskytų neužnuodijo.

Nukentėjusiem* suteikta 
mediciniška pagalba. .

Tai gana retas atsitikimas,

valdininkai, atšaukė savo 
par<xlymus. Kodėl? Bijojo 

i ' duonos, bijojo kito 
kams buvo iškėlusi socialde- ko. Vyr. Tribunolas turi pa- 
mokratų-liaydininkų vyriau- sakyti: taip tai buvo, bet taip 
sybė 1926 m. *

Mariampolės _ _ _
teismui šituos budelius dabar pasitarimo paskelbė rezoliu

ciją. kuria Mariampolės apy
gardos teismo sprendimas 
atmainomas ir kaltinamieji 
žvalgybininkai Labanaus
kas, Astrauskas, J. Žilinskas 
ir B. Vėžy* nubausti po 2 
mėn. ir 1 sąvaitę paprasto 
kalėjimo. Račys ir Marcin
kus išteisinti.
Da trįs policininkai nuteisti 

kalėj iman.
j Lapkričio 19 d. Mariam- 

.......... polės Apygardos teismas vėl 
(lenaria ’. na^inėj° policijos bylą dėl 
n?n, ’ ‘i politinių kalinių kankinimo. 

Buvo kaltinami 3 policijos 
(valdininkai iš Vilkaviškio, 
būtent:

(1) Ketvirtos nuovados 
policijos viršininko padėjė
jas Stasys Valnikaitis.

(2) Penktos nuovados po
licijos viršininko padėjėjas 
Skomskis, ir

(3) Penktos nuovados pa
prastas policininkas Jonas 
Galinis.

Visi trįs buvo kaltinami, 
kad suimtuosius žiauriai 
mušdavo ir kankindavo.

Išklausęs liudininkus, teis
mas nubaudė visus tris po 4 
mėnesius kalėjimo, išskai- 
tant ketvirtą dalį bausmės,

neprivalo būti.
apygardos: Vyr, Tribunolas po ilgo

išteisinus, valstybės gynėjas 
Žalkauskas padavė protesto 
skundą vyriausiam tribuno
lui.

Tą.bylą svarstė vyriausias 
tribunolas. Kaltinamuosius 
gynė advok. Stašinskas ir 
Nargilavičius. Kaltino vals
tybės gynėjo padėjėjas p.

i švugetiu Goptačio ič se- 
____ Monikos, ir Jurkio Klimaičio;New York, --paeina i- I’ervazninkų kaimo, Sudargo

Gruodžio 5. 1923. *Ti‘«’apijos, Suvalkų gub. Kas apie juos 
žino, malonės pranešti, arba pati lai 

Board direktoriai paskelbė .£(ą-atsiŠ4:ukia. (52).
guliarius kvoterinius dividendu/ * ,, AS l’Aikl.N, Sam, įdubo, 
iš vieno ir trijų-kvoteriu procen- j 
tu (1%'7) aut Cumulative ?*.< re-'-ės. Ji pirmiaus gyveno ant 45 Ca- 
Preferred Stock šios Kompani
jos, ir reguliarius 
dividendus iš vieno ir pusės pro
centų (1‘v'i) ant Cumulative 6‘ 
Preferred Stock šios Kompani
jos, už bėganti metų kvoteri, iš
mokamus Sausio 15. 1929, kurie 
bus ant rekordų baigiant biznį 
Gruodžio 26. 1928.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPARD,
Vice-President & Treasurer.

*

POLICIJOS NUOVADOS 
PADĖJĖJO BUTAN 
ĮMETĖ GRANATĄ.

Sekmadieni. 18 lapkričio, 
Varėnos policijos nuovados 
viršininko padėjėjo Barkau
sko butan buvo Įmesta gra
nata. Granata buvo Įmesta 
pro langą. -Ji pralėkė miega
mąjį ir virtuvėje sprogo. Pa
dalyta materialių nuostolių. 
Žmonių aukų nėra. Manoma, 
kad tai padaryta keršto (lė
liai.

t

Kaip Lenkas Mėnuli
Nusipirko. į kelionės ir vizos

Lenkijoje vienas valstietis 
atvyko Varšuvon, kad nusi
pirkti reikalingų jam daiktų. 
Nuėjęs į turgų valstietis iš
girdo dviejų piliečių kalbą 
apie kelionę į tolimus kraš
tus uždarbiauti. Vienas sa
kęs. kad norįs vykti tuo tiks
lu Amerikon, antras gi su pa
nieka atsiliepė apie Ameri
ką. Jo nuomone, Amerikoje 
negalima gerai gyventi. Kad 
surastų laimę, esą reikia vyk
ti į mėnuli, kur labai gerai 
apmoka darbininkams ir kur 
galima varyti visokius biz
nius.

Valstietis susidomėjo pa
sakojimu ir klausė toliau. Jis 
sužinojo iš pasakotojo, kad 
jau ir su Marsu esąs susisie
kimas radio'ir kad į šią pla
netą greit lėksiąs “Zepeli- 
nas.” Tarp mėnulio ir žemės 
esąs jau normališkas susisie
kimas. Valstietis neiškentė ir 
priėjęs prie kalbančiųjų ėmė 
juos klausinėti apie važiavi
mą i mėnulį. Jam buvo paaiš
kinta, kad vienas iš kalban
čių esąs inžinierius, nusipir
kęs mėnulį ir tikisi greit pra

w.

• « '.

Benis Grušas, pajieškau žmonos Te-

. | niff st., J»<-tn>itC Mich.. dabar nebeži- 
. ’ nau kur jisai yra. Kuomet buvau

kvoterįnius "Lietuvoje, tai ji man laiškus rašė per 
<Ju metus. As išvykau į Lietuvą 1921 
in. lyas žinot kur ji randasi, meldžiu 
pralošti, už pranešimų skiriu 5 dole
rius; ar jinai bus jryva ar mirusi do- 
van*. išmokėsiu pranešėjui. (52) 

R. GRUŠAS
8 Prince George st.. Montrcal. Canada 
|--------------------- :--------------------------------

Petras Vaičeliunas, Nenieikšunų 
| kaimo. Vaškų parapijos. Biržų apskr., 
pajieškau dėdės Mikolo Žviedrio, Na- 
majunų kaimo ir pusbrolio Petro Ku
tus. Telšių kaimo; abu Saločių parap. 
Taipgi pajieškau draugų Kaziu Motč- 
jun<> ir Ignu Janalevičiaus iš Nemeik- 
šunų kaimo, ir kitų pažįstamų prašau 
atsišaukti, arba kas apie juos žinote, 
prašau pranešti. (52)

PETRAS V A k E LI f N A S
399 <)ueen St. VV , Toronto, Ont., > 

Canada.

I

I

PAJ1EŠK0JIMAI
Aš, Mikola Alska, pajieškau savo 

broliu• Martino, Dovydo. Frenkio ir 
Piterio; Povilas gyveno pirmiaus Det- 
roit, Mich.. o pastarieji gyveno mainų 
industrijoj apie Pittsburgfi. Pa. Jie 
paeina iš Suvalkų gub„ Seinų ąp.-kr., 
Berzniko vaisė.. Morkiskės kaimo. Kis 
apie juos žino, ar jie pati.- meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: MIKE AI.SKO 
Oak Forest Senatorium, ward L 

Oak Forest. Iii.

Ana Luinaitė-Milašienė, pajieškau 
brolio Adolfo I.uinio, iš Lietuvos paei
na iš Žiliškių kaimo. L^pekės parap., 
Telšių apskr. Amerikoje gyvena apie 
15 metų, daugiausiai apie Bostonų po 
mišku.' ir farmas Jau 5 metai kaip 
nežinom kur randasi. Turiu labai svar
bų reltala.’ Kas apie jį žino malonės 
pi.mesti. aiba lai pats atsišaukia.

ANA MILAŠIENĖ (lt
2". Main Street. No. Andover. Mass.

%

♦

r

Salomėja Poliubinskaitė-Malu! »>ie- 
nė, jieškau brolio Poliubinsko, jis gy
veno 11 metų Philadelphijoje, dabar 
nežinau kur. Paeina iš Utenos apskr., 
Anykščių vaisė.. Kurklių parap, 
Maigių sojos. Kas apie ji žino, malo
nėkit pranešti. (51).

SALOM ĖJA MALU LONIENĖ 
82 Nickols st., Newark. N. J.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino arba 

tarpe 30—38 metų amžiaus. 
Geistina, kad butų pasiturintis. Aš ge
rai sdstoviu. Esu is kitur atvažiavus, 
nieku nepažįstu, todėl ir pajieškau. 
Esu gyvanašlė. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųst paveikslų, kurį ant parei
kalavimo sugrąžjnsiu I’latesnias ži
nias suteiksiu per laišką. Apiinkiečiai 
galit atsilankyti ypatiškai.
S, K„ 10291 Caidvni av., Detroit, Mich

našliu.

» Žilins
kas ir sakė: “Prasigėriau, 
prasilošiau, man dabar vis- 
tiek. Jei valdžia garantuos... 
(ką garantuos, nepasakė), 
tai viską atidengsiu." Tada 
jis savo ranka parašęs paro
dymą prieš kitus valdinin
kus. Bet vėliau parodymus 
atšaukė. KoŲel? — liko ne
aišku.

Paškevičius sako, kad ve
dant tardymą buvo vieninte- •ė
lis tikras išaiškinti teisybę. 
Vėliau pil. apsaugos depar
tamento buvo Įsakyta įtaria
mus valdininkus areštuoti, 
kad nepasislėptų.

Liudininkas Šaltenis, bu
vęs svarbus žvalgybos valdi
ninkas, sako, noriu pasakyti 
tai. ką liepia mano sąžinė. 
“Žinojau ir pats buvau skai
tęs žvalgybos viršininko Ra- 
čio išleistą aplinkraštį, kad 
suimtuosius negalima kan
kinti. Tuo tarpu pats mačiau, 
kaip Vilkavišky žvalgybos 
valdininkas Žilinskis. Laba
nauskas elgėsi su areštuo
tais. Žilinskis spiaudė areš
tuotiems i gerklę." Liudinin
kas matęs ir elektrizavimo 
mašinėlę, ją pats mėginęs, 
bet negalėjęs išlaikyti, kaip 
pradėjo purtyti. Nupasako
jo mašinėlės konstrukciją. 
Toji mašinėlė būdavusi poli
cijos Įstaigoj ant lango. Die
ną ji prapuldavusi.

—Jei Tamsta žinojai p. 
Račio aplinkraštį. — klausia 
p. Šaltenio gynėja.' advok. 
Stašinskis, —- kodėl nepro
testavai. kai matei kankinant 
suimtuosius?

—Bijojau. —atsako p. Šal
tenis. —Galėjo mane nušauti 
kiti žvalgybininkai. l iudi
ninkas sako, kad esant p. V ė- 
žiui namie, valdininkai taip 
žiauriai nesielgdavo, taip pat 
ir elektrizavinių nebudąvę, 
bet Vėžys dažnai būdavęs 
išvykęs.

Valstybė* gynėjo kalba.
Valstybės gynėjo padėjė

jas p. Žalkauskas. pa-akė 
trumpą, bet labai įspūdingą 
kalbą, šiai bylai, sako p, 
Žalkauskas, reikalinga lie
sos. Kas dėjosi politinėj poli
cijoj, liko neapšviesta. Tie
sos ir šviesos niekada nerei
kia bijoti. Ji reikalinga visai 
valstybei.

Musų žvalgybom kova su 
vidaus priešai.', kurie 
struktuojami iš Rytu, yra 
sunki. Tečiaus tokių [•i i-mo-

Pajie^cau sunaus Vincento, . pirm 
kelių metu gyveno \Vaterbury. Kas 
žinote apie ji meldžiu pranešti. Už ka 
busiu dėkingas, arba .meldžiu paties 
atsišaukti ' ’ (51)

KAZIMIERAS J ESENAS
R. F. D. 2, Bos 89, Terryville, Cuiin.Nauji Lietuviški Rekordai Columbia

GIESMĖS
... Jonas Butėnas, Baritonas 
... Jonas Butėnas. Baritonas 
......................... M... Petrauskas 
......................... M. Petrauskas

I*»jieškat> moteries už easpadinę. 
Užtikrinu ircrą jryvenimą ant visados. 
Praš iu atsisaukt ant sekančio adreso: 

MARTIN VISKEZKA (52)
R. R. 2. Taylorville, 111.

