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LEN,NO g^aj^08' Demonstracija
Maskvoje pasklydo kai-

, bos, kad Lenino kūnas jau

Vera Cruz Valstijoje 
Maištininkai Pasidavė, moterį «ūjO

Prieš Voldemarą

JŲ VADAS PABĖGO 
KAIP ZUIKIS.

pą iki Chihuahua. Jie taipgi 
žygiuoja į Mazatlaną, kad I 
užėmus šitą punktą galėtų 
pulti kairiajį Calleso sparną. 
Gėn. Calles dabar turi surin
kęs 18,000 kareivių ir žy
giuoja ant Torreono. Torreo- 
nas yra svarbus geležinkelių 
mazgas ir buvusis Meksikos 
prezidentas Calles tikisi at
imsiąs jį.iš maištininkų į 24 
valandas. Atsiėmęs šitą pun
ktą. Calles kirs . šiaurę. Tai
gi. kad šitą jo žygį sutruk- 
džius, maištininkai stengiasi 
išvystyt ataką prieš jo kai
riajį sparną.

Calles kiek galėdamas 
vengia kraujo praliejimo. 
Todėl vietoj bombų, jo orlai
viai mėto į maištininkų pozi
cijas proklamacijas, ragi
nančias kareivius grįžti po 
valdžios vėliava. Ir šita tak
tika pasirodo daug geresnė 
negu šaudymas, nes jau 

svarbiose vietose

Bet Meksikos šiaurėj sukilė
liai da stipriai laikosi.
Militaristų maištas prieš 

darbininkų valdžią Meksi
koj da nėra galutinai už
gniaužtas, bet keliose vieto
se maištininkams jau užduo
tas skaudus smūgis. Pirmuti
nis ir skaudžiausis jiems 
smūgis buvo Vera Cruz vals
tijoj, kur visi kareiviai suki
lo prieš maišto vadus ir per
ėjo valdžios pusėn. Jų vadas, 
Jesus Maria Aguirre. sutiko 
pasiduoti federalės valdžios 
kariumenei. bet su ta sąlyga, 
kad gyvastis jam butų dova
nota. Šitą sąlygą valdžios 
kariumenės vadai atmetė, ir 
tas bailys pabėgo. Valdžios 
laivai dabar patroliuoja 
Meksikos pakraštį, kad jis 
nepaspruktų jūrėmis, o ka
reiviai tuo tarpu jo jieško ant dviejose 
sausžemio. Jeigu suras, jis kareiviai perėjo valdžios pu- 
tuojaus bus sušaudytas. sėn.

Kitas panašus smūgis mai-j Meksikos valdžia yra už- 
štininkams buvo užduotas sakius daug naujų orlaivių 
Canitas mieste, kur pareitą Vought'o orlaivių* dirbtuvėj 
nedėldienį 1,200 kareivių New Yorke, ir tas fabrikas 
taip pat atsisakė klausyti sa-(dabar dirba dieną ir naktį, 
vo maištininkų vadų ir per- šią sąvaitę bus jau išsiųstas 

"i orlaivių kontin- 
miestą be gentas. Jungtinių Valstijų 

Maišto valdžia uždraudė gabenti iš 
čia ginklus maištininkams.

• ! prof. Vorobjov, kuris yra tą 
bolševikų lyderį įbalzama- 
vęs, pasišaukė užsienio spau
dos korespondentus, atida
rė Lenino grabą, pakėlė na- 
bašninko galvą, palankstė jo 
ausis, nosį ir patampė odąi 
ant veido, parodydamas tuo 
budu, kad įbalzamuotas kū
nas nėra supuvęs ir nepųva. 
Leninas mirė jau 5 metai at
gal ir jo kūnas laikomas tam 
tikroj koplyčioj, kuri buvo 
pastatyta tikslui Raudo
noj Aikštėj, Maskvoje.

ėjo valdžios pusėn. Valdžios piiTnutinis 
spėkos užėmė j- 
kraujo praliejimo, 
vadai paspruko.

Bet kitose vietose maišti- Tas irgi bus didelė pagalba 
ninkai da stipriai laikosi ir Meksikos vyriausybei, 
nemano pasiduoti. Šiaurės Vėliausios žinios sako, 
Meksikoje pereitą sąvaitę jie kad maištininkai jau bėga iš 
užėmė Juarezo miestą ir nuo Terreono miesto, nes Calles 
čia jie kontroliuoja visą tar- pradėjo jį supti.