Pajieškau Krano Jk'Ikono (ar Cel- 
kpn<>>, paeina iš Kauni ^ub., Veliuo
nos par.. Klinčių kaimo, piz/niau gy
veno Centrai Kali, R. I. Taipgi pajieš- 
kau Jurgio Grigo, Veliuonos parapi
jos, Pupkaimio kaimo; apie 15 metų 
kaip Amerikoj: nežinau kur gyvena. 
Jie patys lai atsišaukia, arba kurie 
apie Juos žino prašau pranešti, už kų 
busiu labai dėkingas. (52)

A. GRIGAS
47 Nolan st, Provindence, R. I.

*

A. Vanagaitis

... Šokis

JIEŠKAU DARBO.
Kam reikalinga šeiinyninkč, viduti

nio amžiaus moteris, našlė, gera virė
ja; meldžiu atsišaukti greitai. (50) 

MRS. P., \VALIS
405 E!mwood avė., Oshkosh, Wis.

i

KARSIDIODA
Puikios Piano Armonikos, artistiškos, 
galima ant ateičiau* grojiti, ir labai 
p:giai. Rašykit ar klauskit. (51)

JONAS BI.UMBERG.
2619 karkins way. S-S. Pittsburgh. Pa.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

GERBIAMI TAI TIKČIAU Malonė
kite man pranešti kur yra pageidauja
ma* šiaurius nedideliam miestely, kad 
l>ut galima padaryt pragyvenimas. 
Darba atlieku gerai ir teisingai. Už 
teisinga pranešimų bus magaryčių.

ŠIAIČIUS (52)
P. O. Il>x 32. E. Arlington. Vt.

(The Seasbore—Vakas . 
16082F ( Lieto'iškas Kadrilius .. 

(Polka Klumpakojis .... 
lfiO83F (Stumbriskip Polka.........

(Vestuvių Polka...............
16O97F (Jaunimo Pilka .................

(Žemaičių Polka ...............
J6098F ( Aukštaičių Polka...........

(Zanavykų Polka .............
16089F (Polka Karolka...............

(šaulių Polka....................

MASINIAI AREŠTAI VA
KARŲ UKRAINOJ.

Lenkų laikraščiai tebera-» 
šo apie masinius suėmimus 

. Rytų Galicijoj. Represijos 
i daugiausia nukreiptos prieš 
vadinamąją ukrainiečių karo 
organizaciją. Žymiai nuken
tėjo ukrainiečių kooperaty
vai ir kultūros Įstaigos. Ryšy 
su tuo. pasak laikraščių, uk
rainiečiai sabotuoja lenkų 
dvaruose ir geležinkelių lini
jose, kurios ryšy su tuo su^ 
stiprintai saugojamos.

Dešiniosios grupės, ypač 
endekai, reikalauja represi
jas dar sustiprinti. Lvove en
dekai priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalauta pašalinti visus 
užrainiečius-iš savivaldybių. 

^Kaleridoriaii

PIGIAI PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai, atrodo kaip nauji. Patartina 
nusipirkti jaunavedžiams. Stubų mo
derniška, vieta graži gyvenimui. Prie
žastį pardavimo sužinosit^. ant vietos. 
Klauskite dienomis. (52)

7< North st_ 2-ras aukštas.
MORCESTER, MASS.

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
TautiškaSąmokslas Nuversti

SSSR. Diktatorių.
Rusijos valdžią norėjo paim
ti į tavo rankas triumviratas 

su Trockiu priešaky?
“Daily Telegraph" korės- turtėti. Tuomet valstietis pa- 

pondentas praneša iš Mask- klausė, ; _ _ ’
vos, kad ten susektas są- nūs [ 
mokslas nuversti dabartini mėnuli eksploatuot. 
Sovietų Rusijos diktatorių 
Staliną.

Sąmokslą organizavo G PU 
čekistai, kuriu šeši jau suim
ti.

Sąmokslininkų tikslas bu
vęs suimti Staliną ir paimti 
i savo rankas SSSR valdžią, 
kuria sudalytų triumviratas. 
Triumvirato priešaky buvo 
numatyta vienas žymiausių

f 
I

, ar negalėtų inžinie- 
priimti ji į kompaniją 

“Inži
nierius” sutiko ir pareikala
vo 1,500 dolerių. Valstietis 
sutiko. Kompanai išgėrė ma
garyčių, nuėjo pas notarą, 
kur valstietis ir sumokėjo 
1,500 dolerių. Padarę nota- 
rjalinę sutartį, kompanijonai

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

.M. Yozavitas 
M. Yozavitas 

. Antanas Vanagaitis 
. Antanas Vanagaitis 

_____ \. Vanagaitis 
__ A. Vanagaitis 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas, Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas, Baritonas 
_____  Comic Song 

(Fordukas. I’art Jonas Butėnas. Baritonas ir kitos 

;«"75c. K. MENKĖLIUNIUTĖ IR F. STANKŪNAS.
16096F (Trys Sesutės—Duetas ............................................ Liaudies Daina

(••Valia Valužė”—Duetas

1(T 75c. / BAŽNYTINĖS
E7256 (Gul šiandienų ................................

(Sveikas Jėzau Mažiausia* ........
161 IttF (šventoji Naktis. Pirma Dalis. .. 

(šventoji Naktis. Antra Dalis. ..
16050F (Ei. Kalėdos....................O. Biežienė. Soprano, S. Čerienė, Altas

(Kalėdų Pasveikinimas
16085F (Vanagienė Polka . . . 

(Lietuviškas Džiazas
160S6F (Lietuvaitė Polka ._.

( Polka Marcelė
16I05F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka Columbia Lietuvių

(Dzūkų Dzyvai—Polka ................... Columbia Lietuvių
”120831' (Ramona—Vairas, Mabel Wayne ... Nulio Itomani X

____Nulio Romani & 
... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška
... Lietuvių Tautiška
... Lietuvių Tautiška Orkeestra
__ Lietuvių 
.4. Lietuvių 
__  Lietuvių 
... Lietuvių 
... Lietuvių 
... Lietu'ių

16O78F (Mergytę Prigavo . . A, Vanagaitis, piano akom. 
(Eina Pati j Karčiamų. A. Vanagaitis, piano ak.

160x8F ( Lietuvoj Mados................
(Pas Draugą Julių ...........

J6O72F (Sbarkey Daina ...............
(Munšamiukas ..................

16009F (Oi Mergele........... ............
(Stasys ................................

1601ttF(Aš Mergytė ......................
( Nesigraudink Mergužėle

16106F (Fordukas. Part 1..............

i’y k\i siunčiame dėl rūkančių prabų 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Book Co, 57 Dey Street, 

New York, N. Y.

... Jonas 
__  Jonas
... Jonas 
... Jonas

- . - ----------------------------------------------------------------------------

vėl išgėrė, ir valstietis užmi- J 
gO- • Iipamatė, kad esąs vienas, o jo Į 
kompanijonai išnyko, 

senosios čekos veikėjų. ijis papasakojo buto šeimi- { p i y y - tr----------- ---------------------------------------------- •— --------------

apsaugos kuopos viršinin- nė, kad turi reikalo su bepro- 
kas, kuris gavo Įsakymą Įlei- čiu. Galų gale visiems buvo 
sti Kremlin kelis GPU agen- aišku. kad valstietį apgavo 
tus. Patikrinus Įsakymą pa- aferistai. Vargšas net nega- 
sirodė, kad jis suklastuotas. Įėjo atsiminti “notaro” ant- 
- Spėjama, kad triumvirato rašo, pas kuri jis padarė su- 
priešaky butų pastatytas tartį apie mėnulio eksploata- 

į Trockis, ' ' ciją. ’ “L. ž.”

t Kuomet jis atbudo, jis!;
- -

Kai I• - •» 
_ _ ■, i

Sąmokslą susekė Kremlio ninkams visa istoriją, jie ma- ’ 
___ _____ i................„a ♦.„d l| 
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GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI
— ir — 

visi kitokie
Jau pagaminti — užsakymai išpil
doma — visiems užsisakantiems 
eįpnčiame dabar.

Kalendorių kainos: 
25c. už vienų. $2JiO už tuzinų.

Lžsakymun siųskite: 
JONAS KERPI ĖJUS 

663 Fourth Street, 
SO. BOSTON, MASS.

• ••

«
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GEO. MASILIONIS

TĖMYK ŽMOGAU. KAS ČIA 
PARSIDUODA.

Gera famia. arti miesto ir cemen
tuoto kelio (Stale Road), geri m«r- 
ketai, mokykla, bažnyčios, banka, tik 
viena maile tolio nuo mano farmos. 
KIS akeliai žemės. 70 akerių ariamos, 

akeriai ganyklos. S akeriai pyčių 
ir kitokių vaisingų medžių; viskas au
ga gerai, visas tikis aptvertas dratų 
tvora; geri budinkai. stuba 7 ruimų ir 
vanduo, barnė su skiepu, vanduo b<rr- 
-nėj ir pas Irime. 2 arkliai. 12 raguo
čių. 150 vištų ir kitokių paukščių. Vis
kas parsiduoda su farmos įrankiais ir 
nešinomis už 8 4.900. Reikia įnešti 
?Įi,500; kita suma liks ant 5 ar 6 nuo- 
šimčio Priežastis pardavimo—turiu 

j I dvi farmas. (51>
I FRANK BARTEICH
J . B. F. I). I. UUSTER, PA.

377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainorių. kaip tai, Miko 

ir Kipko Petrausko, Babravičiaus, Butėno, Vanagaičio, Mcnkeliuniutčs 
ir daugelio kitų artistų, chorų ir kvartetų.

Rekordus siunčiam j visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekor
dus, prisiunčiam dykai.

Rekordus siunčiame į visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekor- 
į kitas šalis. Bet pirkėja: turi prisiųst už persiuntimų 81.25. J Kanadą 
už $1.25 galima prisiųst nuo 6 iki 12 Rekordų. Pinigus geriausia prisiusi 
per Money Orderį kartu su užsakymu.

Kalendoriai 1929 m.
! Dailiausi sieniniai kalendoriai. Dide- 
, Ii, spalvuoti, juokingi ir pusnuogi. Tu

riu kelių rusių. I už 81 (Mr. Pasiskubfrf- 
kit. J. YERl SEVIČIlS (52)

Bo* 68. La» rėnee. Mass.

|! KALENDORIAI
Ii
i • 
Į ’I
IĮ

* ,

Lietuviški ir visi kitokie.
Visiems užsis«ilfkntieni« siunčiame 

dabar Kainos 25c. už vienų. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siųskite. (2)

A. F. SVEETRA
435 Ne" būry st., La«rence, Maaa.

*
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No. 51. Gruodžio 19 d, 1928.------------ —

Blaivybe pas Katalikus 
ir Pagonis.

Pas veterinarą.
— Ar tamsta gyvulių dakta-< 

ras?
— Taip, o ką tamstai skauda ? ’

BIJO DANGAUS.
Kunigas ant laivo laike didelės 

audros klausia vieno jūreivio, ar 
yra pavojus, jeigu ir toliaus bus 
tokia audra, kaip dabar?

—Taip. Apie vidurnaktį mes 
visi busim danguje.—atsakė jū
reivis.

—Dieve, sergė nuo to!—sušu
ko persigandęs kunigas.

“Vyrai, duokit man paskutinį 
stiklą, tuomet eisime namo.*’ ta
rė indu plovėja, padėdama muilą
į šalį.

PAKANKA.

Et. Petrai, 
strplyAusiu

“Kuris pinigas yra vertinges
nis: popieriniai penki doleriai, 
ar auksiniai ?“

"Žinoma, kad popieriniai, nes 
įsidedant juos į kišenių galima 
sudubeltavot.”

“Taip, ir išėmus iš kišeniaus 
galima išnaujo padidint.

-Jis: Aš imu mėnuli ir žvaigž
des kaipo liudininkus, kad aš ta
ve myliu.

Ji: Aš nereikalauju tiek liudi
ninkų: man užtenka tik šliubo.

E. Valteris.

1- mas berniukas: 
tau gėda butų tokiu 
“kautu” vaikščiot, juk tavo tė
vas yra siuvėjas.

2- ras berniukas: Tai. tavo tė
vas dentistas. o brolis tavo jau 
trįs savaitės kaip gimė, ir dar be 
dantų... T.

gyvenimas

Bet mahometonus katali
kai skaito pagona's.

Ar katalikai paseks 
gonus blaivybėje

O gražu butų, <ad katali
kai pastotų blaivus kaip ma
hometonai.

P. Mikolainis.

pa-

PERMAINOS DANGUJE.
Tėvas, parėjęs namo girtas, 

sako: “Viskas velniop — Dievas 
ir jo motina

Vaikas; “Mokykloje mokina, 
kad Dievo nėra, o tėvelis sakai, 
kad jis dar ir motiną turi...

Tėvas. supratęs savo išsišoki
mą : “Ture i o y bet dabar jau ne
turi.”

Skaitytojų Pastabos >
Ypatingi atsitikimai.

“Saulės“ išdavėjas Rač
kauskas nebegy vena ant šios 
ašarų pakalnės ja i apie tuzi
nas metų. Bet o gazieta 
“Saulė” drukuojama tokia 
pat kalba, rašyba ir. taip sa- 

jkant, be idėjos. < tik “tara- 
daikos” principais. Mat. sū
nūs užėmė tėvo s< stą. ir pil
nai atstovauja tėv > “taradai- 
kiškus” nusistatynus.

Dabar, kuomet senis Šiny- 
das išvyko Į Lietuvą, buvo 
manyta, kad jo sūnūs Vytau
tas. užėmęs tėvo vietą. "Vie
nybę” ves teisingesne ir pa
žangesne vaga. Bet apsirik
ta. Kaip Bačkau<ko sūnūs 
vra pilnai atsigimęs Į savo 
tėvą, taip ir Sirvydo sūnūs. 
Jie eina koja kojon tuo pačiu 
keliu, kaip kad ė o jų tėvai. 
Skaitydamas “Vienybe.” at-*• w
vii-umo, širdingumo ir faktų 
nerasi. Bet užtad demagogi
jos. melo, kraipymo svetimos 

.nuomonės užtiksi kuo dau
giausia kiekvienam numery
je: viskas taip, kaip buvo 
prie “papeš” Sirvydo. Vadi
nasi. Sirvydo ir Bačkausko 
sūnus yra pilnai atsigimė i 
savo tėvus.

i 
i

Operacija.
Feljetonas.

M. Zosčenko.

Vienu žodžiu, nenorėjo Petras 
būti iš netyčių užkluptas.

Taigi, nušoko namo, švariais 
marškiniais apsivilko. Kaklą 

t benziną išsitrynė. Rankas vande- 
I ------- ,--------------------- h.

Šita mažiukė liūdna istorija 
ištiko draugą Petrą Kubilą. Vi
sai. galima sakyti, maža istorija. 
Be mažko žmogų nepapiovė ope
raciją darydami.

Žinoma, iki papiovimo buvo to- nju nusiplovė. Ūsus paraitė.
Ii. Galima sakyti net labai toli. O nusirito.
ir musų Petras ne toks, kad leis-, Daktarė ir sako: 
tų save laisvai papiauti. Bet is-j —gtai operacijų stalas, štai 
toriia jį ištiko ris tik labai o štai jr jūsų miežinis ne-
na. . jgaliavimas. Tuojau aš jums vis-

Nors. ranką prie širdies pridė- jr padarysiu. Prašom nuši
lus, galima sakyti nieko tokio aĮ]|j batus jr gulti štai ant šito 
liūdna neįvyko. Tik taip sau pa- operacijų stalo.

čia Petras truputi ir sumišo.
i —Matykite, stačiai į galvą ne
atėjo. kad batai reikės nuauti. 

; Juk tai jau tikras įvykis. O juk 
! mano pančekėlės tai jau nelabai 
įdomios. O gal dar ir blogiau.

Pradėjo vis tik Petras švarką

prastai neapskaiėiavo žmogus. 
Nesusivokė kaip reikiant. Ir ope- 
racijon pirmą kartą savo gyveni
me stojo. Nepratęs buvo.

O pradėjo Petrui miežis augti. ( 
Viršutinis dešiniosios akies vo
kas pradėjo pūstis. Ne ką dau
giau kaip per trejus metus kaip 
pusėtina 1------— ------
akies viršutinio voko išsipūtė.

Išsirengė Petras į ligoninę. 
Daktarė pasitaikė jauna, asmuo 
gana įdomus.

Tai šita daktarė jam ir sako:
—Kaip norite. Jei norite, gali

ma piauti. Nenorite — bukite 
taip. Liga nemirtinga.

Kai kurie vyrai ir labai pri
pranta nuolatos prieš save ma
tyti tokią bolę.

Vienok dėl gražumo Petras vis 
tik nusprendė operuotis.

Tada daktarė liepė jam ateiti 
rytoj.

Rytoj Petras norėjo užšokti 
ant operacijos tiesiog iš darbo. 
Bet paskui mano sau:

—Reikalas nors ir akinis ir iš
viršinis ir operacija, galima sa
kyti. ne vidurių, o vis tik. šuo 
juos supaisys, gali ir paliepti iš 
kostiumo išsivilkti. Medicina — 
dalykas tamsus. Iš tikrųjų gal ir 
reikia nušokti iki namų — apa
tinius marškinius permainyti.

Nubėgo Petras namo.
O svarbiausias dalykas, dakta

rė jauna. Ir norėtų Petras pasi
rodyti, kad jis ne bile kas. Maty
kite, iš viršaus drabužis kad ir ne 
koks, bet už tai marškiniai, ma
lonėkite poniute, naujintelė dro
bė.

bulvė ant dešiniosios nuo pečių tempti. Kad išlygintų 
, apatinius trukumus.

Daktarė sako:
—Švarko nereikia... Ne vieš

butis. Tik batus nusiaukite.
Pradėjo Petras batus — savo 

džimi čiupinėti, bet paskui sako: 
—Tai jau. sako, tavorška dak

tarė. aš nė nežinojau, kad su ko
jomis reikės gulti. Liga akių, 
viršutinė. — nenumačiau. Teisy
bę sakant, 
marškinius permainiau, 
kita, prašau dovanoti, neliečiau. 
Jus. sako, nekreipkite į tai dė
mesio operacijos metu.

Daktarė, nusikamavusi aukš
tuoju mokslu, sako:

—Na. gulk greičiau. Nėr ko 
gaišti.

O pati čiauposi. Matyt, kad 
ją juokas ima.

Taip ir piovė Petrui akį. Piau- 
ja ir kvatojasi. Pažiūrės į koją 
ir juokais springsta. Net ranka 
dreba.

O drebančia ranka ir papiauti 
galėjo.

Tai pasakykite, piliečiai, ar 
galima žmogaus gyvybė tokin 
pavojun statyti?

Tarpe kita ko, operacija pasi-

tavorška daktare, 
o visa

ŠTAI BUDAS 
IŠGYDYTI PATRŪKIMĄ

Stebėtinai Namini* Gydymą*. Kurį 
Kiekviena* Gali A arto)i ant Bile 

Patrūkimo. Mažo ar Didelio
NIEKAS NEI-. AINI <>J A IŠBANDYT

•Jau nebėra abejonės, kad burtas var- 
tojamas Kap. Collings yra geriausias 
būdas visiškai išgydyt patrūkimą be 
operacijos.

Jei esat patrukę, nepaisant kaip Įn
irai ir kaip senai, pasiuskit savo vardą 

; Capt. AA. A. Collings, 
Ine.. <>9H. Collings Bldg.. AVatertotvn. 
X V., ir dykai išbaniiykit stebėtiną 
išradimą, kuris išgydo jį nuo dvieju 
aršiausių patrūkimų. Jis numetė pa- 
raišti ir niekados nebereikėjo dėvėti. 
•Jo du dideli patrūkimai, kurie jį lovo- 
je laikė per daugelį metų, buvo natu- 
rališku budu jo paties muskulų pri
taikomi t»e jokių raiščių. Tai buvo ste- 

. Sėtinas išgydymas patrūkimo, ir jus 
.. 25c.! galit gauti dykai išbandymui šio ste

bėtino naminio gydymo tik pasiun- 
ėiant savo vardą ir adresą, l»e jokių’ 
kaštų. Neužmirškit gauti dykai iš
bandymu:. Tai yra tikrai stebėtinas.

Kokiu* Dievu* Žmonės Garbino Se**- 
vėj. Panašios knygos lietuviu kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, ’ ašy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip ti* 
dievai tadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie aantikiua su žmonėmis turė- 
io. Knyga atambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 11.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $116

Lietuvos Respublikos Istorija ir ten- 
lapis. — Bitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietums 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
Kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui rev> 
kuriją paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalia yra padalyta į apskri- 
ėius. Tai yra vienatinė kny^a, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa v><n 
-varbesni dokumentai: Steigiamojo 
5eimo nutarimai, taikos sutartis n 
oolševikais, patartis su latviais, apra
šymas visų mušiu au lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
š lanko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0» 
Drūtais audeklo apdarau..........$1.50

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

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graši. Parašė J. R 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ............................................ $1.00

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

VA'allace. 472 pusi................................ $2.00

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

romansas M. Bematcvvicz’o.
468 pusi...................................................$1.50

i

i

i Apie blaivybės naudą yra 
[prirašyta kalnai knygų, pri
pasakoti daugybė kalbų, re
feratų.- pamokslų: pristeigta 
draugijų net ir ligoninių gy
dymui girtuoklių. Rodosi, 
žmonės turėtų tik pasekti tą 
visą ir jie butų laimingi.

Tečiaus taip nėra ir ko
dėl?

Jei žmonės tuos pinigus, 
kiek jų prageria. siTvartotų 
savo būtiniems ir naudin
giems reikalams, tai butų iš
mintinga. Galėtų Įsigyti sau 
Įvairių gĄvenimo patogumų.

Girtuoklio pelnas — tai 
Ijepi-otybė. ligos. amžina 
vergija, skurdas jo šeimynos. 
l>eštynės. kalėjimas ir žudy
nės.

Girtuoklio 
tai pragaras.

Palyginus blaivųjų naudą 
su girtuoklio nenauda, rodo
si patys girtuokliai turėtų 
pasitaisyti ir vengti degtinės 
kaip nuodų.

Amerikos valdžia užgynė 
degtinės darymą, pardavimą 
ir parvežimą iš užsienių — 
norėjo žmones padalyti lai
mingais.

Viešos bei legalės smuk
lės. kur girtuokliai susmuk
davo. tapo panaikintos — te
čiaus daugelis smuklių tose 
pačiose vietose varo biznį po 
senovei ir daug kartų dides
niu pelnu. Dar blogiaus. 
smuklės pasidaugino slaptai 
ir girtuokliavimas padidėjo. 
Dėl pelno net ir blaivieji Įsi
taisė slaptas smukles. Dėl di
dumo kyšių daugelis ir viso
kių vaidininkų nemato deg
tinės parduodant, nei pačių 
girtuoklių.

Daug butų galima prikal
bėti apie visokius budus 

• slapto pardavinėjimo degti
nės visokiose vietose. 
į Motinos šeimininkės, žmo
nos. kurių vyrai prageria ne
retai visą kiekvienos savai
tės algą, vaikai — kurie dėl 
tėvo pasileidimo girtauti 
kenčia badą ir nuogystę. 
laukia visuotinos blaivybės 
kaip užtekančios saulės.