Nušovė Kataliku
•e 

n

miai. bet kada kunigas pa
baigė mišias ir išėjo zakris- 
tijon, paskui ji nuėjo ir mo
telis. Tenai ji smarkiai su juo 
susiginčijo, ir laike tų ginčų 
išsitraukė revolveri ir palei
do 5 šuvius. Tris šūviai nuėjo 
pro šąli, o du pataikė: vienas 
i pilvą, kitas Į sprandą. Dūšių 
ganytojas susmuko, o mote
ris išbėgo iš bažnyčios su re
volveriu rankoje. Ji buvo

Nuskriausta moteris tuoj po 
mišių paleido 5 šuvius.

Canton, Ohio. — Pereitą 
nedėldienį čia tuojaus po 
mišių buvo nušautas kun. Jo- 
seph A. Riccardi, katalikų 
šv. Antano parapijos klebo
nas. Jį užmušė Mamie Guer- tuoj nuginkluota ir atiduota 
neri, 27 metų amžiaus mote- policijai. Peršautas kunigas 
riškė, norėdama atkeršyt už buvo nugabentas ligoninėn 
padarytą jai skriaudą. Ji at- jr tuojaus mirė.
ėjo bažnyčion ant pirmųjų Areštuota moteris polici- 
misių ir atsivedė savo 5 metų jaj nieko nesako. Ji da gi ne- 
mergaitę, su kuria atsisėdo sako, už ką ji savo dvasiška- 
netoli altoriaus, kad kunigas jį tėvelį užmušė. Bet kurie 
galėtų gerai ją matyt. Kada niatė jos 5 metų mergaitę, 
kunigas giedojo ir staipės? jos pasielgimo priežastį 
prie altoriaus, ji sėdėjo ra-j supranta.

PASKUTINĖ DIENA 
“INCOME TAX’AMS” 

RAPORTUOTI.
Neužmirškite šią savaitę 

raportuoti federalei valdžiai 
savo “Income Tax” už 1928 
metus. Paskutinė diena yra 
15 kovo.

Pagal įstatymus, pajamas 
privalo raportuoti kiekvie
nas Jungtinių Valstijų gy
ventojas, vistiek ar jis pilie
tis, ar ne, o piliečiai privalo 
raportuoti net ir užsieny gy
vendami.

Bet ne visiems tas reikia 
daiyti. Jeigu pavienis žmo
gus neturėjo per pereitus me
tus daugiau pajamų, kaip 
$1,500, tai taksų mokėt jam 
nereikia ir nereikia nieko ra
portuoti. Vedęs žmogus, ku
ris gyvena su šeimyna, yra 
paliuosuotas nuo taksų iki 
$3,500 pajamų. Taigi ir jam 
nereikia nieko raportuot. jei
gu jis neuždirbo daugiau. 
Raportuoti reikia tik tada, 
kada pavienis turėjo dau
giau kaip $1,500 pajamų, o 
vedęs daugiau kaip $3,500.

Prie pajamų skaitoma ne
tik žmogaus alga, bet taip 
pat pelnas iš biznio, iš rendų, 
ir visokie nuošimčiai už 
“morgičius," bonus ir kito
kias paskolas, kaip lygiai ir 
procentai už padėtus bankon 
pinigus.

Kas uždirbo gana, kad ra
portuoti. bet neraportuos, 
tas gali būt baudžiamas nuo 

’$5 iki $10.000 pinigais, arba 
metais kalėjimo.

»

lauti sau duonos ir paleisti 
jų vyrus, bet Voldemaras jas 

išniekino, o policija jas 
areštavo.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad 2 d. vasario, apie 10 
valandą ryto, kelios dešimtis 
Kauno moterų (daugiausia 
žydžių) susirinko Duonelai
čio gatvėj ties M misterių 
Kabineto Rūmais ir pareiš
kė policijai, kad jos norin
čios matyti ministerį pirmi
ninką Voldemarą, kuriam 
norinčios įteikti peticiją.

Voldemaras demonstran- 
čių delegaciją priėmė. Jos 
skundėsi dėl žinomo Kauno 
sunkiųjų darbų kalinių bado 
streiko ir prašė, kad .jų vy
rams butų padarytos lengva
tos. Mieste kalba, kad jos ir 
sau prašiusios duonos.

Bet Voldemaras jų prašy
mą išniekino. Jis pasakė 
joms, kad toks prašymas yra 
nepamatuotas ir daromas 
tiktai po “svetima intaka.” 
suprask, komunistams diri
guojant.