Duchoborai. malakanai. 
menonitai. ąuakeriai — ma
žos tikybinės sektelės yra vi
siškai blaivios. Jų tikybos 
pamatu yra blaivybė.

Katalikybė yra viena iš di
džiausių tikybinių organiza
cijų. kurios išpažintojai-se- 
kėjai nėra blaivininkai. Ko-

Gal dėlto, kad Kristus bu- ąP’.ę ekonomiją taupymų, 
damas vestuvėse Kanoje, 
kur netekus \-yno. vandeni 
permainė i vyną, kad 
tuokliai galėtų toliaus 
tauti.

Katalikų bažnyčia 
blaivybės nieko nėra pada
riusi. Prie vienos bažnyčios 
esti po keletą smuklių. Taip 
yra Lietuvoje.

Amerikoje katalikams su- 
blaivėti dabar yra geriausia 
proga su valdžios pagelba. 
tečiaus katalikų bažnyčia ne
ima jokios akcijos ir laikosi 
neprigulmingai. gal dėlto, 
kad Amerikoje blaivybe rū
pinasi nekatalikiška valdžia 
ir katalikiška bažnyčia neina 
jokiai valdžiai pagelbon. o 
tik reikalauja, kad visokia 
valdžia pildytų bažnyčios 
reikalavynus.

Tiesa,. mes turime tikrą 
blaivininką kun. Saurusaiti. 
kuris tik ir dirba blaivybės 
naudai, tečiaus jo darbo vai-'
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“Progresyviai.”
Komunistai ' mėgsta 

tituluoti progresn-ių vardu, 
bet kuomet jų krūmeliui rei
kalingas pasipelnijimas, tai 
jie tuomet ima seną “štofą” 
ir vadovaujasi >enom tradi
cijom. Jie prisispyrę piršo i 
SLA. iždininko vietą su gana 
mažu išsilavinimu savo žmo
gų -J. Girdauską. vaduoda- 
miesi tuom. kad ir pirmesni 
SLA. iždininkai buvo mažo 
mokslo. Tas parodo, kad ko
munistai nėra jokie progre
syviai, bet tikri konservato
riai ir regresistai.

Kazys.

save

gir- 
gir-

Ar Buvo Visuotinai Tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visu veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip ji^ galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandeni, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai H r adresą pa- 
ir kitą veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos nežali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir

1 aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
į be galo įdomi. Kai žodis — tai fak- 
i tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
I argomentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžiai iki galo. 
Kaina ...

I Džian Bambos SpyčisL — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri-

I oj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 ”Džian Bambos spyriai”, eilės, ps- 
-ikalbėjimai, humoristiški etnupeniu- 
tai ir juokai. Antra pagerinta

■ aida. 128 pusi......................................Bk.
|x*ip Se.rovės įmonės Perstatydavs

Sau Žemę. — Labai įdomąa senovės
■ iloeofų daleidimai apie žemės tarais- 

lą. Pagal daugelį autorių parašė
! iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Ksip Atsira
do Kalbas“. Parašė Z. Aleksa.
to PUSI. — a ... •• •••••• • • • • •• • • a 1 ©C.

Uvatkų Gadzinkoe. — Jr kitos links
mos dainos. Apart juokingų ”Da- 

•atkų Gadrinkų” telpa 30 įvairių juo- 
■ūngų dainų, eilių, parodijų, ir t.t 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida 48 pusi..................................... 10c.

kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo uirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga laksi pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba-

i

Musų kainos žemesnės, ne-

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokių ru-

rankomis j? 
dirbtas 
Itališka* 
A ko r dinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos _ ______ r __
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa- J » • • »-* •» • _ 
*j prisiųnėiam dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Island av. Dpt. 31. Chicago.

mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rį prisiųnėiam dykai. (-)

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metam- 1 dol. I Lietu
va 1 dol. 5*K-.

"M ARGI TiS”
32!<i So. Halsted St.. Chirago. III.

Jdėk i laiškų viena dolerį ir 
gausi Kas mėnesi po “Marguti.”

■ Į 
i 
I

Istoriškas mokinanti. Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakom: 1) Neuž.’rtikintia Vyras; 

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir £) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K> 
juokinga knyga su 379 puikiais pa- rėkta. Jom nurodoma kaip žmonės 

veikslais, perstatanėiais įvairius nuo- paikai tiki j visokius prietarus, 
tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio burtus ir tt 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
tnygą niekas nesigailės. 382 pus- 
apiai. Kaina ................................... <1.00

Oelfco Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? prietarų
—Dėlto, kad norisi, ataakys kok«ĮPUJl-................

nemokša. Bet delkogi noriai ? 1
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
ienas maistas duoda daugiau spėkų, vė merginą Oną Aumulier. 

kitas mažiau? Delko žmogui reikia j paveikslais. 16 pusi..............
•ukraus. druskos ir kitų panašių da-1 , 

’ykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši-1 ■ 
uos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
cnvgutės. Parašė P-ras G-rnus.• i
Kaina ................................................... 15c. f

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba j 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gerta 

tatai Įkas ir laisvamanis privalo 
ią perskaityti. 64 pusi.......................20c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti ’»’liety»iė» 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerintą 
laida. ........................................ I#e_

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa Į

ifie.

Apie Dievą, Velnių, Dangą ir Praga
rų. Parašė Robert G. Ingeraoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
nsikintojas. 72 
............................... 25e

De!ko . \ menkos MacoehH. — Arba kaip ka- 
J~" “ talikų kunigas Jians Schmith papio-

Su 
.. 10c.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telps 
44 geriausią Jovaro dainų. Jos tin- 

i ka deklamadjoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose, 

į Pusi. 32 ..............................................

Palengvina 
nuovargy

I KELEIVIS
253 Broadw*y,

So. Boston. Mass.

NUO ODOS LIGŲ

b
R-d Cro^s.Ink- 
starns Pleiste- 
riai Gaunama 
v sose aptieko
se. Gaminta 
J o h n s o r ir 
Ulmscn. New 

Br ur. s«.v ick.N .)•.

I _____ Naudok gvdanėias puti

If"’ FREEDOL
23 gražios eilė*, daugybė stroips- ' .__ .__ ...... i « ... ... tTai vra receptas garsaus šveicarisk*tik jis eina ir SU kuo tik kai-}'1”*’ J°oku’ ,r tb P»'«a» lhas- •■n>fesoria». FREEDOL greitai įMge- 

basi, visur ir vfa.omM kalba .......................
stebėtinai greitai išgydo šašus. Nonas, 
Erzemą. Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina 31.00. 
Reikalaukite aptiekose arba nrisiąski- 
te S1.00 ir mes tuoiaus išsiusime uet 
paštą bonką.

FREEDOL REMEDY CO.
3SS A. AVarren 8t. Boston 19. Mass.

Didžiausias ekonomistas 
pasauly, tai Kulidžius. Kur!

Ir jis daug sutaupo. Nes al
gos ima daugiau, negu kiti 
prezidentai.

dėl
Kolombijoj sustreikavo 

bananų plantaci/oj 20 tūks
tančių darbininkų. Na. ir A- 
merikos karinis aivas Gal- 
veston, kuris randasi Pana
mos Kanale, greit buvo pasi
rengęs plaukti i s reiko vietą. 
Lėša<ir nuostolius tokios pa
siuntinybės turės padengti 
Amerikos pilieč ai. Nesu
prantu, kam tas laivas turėtų 
ten plaukti, kuomet vietiniai 
kareiviai atlieka “gerą dar
bą." Štai žinios iš ten sako, 
kad 35 darbininkai jau už
mušti. o apie tiek ar daugiau, 
esą užmušta plantacijos vi
dun-.'Kam tad A nerikai rei
kia kištis, kad vietiniai ka
reiviai atlieka tą, ko musų

• karo oficierai ir valdžia trok-
* šta. Laisvės Mylėtojas.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
rta nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
•urėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
ra bošius. Pusi. 23 ............................10c.
Byla Detroito Katalikų so Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuoiė socialistu* 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai rr prirody
mai. kokių priemonių katalikai da-i- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
oaveikalais. 61 nūs)..........................25c.
Popas ir Velnias — Ir tris kiti indo- 

mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta ganaus anglų rašti- 
nam vertėtų penkaityti. .............. 25c.

"O. S. S.” arba Šlinbinė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

:r geras perstatymui. Kaina .... 15c.

I

I

Nauja spėka paąenusiems 
ir pabėgusiems

Besiartinanti senatvė vis didesne 
našta gula ant nervu ir muskulų sis
temų. svarbieji organai sumenkėja, 
nervai susilpnėja ir spėkos išnyksta. 
Nusilpnėjusiems niekas neprilygsta 
Notra-Tone. Ištikrujų. pasekmės kar
tais i kelias dienas bara tikrai paste
bėtinos. Sąryšy su tuo yra įdomus 
laiškas p James Milner iš Wiggings. 
Miss. Jis sako; "Aš visai mažai spėkų 
ir energijos beturėjau ir buvau visiš
kai nusikamavęs. Paėmęs Nuga-Tone 
a.- pasijutau kaip naujas žmogus.”

Kiekvienas, kuris yra nusilpnėjęs, 
arba menkos sveikatos, turi išbandyti 
Nuga-Tone ir įsitikinti apie šį didelį 
sveikatos ir spėkos budavotoją. .Jus 
galite gauti, kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų vertelga neturėtų 
stake, jis gali užsakyti dėl jus iš urmo 
vaistinės.

RedCmsS:Kidney Plastčr
Jaučiasi gf’Tf” ant nugaros

Santai Midj
• Parduoda visose 

Aptiekose

NETVARKUS 
IR SKAUDUS 

Šlapinimaąi 
seniems
Palengvina

Katra $1.00

Tšdalintojai« yra 

HEALTH SFECKLTIES CO. 
362 Wa<*swcr’.h Av.. New YorftCity

šiai lygus celibatui.
Visai kitaip žiurųi blaivy- 

bę “pagoniškasis” mahome- ' 
tonizmas — Mahometo ti
kyba, turkų-arabų tikyba, 
prasidėjusi 604 metuose po 
Kristaus, turinti pasekėjų 
210,000,000 blaivininkų.

Mahometonai iš principo 
vra blaivininkai ir pas ma
hometonus blaivybės klausi
mo visai nėra, nes girtuoklių 

baigė puikiai. Petro akis dal>ar nėra. Mahometonų tikybos 
bebolės. ’dogma yra blaivybė.

4.

R. J. VASIL
tot BROADVVAY ROOM 

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: NAMI >. FARM.AS, 

KRAUTUA ES.
Inšiuriim: Al'T< MOBILIUS.
N AMUS. FORNIši ’S. KRAU

TUVES ir lt.
\i*draudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAI’ VISOKIUS DOKU
MENTUS k«»P #»«• t»P ir Lie
tuvoje, greitai ir at a kančiai. 
Norint gero ps**rn;!'i"’°- kreip
kitės, R-J- VASIL
409 Brvednav. So. boston.

Beveik kiekvienas žino, kad žiemos sezonas atneša 
pertankiai kosulius ir šalčius, kurie palieka kūną la
bai nusilpnintą. Taipgi tūkstančiai žino, kad lengvai 
virškinamas.

SCOTT’S EMULSION
yra stebėtinas stiprumo būdavot© jas. Tai yra cod-liver 
nupuolęs—atbudavokite jį su Scott’s Emulsion. Im- Jįa 
aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparumai yra f ■ 
kitę reguliariškai po valgio.
■■■■■■■ Senti čt Bovvtk. Bloomfield, N. J. 26-13 flBHHHHHB

REMMBLA 
hemorKhdus 
(Raudonąja Gyala)
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VTTHJB- 
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorią. Ji* 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
rnidus (pilės).

Rašykit laiškus reikataudaai dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausit* jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER A CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.
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SXA-l-3_‘ < - 7[kas GIRDĖTI LIETUVOJE
(huo mutų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiŽių.)

IŠ GYVENTOJŲ STATIS
TIKOS LIETUVOJ.

Ved; bos, gimimai, mirimai.
Statistika rodo, kad kai 

kurit se srityse šių metų ne
derlius yra atsiliepęs į gy
ventojus. Iš statistikos jau
čiam i, kad tam tikrose srity
se gyvenimo sąlygos šiek 
tiek; rasikeitė, pablogėjo.

Paimsim vedybų skaičių. 
1928 m. pastebimas vedybų 
skaič ius sumažėjimas, kas 
mat\ t iš šių davinių: per pir
mus 1928 metų šešis mėne
sius Lietuvoj buvo 12,042 
vedy )ų, o 1927 m. per tą lai
ką buvo 12,442, vadinasi, ve
dybų skaičius sūmažėjo 400. 
Tas vedybų sumažėjimas 
žymi snis šiaurės Lietuvoj: 
Biržų, Rokiškio ir Ežerėnų 
apskrityse.

Sumažėjo 1928 metais ir 
giminių skaičius. Pernai per 
pirmas šešis mėnesius gimi
mų buvo 35,229, o šįmet per 
tą pat laiką — 34,545; vadi
nasi, sumažėta 684. Bet kar
tu labai žymiai sumažėjo 
mirimai: pernai per pirmąjį 
pusmetį mirė 22,375 žmonės, 
o šįmet — 18,319. Pernai 
metais mirimų buvo dau
giau, nes krašte siautė gripo 
epidf mija. kuri šįmet yra pa
sibaigusi.

Kai dėl emigracijos, tai šį
met per pirmąjį pusmetį emi
gravo iš Lietuvos 4,715 žmo
nių. Palyginus su įvairiomis 
vietomis, daugiausia emigra
vo iš .Utenos, Panevėžio ir 
Ukmergės apskričių. Iš sveti
mų kraštų, į kuriuos emigra
cija eina, pirmą vietą šįmet 
paėmė Kanada, į kur išva
žiavo-1.630 žmonių: toliam 
eina: Argentina — 1.228: 
Brazilija — 765; Pietų Afri- 
ka — 393. Beveik visiškai su-Į 
stojo emigracija į Amerikos 
Jungtines Valstijas, nes emi
grantų skaičius ....
285; o tai dėl to, kad ten vei
kia įvažiavimą varžąs įsta
tymas. Taip pat iš statistikos

’Lk4 lKAIP ELGIASI LIETUVOS ŠOFERIAI.
kurio tyrinėjimo nustatė, į 
kad tai padarė žinomas va
gis— recidevistas 'Lukošius* . ..
Vincas drauge su Broniu Vo- “lojojas, kaip iz oze 
lodka, abudu iš Šiaulių, ir kitais panašu; :s t<»k. ..-pat 
ii* su Jonu Kryžinausku, gyv. vertės priežodžiais dar nese- 
Šiaulių priemiesty Pakartu-nai buvoapibviin 
vuose. ši trejukė darbuoja-jbemirštanti Kai ie :■ -iui. 
si senai, bet kaipo specialia , ~ / ,’~-
tai —vagys savo pėdsakus “šoferiai,’ pasno(.ę 
moka gudriai paslėpti. Pa- verti 
vogtus įvairius daiktus jie bet ne kartą d 
gabendavo pas . *’ .
motiną Volodkienę Liudvi- kus pralenkę, 
ką. kuri šiuos daiktus likvi-[ 
duodavo i

I
llodka, abudu iš
ir su Jonu Krvžinausku, gyv.

“Girtas, kaip izvozčikas.” 
Kas" — 

Šiaulių, ir kitais panaši: toi );i’ _ • v Y X.*

I

lama nūn

Tzvozčikų” vieton atėjo 
- - . - liktai

“izvozčikt" i> t- Pnai, 
____  _ lar “nioralinė- 

Volodkos mis” savybėmis <a\

r

_ ......  i Stačiai įgriso laikrašč:
_______ ir užlaikydavo bei jse skaityti visuom<-.
slėpdavo šią trejukę. Volod-įskundimus auto ;U>;
kienė kaipo sena moteriške•nesąžiningumu, jų 
vaikščiodavo su šiomis pre-lgirtumu, jų barba

Padarius kratą rasta įvairių;ii' sutarto žodz o 
daiktų, kurie grąžinti nuken-imu - 
įėjusiems, o kaltinamieji pa-o'ovių. 
dėti kalėjiman. ---

kėmis ir jas pardavinėdavo.I jų aziatišku neį uii:/ ;: 
Padarius kratą rasta Įvairių;ir sutarto žodz o 
daiktų, kurie grąžinti nuken-imu.— ir daugel u ė

Tečiau išmintinv; 
rods, rusų priežodi.- 
durniui įstatymas 
tas! 

: šoferių elgesiu ,ju< > 
neveikia. Jie savo pa; 
netik nukonkuravo 
sius ‘’4zvozčikus,"

be- 
iko: 
as\ •

Spaudos nusisi.*. ’.;. įima: 
'S ne kiek 

pi (>čiais 
senuo- 

nun 
ėmė sėkmingai konl *) •><* 
-u banditais.

šiomis dienomis buvo toks 
atsitikimas. Važiuoja iš Kau
no Ukmergėn autobu>a> Nr. 
2055, prisikrovęs publikoj 

vavo 12 atstovų ir 0 svečiai. ; Keletas kilometrų už -Jona- 
Pirmininkauti buvo išrink-: vos plentas eina kiek pakal

tas centralinio ūkininkų ban- nėlėn. Priešais važiuoja veži
ko instr. Trimakas, tečiau mas (į kalnelį), L_ 
paaiškėjus, kad jis ne narys sunkenybių prikrauta 
ir nepageidaujamas, susirin- kiai tempia vežimą . kainą 
kimas pareikalavo atsistatvJsupelėjęs kuinas. Paiiai kui- 
dinti. P. Trimakas nenorėjo ną pavargusiais žingsniais 
atsisakyti, bet reikalaujant varosi paliegęs seneliukas — 
atsisakė pirmininkauti. Vė-j vežimą veda. Pamatęs prie- 
liau išrinktas kitas pirminin-išais atvažiuojantį autobusą 

■senukas vežimą pasuko i de- 
skaitomasl^nę kelio pusę ir varosi to

liau. Kelio viduriu bezirzda- 
imas autobusas.- privažiavęs 
į prie seneliuko, sustojo:

Daj jemu v mordii! — 
(rėžk jam į snuki) — ta e

10,000,000 LITŲ NUKEN- 
TĖJUSIEMS ŪKININ

KAMS.
Mes jau esame pranešę, 

kad žemės ūkio rūmai iš sa
vo sąmatos yra apsiėmę su
taupyti apie pusę miliono li
tų kredituoti ūkininkams pa
šarams pirkti. Šimtą kitą 
tūkstančių litų pasiėmė su
taupyti žemės ūkio ministe
rija.

Be to, žemes Ūkio Rūmai 
prašė vyriausybės paskirti 
10-12 milionų litų specialiai 
nukentėjusioms nuo lietingo 
oro šiaurės apskričių ūkinin
kams kreditų pavasario sė
jos reikalams.

Vyriausybė, kaip teko pa- [ DIDELIS SKANDALAS 
tirti, paskutiniam ministenv ŪKININKŲ SĄJUNGOJE, 
kabineto posėdy principaliai | 
nusistatė skirti apie 10,000,- 
000 litų į žemės banko akci
ni kapitalą, o Žemės bankas 
iš tos sumos kredituos nu
kentėjusius ūkininkus dviem 
metam iš 5 metinių nuoš. pa
vasario sėjos reikalams.

Kreditas bus duodamas ne 
pinigais, bet sėklomis. Deda
ma pastangų, kad sėklos bu
tų supirkta per Lietuvos 
Ūkio Koperatyvų Sąjungą. 
Sėklos supirkinėjimas jau 
prasidėjo. Bet, jei visą rei
kalingą sėklos kiekį Ž. uk. 
koper. sąjunga nepajėgs su
pirkti, tai nukentėjusiems 
bus duodama kreditai ir pi
nigais.

Turime omeny, kad kredi
tu teks aprūpinti labai dide
lis ūkininkų skaičius ir skir
tų pinigų neužteks, todėl 

i kreditas bus duodamas tik 
tiems nukentėjusių sričių 

j ūkininkams, pas kuriuos 
■ • šiais metais neužderėjo javai 

; ir kurie iš savo ūkio negali 
•padaryti pajamų sėklai įgyti 
ir be kreditu pavasari nega- 

siekė tik,lfa laukus isėti.

ŠNIPAI DARBUOJASI. jos inspektorius, kurisxlarė 
......~ .r ........ .. ........ . ... Kovarsko politija su šnipu ■ex pianesė, kad esą
matyt, kad Brazilija. Kuri ki-Į jOnU Raudonikiu areštavo Praryta nuostolių apie 8/.- 
tais metais daugiausia pa-[ u vietos darbininkų ir vals-P’’0 "5^- |
traukdavo emigrantų, šįmet tiečių. Visi jie buvo areštuoti Sąjungos valdyba siūlė i 
užima tik trečią vietą. Čia. tik vietos kunigo ir rabino nuostolius padengti is rezer- į 
greičiausiai, bus padariusi pastangų dėka. Iš areštuotu-pŲ- Kreditų inspekcijos at- 
įtakos musų spauda, kuri(jų 6 tapo išsiųsti į Varnius, o stovas nurodė, kad išlaidosi 
daug kaitų įspėjo emigran- kiti 5 sėdi Ukmergės kalėji- Į esančios didesnės už rezer-1 
tus nevažiuoti Brazilijon, o iT)e jr laukia kariuomenės tei-jvus ir nėra is ko padengti į[ 

» J -----7---- A* —— — —
tas i gyvenimo sąlygos yra triskart kratą, bet vis nieko I 
palankesnės musų žmonėms. negaiėjo surasti. Galop, Ka- 
Šiuo atžvilgiu Kanada ir Ar-,rosui jau kalėjime sėdint, 
gentina yra, be abejo, gėrės- ‘ žvalgyba pakišo jo gritelėn Į 
nės vž Braziliją. Visai neva-. vjSą pundą komunistinės Ji- 
žiuojama iš Lietuvos Pales- '.teraturos ir nuvažiavusi “ra- 
tinor, nes per pirmąjį pus-|d0,” jr dabar jį kaltina ko- 
metį emigravo Palestinon tik; munistinės literatūros laiky- 
5žmmės. ,'ime. Judošius Jucius išdavė

Palyginę šių metų pirmųjų '■ tI.j5 ^avo kaimynus, manyda- 
šešių mėnesių gimimų ir mi
rimų skaičių, gausim gyven
tojų prieauglio 16,226. At-

Nariai pasmerkė centrą. Di
deli pieno perdirbimo 

bendrovės deficitai.
Aną penkiadienį Kaune 

Įvyko paskutinis Pieno Per
dirbimo bendrovių sąjungos 
(“Pieno Sąjungos’* buv. ūki
ninkų sąjungos) narių. įga- 
•iotinių suvažiavimas. Daly- 

vo 12 atstovų ir 6 svečiai.

įe 
ir

(į kalneli!, kurių ten
;un-

kas.
Susirinkimas 

nepaprastu, nes jame sąjun
ga likviduota.

Pieno sąjungos vyriausia 
galva agr. Valatka sako, kad 
sąjunga turinti apie 26,000 
litų deficito, iš jų 20,000 litų 
esą užsilikę iš 1927 m. Nuo 
š. m. balandžio mėn. sąjunga 
gyvenanti be nuostoliu.

Tečiau kreditų inspekci
jos inspektorius.

[reviziją, pranešė.

rusiškai šoferis savo padėjė
jui. Padėjėjas nelaukė ragi
namas. Iššoko iš autobuso ir 
smogė kumščiu į veidą nieko 
pikto nelaukusiam, niekuo 
nenusikaltusiam ir nieko ne
suprantančiam seneliui. Se
nelis susvyravo, apsipylė 
ašaromis, ir šaukdamas, suė
męs galvą, “užmušė mane”, 
ėmė bėgti per lauką. Bet kur 
.'is pabėgs nuo banditiškai 
nusiteikusio šoferio, jei jis ir 
taip iš senatvės vargiai be
eina!