Šitokiu arogantišku atsa
kymu moleiys buvo labai 
įžeistos ir gatvėj kilo triukš
mas. Moteris p.radėjo garsiai 
prieš valdžią protestuoti ir 
kelti lermą. Tuomet jas už
puolė policija ir dalį jų areš
tavo.

' Raudonosios Armijos Vadas 
Mato Anglijos-Amerikos Karą
EKONOMINĖ KOVA JAU Į 

PRASIDĖJO.

TARP VILNŲ RADO 
OPIUMO ŠMUGELĮ.

Thompsonville. Conn. — 
Karpetų dirbtuvėj čia vienas 
italas darbininkas, atidaiy- 
nėdamas vilnų bundulius, 
rado viename bunduly maišą
su opiumu. Jis pranešė apie' 
tai savo viršininkams, o tie 
davė žinią valdžiai, šmugelis 
su visu maišu svėrė apie 100 
svarų. Sakoma, kad šitas 
siuntinys yra atėjęs net iš 
Turkijos. Valdžios agentai 
dabar tyrinėja, kas įdėjo jį į 
vilnas, nes opiumas šioje ša
lyje yra labai draudžiamas, 
kaipo pavojingas sveikatai 
svaigalas. Federalė valdžia 
paprastai moka pusę šmuge- - ...
lio vertės tam. kas tokį šmu- konferencijoj^ 
gelį iškelia aikštėn. Šito 
opiumo vertė yra apskaito
ma į $200,000. taigi darbi
ninkas, kuris jį rado, gali da
bar gauti apie $100,000 do
vanų iš valdžios. Tame pa
čiame ruime dirba prie vilnų 
atidarinėjimo ir du lietuviai, 
bet jiems tas “giliukis” nepa
sitaikė. Apie tai praneša 
"Keleivio" skaitytojas A. Či- 
pulis.

Nutukęs per Pasaulinį Karą 
Amerikos kapitalizmas jau 

nebesutelpa savo sienose.
Sovietų Rusijos karo ko

misaras Vorošilovas sako, 
kad tarp Amerikos ir Angli
jos artinasi baisus karas. Ši
tokią nuomonę jisai pareiškė 
kalbėdamas šį panedėli Le
ningrade komunistų partijos

Areštuota moteris polici-

SUGAVO PABĖGUSI 
ŽMOGŽUDĮ.

Pottsville, Pa.—Iš Schuyl- 
kill kauntės kalėjimo pereitą 
savaitę buvo pabėgęs Elve- 
rez Miquel, 28 metų avi
žiaus žmogžudys, kuris buvt> 
nuteistas mirti elektros kėdėj

“Tarp šitų dviejų gigantiš
kų kapitalistinių jėgų dabar 
eina atkakli kova pasaulio 
arenoje,” jis sako. “Imtynės 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos eina labai žiaurios, 
bet kol kas jos yra tik ekono
minės. Jungtinės Valstijos, 
milžiniškai išaugusios per 
imperialistinį karą savo pro- 
duktyvėmis galimybėmis ir 

Į prisigrobusios dideliausių 
i kapitalų, jaučiasi jau perprastas 
ankštai uždarytose savo šie- mas.”

nose. Jos jieško naujų rinkų 
savo eksportui ir naujiems 
kapitalo investmentams, ir 
susiduria su galingu prieši
ninku — Anglijos imperia
lizmu.

“Nereikia būt labai toli 
matančiu, kad numatyt, jog 
šitos varžytinės galų gale 
prieis prie ginkluoto susirė
mimo. O kada prie to prieis, 
tai karas bus daug kruvines- 
nis ir žiauresnis, negu visos 
skerdynės, kokios tik yra li
gi šiol žmonijos istorijai ži
nomos.”

Vorošilovas užsiminė taip
gi ir apie savitarpines komu
nistų peštynes. Čia jis pasa
kė, kad Trockio opozicija 
jau visiškai sulaužyta, ir ne
užilgo iš jos liksiąs tiktai 
nemalonus atsiminimas. 
Nors opozicija rėkianti, kad 

| Rusiją dabar valdo biuro- 
j kratija. bet tai esąs tik pa- 

“vadovybės šmeiži-

BERLYNO POLICIJA IŠ
VAIKĖ KOMUNISTUS.
Pereitą nedėldienį Berly

ne komunistai turėjo mitin
gą prieš fašistus, paskui mė-

Darrow Išpildė
Savo Žodį.