Sunku pasakyti, kuo butų 
pasibaigęs šis šoferio bandi
tiškas žygis, jeigu nebūtų 
Įsimaišęs, važiavęs autobu
su. universiteto profesorius 
s. ir dar pora geros valios pi
liečių. Tie trys piliečiai, 
■ iiergiškiausiu hudu užpro- 
estavo prieš šoferių negir- 
etą bantitizmą, pareikala- 
<i iš mušeikos parodyti pa

są. kad galėtų jam iškelti by
lą. Mušeika rodyti pasą, ži- 
ioma,*atsisakė — ar jis dur
ias rodyti, jei nėra polici
nis? Atsisakė rodyti pasą ir 
šoferis, sėdėjęs prie vairo — 
mušeikos siundyto jas. Nepa- 
akė ir savo pavardės:

—Tas, kuris mušė, vadi
nasi Jonas Kuncevičius, o 
mano pavarde — kas jums 
< upi? ’ — buvo šoferio aiškus 
nusistatymas... Kadangi au
tobuso numeri prof. Š. užsi
rašė, tai kaltininkas patrauk
tas teisman. -

Valdžios organai pirmoj 
eilėj turėtų atimti leidimus 
ažinėti tiems šoferiams, ku

rie pasižymi duoto žodžio 
nesilaikymu bei chuliganiš- 

u elgesiu. J. Kūkali*.

NE^S?,ES Jei Patrukęs
,-3 Bandyk Tą 

UŽDĖK" ANT BILE PATRUKUSIOS 
VIETOS. SENftfAR NAUJOS. DI
DELĖS AR MAŽOS. IR JUS BUSITE 
AM KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TIKSTANCIUS.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- 

į l is ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
j pas \V. S. Rice, 09-K Main street, 
i Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
rodymui jo puikios* stimuliuojančios 

, aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišhandęs šios puikios 
metodas. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą., jūsų gyvenimą ’.' 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartoki; 
žemiau įdėtą kuponą.

Netoli nuo Iion River, 
Mich., pereitą savaitę už-i 
griuvo Forbes geležies ka 
sykla, palaidodama 9 darbi 
ninkus. Keli lavonai jau iš 
imti. Manoma, kad ir kiti už
berti bus negyvi.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

I

pusių, išduodančiu labai

Lietuviška 
Koncertinos 
Raktu. 
Dykai

toną, 
išspaudinta!
No. 2 dėl

104 Raktai, Oktavos, Triplv 
r Quadruple, su Fret-Work ant 
tbiejų 
farsų

Tik
?olio
<»lo, su Orkestros 

Katalogas

VITAK-ELSNIC COi
1639 So. Ashland Avė.,

CHICAGO, 1LL.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didelio Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
arba aitais sios Linijas 

laivais
TIK AfeTLONlAS 

DIENAS 
Puikios kajutos Trečiai 

Klesa:—Tiktai 
Steitrumiai 

pas vieton agentus arba 
• > Statė St., Boston, Mase.

NORTH GERMAN LLOYD:

t

h

I

«

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Ricc. Ine.
Ku-K Main st., Adams. N. Y'.

Malonėkit man prisiust visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančiu aplika
ciją nuo patmkimo.
Vardas .................................................
Adresas .................................................

Valstija ........................... ...................

KALĖDOS ATEINA
tik kartą į metus, todėl prisirengkit 
gerai linksmintis, ir ventrti nesvei
kumus!

Trinerio Kartusis 
Vynas 

yra veikliausia sudėtinis, kuris užtik
rina sveiką apetitą, ^erą virškinimą ir 
smagu ūpą Taip len-rva yra sugrfešyt 
prieš saikunią valgant. Jūsų sistema 
pasipriešina, bet Trinerio Kartusis 
Vynas tuojaus numalšina. Jei norit 
prašalint širdies piktumą, ar neleisti 
gasafhs formuotis žarnose, imkite Tre
nerio Kartųjį Vyną. M r. George 
Meintll .rašo mums iš Riverside, III., 
Spalio 31: "Trinerio Kartusis Vynas 
yra tikrai puikus tonikos ir jis padaro 
daug gero." Vertingas kuponas kiek
viename pakiete. Dėl sampelio dykai 
(vienas dėl šeimynos) rašykit pas Jos. 
Triner Co„ 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago. III. Jei norit gauti Trinerio 
sieninį kalendorių 1929 m., gaukit dy
kai Iš aptiekoriaus, arba pasiuskit 10c. 
padengimui lėšų mums.

:  Liaksmų Kalėdą!

i. bus padariusi pastangų dėka. Iš areštuotu- 'V Kreditų inspekcijos, at-. 

kiti 5 sėdi Ukmergės kalėjai esančios didesnės
- -__’_ 2_. ' ' ’—> ir nėra r

vykti į kitas š^is, kur klima- ‘ smo. Pas Ą. Karosą darė net| nuostolius.
Iš atstovų buvo pareikšta: ’ 

jus vadovai, sako, mums vis 
dumėt akis, sakėte, kad esą 
blogos veikimo sąlygos, 
spaudžia iš viršaus, ir kvietėt 
vienybėn, tečiau sąjungą ve
sti geron pusėn nepasisten- 
gėt.

Mes patys taipgi kvailiai, 
kad čia pasilikom. Kytres- 

mas, kad užsitarnaus pasjnieji nuėjo į Pieno Centrą ir 
žvalgybą malonių. Kovarsko ten gauna didelius pinigih 
policija ir Ukmergės žvalgy- už statomą sviestą, o mes tik

metę iš čia emigrantų skai- p,a džiaugėsi, kad iš Kovars-1 nuostolius nešam. Taip kal
čių — 4,715, gausim, kad per k0 apielinkės visus komunis- tino centrą eiliniai nariai, 
pirmąjį pusmetį gyventojų tus sukišo į kalėjimą. Bet už 
skaičius Lietuvoj padaugė- kelių dienų vėl visoj Kovars- 
jo 11.511. Vadinasi, emigra- koapielinkėj paplito atsišau- 
cija atima ,truputį daugiau kimai jr literatūra.
negu ketvirtą dalį gyventojų 
prieauglio. Tai yra didelė 
dalis.

pirmajį pusmetį gyventojų tus sukišo į kalėjimą. Bet už

LENKAI TEBESAUDO Į 
MUSŲ SARGYBINIUS.
Lapkričio 3 d. demarka

cijos palinijy, Alytaus apsk.. 
lenkai bandė nužudyti musų 
sargybinį policininką Motie
jų Alšauską. Apie pasikėsi
nimą gauta tokių smulkme
nų.

Kalbamą dieną Alšauskas 
ėjo popiet tarnybą. Apie 16 
vai. iš anapus demarkacijos 
linijos pasigirdo suvis ir kul
ka prašvilpė pro sargybini. 
Užė. us sargybiniui ant kal
nelio pažiūrėti, kas šaudo, i 
ji buvo paleista dar trys kul
kos. šaudoma buvo iš krūmų 
brauningu. Vėliau musų sąr- • . • * 1 1
šaipydamiesi pareiškė, kad
gybiniams lenkų kareiviai 

i šaipydamiesi pareiškė, kad 
| jie šaudę vilkus.

Čia skaitome reikalingu 
paminėti kelis dalykėlius. 
Nuostolius, žinoma, turės pa
dengti pieno perdirbimo 

~«.z>. 1 bendrovės. Bet bendrovės. 
VAGIŲ LIZDAS — ORGA-hęajpO tokios, nieko neturi.

NIZUOTA IStAlGA. I viskas nariu. Vadinasi, visos 
Šiaulių apylinkėje pasku- nuostolius ' turės padengti 

tiniu laiku pasikartojo kele- P'^o.perd^btmo bendro™ 
tas įvairiu vagysčių, kurios naliai patįs ūkininkai, 
buvo vieno budo ir kaip kri- Šitie nuostoliai, kaip teko 
minalinės policijos valdinin- girdėti iš patikimų šaltinių, 
kų nustatyta, tai esąs darbas nėra gal dar galutini, nes ne
vienų ranku. Tokiu budu sureguliuotos sąskaitos su 
pereitų metu spaliu mėn. 23 subankrutuota ūkininkų są- 
dieną Šiaulių m. piliečiams: junga — žemės ūkio kopera- 
Gorui Sasuilui, Idui Sverdio- tyvų sąjunga. Be to, kyla pas 
lui irPolei Zilbermanienei kai kuriuos ekonomistus su- 
pavogė ivairių baltinių ii manymas, kad reikią patik- 
valgomuju produktų maž- rinti ir visų Pieno Sąjungai 
daug 600 litų sumai, tais pa- priklausančių pieno perdir- 
čiais metais bet truputį anks- bimo bendrovių finansinius 
tėliau Giršui Edelmanui pa-Į reikalus, 
vogė lovą, vėl tais pačiais 
metais Baltrumaitytei pavo
gė kiaulienos mėsos 400 litų 
sumai, vėliau -Beliauskui iš 
Tribų kaimo pavogė ratus 
300 litų vertės1. Kriminalinės

Galimas dalykas, kad. 
kaip sako autoretingi šalti
niai,- padarius pagrindinius 
patikrinimus, nuostoliai gali 
pasirodyti net dvigubai di
desni. ’ "L. 2.”

PAIM-FMPELUR

Cambridge’uje pasiutęs 
>uo apriejo daktaro Conclif- 
e’o 11 metu amžiaus vaiką.

*
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TAI
KELIAS 
DĖL

LIETUVIŲ

iš New Yorko į 
Kauną ir atgal 
(Pridėjus S.V. 
jeigq Takaus.) 
Trečia klesa

Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite daup Lietuvos pa
žangai ir savo artimiem- Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite. užrašydami įiem-

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIAMS MOKS!“ liter atūros, meno, ilius
truotas ŽURN \I.AS.
Kaina metams: I.š m e 2 dol.. pusei metų 1 dol.
Amerikoje išsiras;’ ■1 'ams4 dol.. pusei metų 2 dol.

Žurnalas teikia daug /imu aP’e mokslo ir technikos ste
buklus, apie kitu U >št u pa/angos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkjma ii kūrybą.
UžMikymas siųsti art P'n‘gv.« p*Ątu. bankų čekiais sa
lia įvertintuose lai, \<| • -ekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro g^tve Nr. 83, Lithuania.

Savo maža pastari: Kultūros ir pažangos darbą.

BALTIKOS

LINIJA

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Anl musų populiarių labų

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrjžimo leidimu ir kitu 
informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg -American Line
2<» Tremont St.. kiltie BuiMing 

BOSTON. MASS.

g Naudokite išlaukiniai
Skaudamų Muskulų 

k Peršalimų
I Skausmų Krutinėję
. Sustingusio Sprando |
. Pečiu Skaudėjimo ,

Išsinarinimu ir
1 Išsitempimų <

Neuralgijos
P'-rritikrHkitz. kad gaunate tik- 

INKARO tssbarnk.:- ant 
pakelk* pag*-lb«> j.iam** ai-u-a-gori.

Knjgatt. korioįc r*.iūuo.:a-ra pi;- i 
iiorouvmai naadvjinidr PAIN-EX- 
PELLERIO dangei* atsitoirr.- - . 
<i* *uma prie kiekvieno^ b*.Lutės.

l'arside-'da visose vaistinėse ' 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

FJU.HICHTER Sr CO, 
srssv ***o sovtm r>m« »v».

BRCOKLYN, N.V

nuo

AMERIKOS
Išplaukimai 
Laivų iš 
New Yorko
liti am \ 

Gruodžio 22

LITI \NIA 
Sausio 26

ESTONIA
Vasario 9

i VS*tos Agentus ar į 
AMEIlItA l-INE

S Bridge Street, Ne« York, N. Y



KELEIVIS No. 51. Gruodžio 19 d, 1928.

Vietinės Žinios
GUBERNATORIUS SUSI

NEŠĖ SU MAJORU: '
Bostono miestas apiplėštas, 

sako p. Fuller.
Tarp valstijos gubernato

riaus Fullerio ir Bostono 
miesto majoro Nicholso kilo 
“faitas.” Gubernatorius la
bai norėjo išvesti apačia jū
rių tuneli iš Bostono i East 
Bostoną. Legislatura išleido 
ir tam tikrą įstatymą. Tūli 
politikieriai, tikėdami, kad 
tas tunelis tuojaus bus kasa
mas, puolė pirkti žemę East 
Bostone. Jie manė, kad mie
stas paskui turės iš jų tą že
mę atpirkti ir jie padarys 
gražaus pelno.

Bet tunelio planą turėjo 
užgirti da ir Bostono majo
ras Nichols. O jis kaip tyčia 
ėmė atsisakė jį užgirti. Nega
na to da, jis išvadino guber
natorių “spekuliantu” ir ki
tokiais vardais.

Gubernatorius, žinoma, 
baisiai įsižeidė ir pareiškė, 
kad Bostono miestas yra 
“rubavojamas.” Majoro ad
resu jisai drėbė šitokį kom
plimentą: “kubmet majoras 
sakė, kad aš esu spekuliantas 
ir lošiu akcijomis, tai jis tu
rėjo būti paprastam savo ne- 
atsakomingam stovy...”

Ką gi reiškia majoro “pa
prastas neatsakomingas sto
vis?” Gubernatorius nepasa
kė. kad majoras paprastai 
būna girtas, bet jis paliko tai 
pačiam skaitytojui išsiaiš
kinti.

Bostono laikraščiai dabar 
užpildyti majoro ir guberna
toriaus ginčais.

Pavogė draugo Brazaičio 
automobilį.

Pereitoj : 
mėtų iš garažo buvo pavog
tas draugo Povylo Brazaičio 
automobilius. Garažas buvo 
užrakintas, bet spyna atlupta 
ir karas išvažiuotas. Jo auto
mobilius buvo Nash kompa
nijos darbo, 5 pasažierių, 
blėtų numeris 617,171. Auto-! 
mobilius buvo neapdraustas rė jo pasakymas,

3 ‘

Plėšikai užpuolė lietuvį, bet 
patys gavo kailiri.

Gruodžio 6 d. naktį plėši
kai buvo užpuolę M. Paliek- 
nį, kuris nesenai atvažiavo iš 
Detroito aplankyt savo drau
gus So. Bostone. Užpuolikai 
norėjo primušti jį ir atimti 
pinigus, bet vargšai skau
džiai apsįriko, nes patys ga
vo atsakančiai į kailį. Pažy
mėtina, kad visi tie bomai 
yra lietuvių vaikai, vienas jų 
yra tarnavęs laivyne. Užpuo
limas įvyko ant kampo D ir 
Broadway. Užpultasis apie 
tai pasakoja šitaip:

“Pamatęs, kad polięįstų 
nėra ir jokios pagalbos iš 
niekur nesimato, pats likau 
policistu, kžlpitonu ir teisėju. 
Gyniausi, kaip mokėjau ir 
galėjau, ir pavyko apsiginti. 
Prisiminęs Lietuvos istoriją, 
kaip senovėj lietuviai nesibi
jojo plėšriausių žvėrių, pa
naudojau tą senovės lietuvių 
stiprumą taip, kad dabar 
penki & valkatų vaikščioja 
su suplotomis nosimis. Te
čiaus patarčiau kitiems vėlai 
naktimis nevaikšfciot, nes ne 
visiems gali pavykti šitaip 
apsiginti.”

Bus p-lės M. Grybaitės 
koncertas.

Gruodžio 30 d. South Bos
tono Municipalėj salėj bus 
p-lės M. Grybaitės I-------  . .
tas/kuriame dalyvaus taipgi buvo atsakymas.

Policija sustabdė Harvardo 
studentų vaidinimą.

Pereitą subatą Bostono 
Ttajoras uždraudė Harvardo 
studentams vaidinti Bostone 
veikalą “Fiesta.” kuris jau 
>er Uis vakarus buvo vaidi- 
įamasC'arrtbridge’uje. Tuo- 
net ir Uambridge’aus polici
ja neleido daugiau tą veika
lą vaidinti. Kilo triukšmas, 
bet'ir vėl viskas nurimo.

Sakoma, kad Michael 
Gold, kuris tą veikalą para
kė, esąs komunistas. “Fiesta” 
juvo parašyta ispanų kalboj 
r vaizduoja Meksikos gyve- 
limą. Doros sargams veika- ( 
as pasirodė “baisiai nešva- 
•us” ir “nemorališkas?” nes 
int scenos jauna mergina 
prikalbinama prie nemora- 
liško darbo. Vienas jo vilio- 
.ojų klausia: “Ar tu pasiduo
di kiekvienam vyriškiui, ku
ris tavęs paprašo?” Rafaela 
atsako: “Ne, ne kiekvienam. 
Aš visuomet buvau ištikima 
dvariškiams.”

Vienas “doros sargų" pa
rašė policijai šitokį laišką: 
“Pereitą naktį aš mačiau 
šlykštų vaidinimą, kurį statė 
Harvardo Dramos Draugija. 
Tai buvo begėdiškiausis ir 

inedoriausis vaidinimas kokį 
tik man teko kada matyti. 
Net daugelis studentų juo 
pasibaisėjo. Ant scenos suvi
liojama jauna mergina: yra 
taipgi nešvarių eilių. Nejau- TL _______j- . j. i

gi Harvardui tokie dalykai , KALĖDŲ PUIKUS PRO- 
yra leistini? Aš suprantu,' 
kad tas veikalas, ‘Fiesta.’ su- 
bayjje bus vaidinamas Bos
tone. Aš manau, kad jus tu
rėtumėt kaip nors tai sulai-! 
kyti. Aš. kaipo tėvas ir pilie
tis;' skaičiau savo pareiga 
apie tai jums pranešti. Bet 
aš nenoriu, kad mano vardas 
patektų į laikraščius, todėl 
nepasirašau.”

Šitokį laišką kaž kas pri
siuntė policijai. Po to tas vei
ksiąs ir buvo uždraustas.

D-ro Andersono kalba. į

Pereitą Aedėldienį Liet.
subatoj, dienos, Met. Žinyčioje. kalbėjo me-j 

t--------------  todistų vyskupas Dr. Wm.
Anderson. Jis nurodė, kad; 
žmogaus gyvenimas ir tobu-j 
lumas priklauso nuo išsilavi-! 
n i mik Jis patarė ir lietuviams! 
lankyti aukštas mokyklas 
kad pasekti, aukštą kultūros* 
laipsnį. Gero i.-pudžio pada- 

_______ _ . * _ _ > kad kiek- • 
nuo pavogimo, lodepnuosto- vienas turi sekti gerų žmonių ’ 

•’£ ”’ ‘ patyrimus, ypatingai tokių*
; žmonių, kurie mirė kovoda-Į • - ... . V
profesoriaus Andersono, kai-! 
bėjo d-ras A. F. Reimer ir p. j 

! B. F. Kubilius. Kubiliaus^ 
Kalėdų dieną. 3 valandą kalba buvo daugiau radika-!.... ------------------_.s|

1 - -s
lių niekas neatlyginsi*

---------——-r-. ,----- Ijp i
Repertory Teatrai stato Vai- ; nu už žmoni j< >s labą, šalę 

karna “Alice in Wonder-
land.”

ITelefonu galima kalbėti iš
• Bostono net į Afriką.
Dabar*iš Bostono galima 

kalbėti su visais miestais Is
panijoj ir ispanų valdoma 
šiaurės Afrika. Tarptautinio 
telefono kompanija stengia
si pratęsti susisiekimą iki 
miestų apie Viduržemio Ju
rą. Is Bostono galima taipgi 
kalbėti į Čekoslovakijos sos- į 
-inę Prahą. Gal neužilgo ga
lėsime pasikalbėti per jūres 
tr su savo draugais Lietuve- * 
je.

Ant Back Bay du vaikėzai 
užpuolė vakare p-lę Mani 
Leon ir atėmę iš jos krepšį 
pabėgo. Krepšy buvo $50 pi
nigų, raktai ir kitokie daly
kai.

i 
t 
I

I

Tel. South Bortoa M33
Residence Univeraity 1463-J.

S. M. fiuJiuti-SbillM
LIETUVĖ .MOTERIS 

ADVOKATĖ
SSS Broadway, So. Borto*. Mass.

Room 2.

FORD
Karai

KURIE NORITE, KAD
Gbninės atvažiuotų j Ame

riką Pavasarį
Tuoj pradėkite prirengtipo pietų. Repertory Teatre ]iška, negu sektantiška. Jis, , .

bus vaidinamas vaikams vei- palietė kaulikų dvasiškuos. reikalingus dokumentus ke- 
kalas “Alice in VVonder-: biurokratiškumą ir kritikavo : J.....
land. Jis bus tęsiamas ir po ju^ už neišsilavinusių žmo- 
Kalėdų. Ketvergais ir suba- nių gązdinima visokiais ne- 
tomis po dįeninių vaidinimų butais daiktais 
vaikams bus duodama arba
tėlė su užkandžiais teatro sa
lėj. Aktoriai jiems tarnaus.

kalas .lionei. Padarymas visų doku
mentų ir gavimas iš Ameri
kos Emigracijos Departa
mento visų reikalingų leidi
mų, užima apie 5 mėnesius.

Suvertė į jure* 2 tonu »azin- ‘ 
kų ir figų. I *

Miesto maisto inspektoriai ( 
suėmė Bostono prieplaukos 
sandėly 2 Jonu figų, razinkų 
ir džiovintų slyvų, kurios btf- 
vo jau sugedusios ir maistui 
netinkamos. Viskas buvo su-

: po mirties.'
Jaunuolių choras gana 

gražiai padainavo: p-nia Reiškiat dabar darbą pradė- 
Kubilienė davė.kelis solo. jus pavasarį keleiviai gali

Žmonių buvo prisirinkus būti Amerikoje. Sudarymui 
• pilnutėlė salė, daugiau nega- dokumentų, kreipkitės ypa- 
; Įėjo tilpt. Reporteris. , tiškai ar laišku pas:

PARMIDUOD V MKERN^, -
Į Biznis gvrai i.-dirotas nuv senai, su

senatvė. Kaina mąia. FfrOs
Kreipkitės pas Julitą Evaišių, 131 C št.,
So. Boston, Mas-. t 49)

JEIGU JUMS REIKALINGAS 
NAUJAS ARB\ VARTOTAS 
KORDAS. PAŠAUKIT

Stadium 3400
JOSEPH PETERSON 

Petrauckų
Aš patarnausiu Jums 

ktiogeriausiai.
Bukit užtikrinti, kad visame 

busite patenkinti.
Prisatysim greitai, ta pačių die

na Musų firma yra atsakomin- 
giausia
HAYWARD MOTORS, 

INC.
1019 CON.NO.NAVEALTH avė, 

BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Lietuvis Oftmetnstis Ii

PARSIDUODA. BEKERNą

•S i visais įtasvmais. pj seįiitis pardavime

• versta į jūres. Jeigu nebūtų: 
į pastebėta, tie supuvę vaisiai! 
butTĮ parduoti žmonėms. r 

,---------------------- 1
Ant Charles streeto buvo 

j užpultas iš užpakalio Wil- 
;liamRideout ir jam atimta 
$4.80.

Pavogė $32,000 iš p. Kearns 
namų.

Raynham'e pereitą sąvaitę 
buvo apvogtas p. T. Kearns, 
kuris turi vedęs Oną Ulčins- 
kaitę iš Philadelphijos. Pas 
jį atvyko nelabai pažįstamas 
“frentas” ir pradėjo kalbint 
eiti su juo i biznį. Po kelių 
konferencijų buvo nutarta į 
biznį dėtis; nelabai pažįsta
mas “frentas” parodė S40,- 
000 gatavų pinigu prie sa
vęs: buvo nutarta, kad ir p. 
Kearns savo pinigus iš banko 
išsiimtų, nes biznis turėjo 
būt tokios rūšies, kur reikia 
mokėti “cash.” Taigi p 
Kearns ir išsiėmė iš banko 
savo $32.000, Parsivežęs na
mo suskaitė ir įdėjo į kama- 
dą. Prie to buvo ir busimas jo 
“partnerys.” Bet kaip tik 
svečias išvažiavo, p. Kearns 
apsižiūrėjo, kad jo 32.000 
kamadoj jau nebėra. Jisai 
tuoj telefonavo i Tauntono 

__ hoteli, kur tas jo “frentas” 
koncer- buvo apsistojęs. Iš h otelio 

, • kad tas 
________ _____ . žmogus išsikraustė vidur- 

viu artistu, būtent, žinomas nakty, tuojaus kaip tik sugrį-

GRAMAS.
. Nedėlioję, gruodžio 23 d.. 

1928, 11 vai. ryte, ministeris! 
B. F. Kubilius kalbės temo-j 
'je: “Ar Jėzus gimė • tebūk-i 
lingai?” Vakare. 7:30 vai..; 
bus prakalba temoje: “Ga
linga* žmogaus protas.” Šios 
temos yra labai moksliškos ir 
žmonėms suteiks daug infor
macijų. Kiekvienas turėtų 
jas išklausyti. Laisviems 
žmonėms šios temos tikrai į 
patiks.

I Utaminke, gruotlžio 25. į 
1928,‘6’val. vakare turėsime; 
puikų programą iš kalėdinių 
dainų, taipgi bus parengta 
eglaitė. Visi kviečiami ateiti/ 
Tikrai busite užganėdinti.

Lietuvių Žinyčia linki vi
siems linksmų Kalėdų jr lai
mingų Naujų Metų. Žinyčia 
laisvos religijos. Lietuvių M J 
Žinyčia. kampas 4-th ir At- 
lantic sts., So. Boston, Mass. 1

ir keliatas čia augusių lietu-
\ju CX1 VL’VU« UUVVJIV, OJ3JUZ3MK* ---------------į

smuikininkas Kiškis, pianis- žo iš Kearnso. Ir iki šiol da 
tė F. Veniutė. dainininkė F. nepavyko jį sumedžioti. 
Karbžtiskaitė ir kiti. ‘

P-lė Grybaitė mokinasi 
dainuot jau septynis metus.

XXI METINIS j I

BALIUS.
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

l>r-stė. Cambridge. Mas«.
Naujų Metu Dienoj, l'tarninkc.
1. SAUSIO-J AN., 1929,

CYPKI S HALU
40 Pro»pect St, Cambridge. Mass.

Prasidės 3 vai. po pietų, ir trauksis 
iki 12 valandai nakties.

Gerbiama Publika Vietinė ir \pic-i 
linkės!

Malonėkit atsilankyt ant šio Baliaus į 
visi be skirtumo Svetainė yra viena iš I 
puikiausių visame Cambridge’uje.

Orchestra bus geri nusia kokia ga'i i 
būt. tai yra Behe Staniey iš Rrocktonv.! 
Grajis anglišku- ir lietuviškus šokius. 
Prie to bus skanių valgių ir gėrimų. 
Jžanga: vyrams 50. nvterims 40c. !

Nepraleiskite šio Baliaus nei vienas.1 
Kviečia visus Lietuvos Dukterų ir Sū
nų Draugystės Komitetas.

2 d. Sausio-January, 1929 m., nauji, 
nariai į Lietuvos Dukterų ir Sūnų ; 
Draugystę, bus priimami už pusę įsto
jimo. Susirinkimai būna 10 Prospect i 
Street.

P. S. Važiuojant is kitur, išlipkit ant 
Centrai skvero, o čia tuojaus ir salė.

VISIEMS MUSU KOSTUMERIAMS,
padeda koncertuose kitiems, Dčllf* I A M C f D T1D AITP A 11C
bet pati da nebuvo koncertų KlHvlUAlvlO 1I\ Lr!\AUUAniJ

LINKIME LAIMINGŲ 
IR LINKSMŲ
KALĖDŲ

So. Boston Supply Co.
SO. BOSTON. MASS.

rengusi. Taigi dabar bus pir
mutinis jos pasirodymas sa
vam koncerte. Reikėtų ją pa
remti. c ' į

x

K. Sidabras
875 Cambridge Street, , i

Cambridge, Mass. , Į |
TeLUnivei-sity 9438.

■
i I

TONIKAS IŠ ŠAKNŲ IR ŽOLELIŲ
Atsargiai sutaisytaų. Karbonifikuotas mišinys. Turintis 

skanaus puikaus gėrimo ir drauge vaistu ypatybės. Pagelb
sti grumuliax iinui, sustiprina nuilsime, suteikia saldu miegą 
ir veikia atgaivinime dirksniu.

DAROMAS iš SEPTYNIOLIKOS ĮVAIKIŲ 
ŠAKNŲ; ŽOLIŲ IR ŽIEVIŲ.

Torah gv a rantuotas pagal maisto ir vaistą aktą Birželio 
30 dieną. 1906 metu. Serijos No. 25607.

Skanesnis kada geriamas nuo ledo. Todėl patartina laiky t 
šaltoje vietoj^

DOVANA ANT KALĖDŲ.
Kaa pirks vieną keisą Torah. arba Toniko. tas gaus Kalė

dų dovanu vieną puikų Kalendorių 50c. vertės. Musų Ad- 
rcsAs *

NATIONAL BOnUNG TORAH CO., INC.
Telefonas Univeraity 1111

86—88 WINDSOR STREET, CAMBRIDGE.

i 
t
I1
I

_ Itegzaminuoju akiu, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesimi 
ir ambiyopiškuse (akiote) aky
se su^ryžinu ivieay tinkamu 
laiku.

J. L. PA3AKARNIS, O. D. 
447 Bro«dway. So. Bostoa, M*m

įPAHIIY AŪTOSERVICEį
aud F1LL1NG STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip- Į 
gi geriausia taisymo vieta. |

Jeigu norite, kad Jūsų automu- Į 
biiius ilgai laikytų, duokit patai- ■ 
syt mums. Darbas geras, kaina I 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų j 
karas gerai trauktų, imkite gazo- J 
linų pas mus. J

VlkTOR VAITAITIS ! 
415 Old Colony Avė..

SO BOSTO-N, MASS. 
Telefonas: So. Boston 0777. !

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siūtame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
(atras ir |»erniodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat. Raccoon, Opossi 
Beaver, Mink ir tt.

M ARTI.N V ALE LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

um,
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PUIKIAUSIA KALĖDŲ. DOVANA i
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TAI YRA

DĖŽUTĖ BIRUTES SALDAINIŲ
TIK KĄ GAUTA IS ŠIAULIŲ

Parsiduoda maišytomis ir atskiromis rūšimis. Su persiuntimu vie
na dėžutė kainuoja tik 75 centlus. Imant didesnį skaičių, duodame 
gerų nuolaida

LIETUVIŲ-PREKYBOS BENDROVE
366 WEST BI’.OTDVVAY. SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
.JI'Taipgi Insurance ir Mortgičių Seniausia Agentūra 

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. S$>uth Boston 1662—1373.

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI !• VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE./
12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvemto bulvaro. 

Kordų atneša <27<*> i metus. Kaina $22.000. Įmokėti nemažiau kaip 
.*2090. likusiu- išmokėsite randams Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimi.lirai, jei norite išauginti šeimyna 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausoma- savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudoki! šia P*- 
ga. Kiekvienam žmogau- gyvenime tokia proga pasitaiko tik viena sy
kį. jeigu jų praleidžia, tai kitos -tekio? progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenat'. imkite tuojaus traukini, laivų arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur

SOUTH BOSTONE l»AR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų narna- ir krautuvė. Kampinė vieta. Ren;b>s SS20 į metus. 

Kaina 2650' įnešti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerų pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kita j'<‘š- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W Bmadv.av. So. Boston, Mass. Telefonas 
So Baaton l'>62—1873.

Parūpinau niortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigu dėt 
mortgičių, kreipkitės pas mus. I-nšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkirių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduoda ni anglis ir malkas, pristatėm į namus ne toliau kaip 12 

mylių ,nuo Bostono. ,
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

t
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Sprogimas Wobumo dirb
tuvėj.

Peterson Degreasing Co. 
dirbtuvėj Wobume šįj$®ne-% 
dėlį įvyko gazolino sprogi 
mas, kuris sugriovė medini 

‘ ‘ • sužeidė ’dirbtuvės triobesi ir 
keliūtą darbininkų.

4

384 BROADWAY
Geriausi* Lietuvių Geležies Daiktų Storas.

“Tarpininkas”—“The Mediator”
Vaizblnėa literatūros mėnraštis, lietuiių kalboj, pirmutinis' ir vienin- 
tėli« AųaOrikoje. au anglų kalbos įkyriom. Pašvęstas naudingiems pa
tarimams apie Real Estate. Apdrauda. Mortgičius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gaidomis, sveikatos sky-_ 
rium, legalissais patarimais, beletristika ir humoristiniais pasikalbė
jimais. Nadai visos lietuvių išeivijos. Bulelio formato nemažiau 32 
puslapių. Pirmieji numeriai vietiniams duodami dykai. Iš toliau pri- 
siųsktt 5c. kra«M ženklų persiuntimui.

Išeidinėja reguliariai kiekvienų mėnesį. Reikalaukit šiuo adresu: 
•TARPININKAS.” 332 West Broadaay. South Boston. Mass

TeL So. Bortas WS-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

V ALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖLIOMI8: 
iki 1 ▼. po pietų

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Breadvay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

Y -

t

Telefonas 0113.

Dr. A. &mni-S
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomts pagal susitarimų.
705 N. Main St. k a m p. Broad St.

MONTELLO, MASS.

■■M
1L- i ' • F 1 kJ

PLUNKSNAS, Pūkus. Paduškas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiausis sandė
lis. Gvarar tuo jam 
užsiganėdinimų. 
Pas mus gausitų 
tikras europiškat 
plunksnas ir pū
kus.

European Featber Co.
25 Loveli Street, Boston, Mass.

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda' 
mano prižiurčji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ' 

Mano kaina' 
visiems ir visur’ 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ’ 
Lietuvis Graborius <

162 Bruadway. So. Bnstoia Mass.! 
Residence: 313 W. 3-rd st/eet. < 

Telefonas: So. Boston 03lM-W. !• - *

f
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SPECIALISTAS NERVŲ IR 
K R OMSKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORE

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUAR> 

BOSTON.
OLTMPIA THEATRB BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS rao 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS; No i« iki 
1 dienų.

h

DR.MARGERIS
Gy<i>toja« ir ChirarfM

Valandos: 10—>; •
Sekmadieniais: 10—t

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

•Ir
Tetefoaae 31234

MEDICINOS' DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAVRENCE, MASS.

S

i

!

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON.

785 Cambridge St, t ambridge 
Tel. Porter 2343

Gydė Veaerižkaa Ligas.
Valandoe:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėidieniais nuo 9 iki 12.

Lietuviška Aptieki
Mm ožlaikoaro rtoukiv Vata* 

ir Sakau
Nno Renniatismo, nuailpntjhM 

atrėnų, kraujo valymo, mo Stoptio- 
ru ligų, hoeoiio, patrukime, eta. 
Taipgi užlaikėm Dielių M Lietuvon. 
Patarnavimas kueguriauoiaa. įvai
riai Šaknys, partrauktos M Lieta- 
ves. Vaistų prteiončiam ir per 
paltų. Musų Aptieks tebėra toj pa- 

vietoj. • ____
100 SALĖM STREET,

BOSTON, MASS.

t

i

j 
i

Dr. Med.Leo J. Podder ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Ha) markei 3390

1 ALLE.N STREET, Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdy ir kily skauduliu

MEŠKOS įMOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmu ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 56c.

GROBLEHSK1 * CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloruiai"