Metai atgal garsaus advo
kato Danovv sūnūs, tuomet gjno padaryti demonstraciją

25 vasario, bet mirties baus-i9a,tmout^°.. kolegijos stu- mieste. Kadangi jie neturėjo 
tam leidimo, tai policija jų 
eisenos neleido. Komunistai

mė buvo vienam mėnesiui dentas, važiuodamas auto- 
atidėta Sakoma kad tida ‘ mobilium užmušė 

SUMUŠĖ PASAULINĮ AU- moteris’ atnešė jam kalėji-f Winterso šeimynos . 
TOMOBILIU GREITUMO man maldaknvgę kurios la- Dairovs tuomet pasakė, kad. REKORDĄ. pu vi.luiys buw KpiautS ir į! žitos nelaimės jis nekuomet |

Kaip jums rodos, kaip tuščią vietą įdėtas braunin- neužmirš, i 
greitai gali automobilius gas. < 
bėgti? Pereitą sąvaitę Flori- 1 . . . .
dos pa jurv buvo tarptautinės peršovė, kitą privertė atida-; 
automobiliu lenktynės, ir nt kalėjimo vartus ir pabėgo | 
anglas Segrave su savo automobiliuje. kuris laukė jo 
“Golden Arrovv"’ automobi-pž vartų. Ta moteris tapo su- 
lium padarė 231 mylią Į va- i-—— - 
landą, sumušdamas tuo budu f essler.

Johno1_____________
narį, nenorėjo policijos klausyti, 

todėl policija apšventino 
juos lazdomis ir 22 jų areš-

, Jei&u kada ga- tavo, bet vėliau paleido.
. Gavęs‘ginklą, Miquel Įės Winterso šeimynai pagel- 

tuojaus vieną kalėjimo sargą visuomet pagelbės.
dos pajūry buvo tarptautinės peršovė, kitą privertė atida-i P^r John VV inters tapo! .----------

;nuteistas Vermonto valstijoj; žinios iš Konstantinopo- 
miriop uz nužudymą tūlos lio sako> kad Trockis jau iš- 

(Cecilijos Gulivan. 1 m via Sovipfu Iconsuljito^tnfvaiii^^ Čia™! baisus smūgis netik Winter-( kur jįj šiol buv() j^į“^ 
Ji sako, kad tame SU1 pačiam, bet n v įsai jo sei- p0 sareyba. ir apsigyveno su 

mynai. Ir šitoj nelaimėj Dai- gavf) vješbutv.
royv atėjo jai į pagalbą. Pe- gargaj teciaus daboja ji ir 
reitą sąvaitę jisai nuvyko į ♦ na: 
Montpeller. Vt., ir beveik iš-j ' ---------------
tisą valandą kalbėjo prieš ISPANIJOJ STREIKUOJA 
Vyriausį Tribunolą, reika-’ STUDENTAI,
laudamas peržiūrėti VVinter-Į 
so bylą iš naujo. Šitą reika
lavimą remia tuo. kari Win- 
ters yra pasmerktas mirti 
pasiremiant vien tik apysto- 
vomis, neturint nei mažiau
sio fakto jo kaltei įrodyt.

visus buvusius iki šiol greitu- darbe jai padėjęs vienas ka- 
mo rekordus. Aukščiausis Įėjimo sargų, nors policija 
iki šiol rekordas buvo 207jtam netiki. Dabar tapo su- 
mylios, kurį pernai toj pačioj gautas ir pats MiqueL V alsti- 
vietoj buvo padaręs Ray 
Keech.

i

Aukščiausis Įėjimo sargų, nors policija

• y

TROCKIS PERSIKĖLĖ 
I HOTELĮ.

jos “kazokai” suėmė jį ant 
ifarmos vienoj daržinėj. Ap
suptas jisai peršovė vieną 

; “kazoką,” bet kiti jį apgalė
jo.

Ispanijos sostinėj Madride 
sustreikavo visi studentai ir 
pareiškė, kad jie negrįš į 
mokyklas patol. pakol iš jų 
nepasitrauks policija. Mat, 
diktatūra tenai pradėjo kišti 
savo nosį net į mokslo įstai
gas ir įvedė tenai policiją 
“tvarkai"’ daryti.

SANDINO LEITENANTAS 
ESĄS SUŠAUDYTAS.
Žinios iš Nikaraguos sako, 

kad Manuel Maria Jiron. ku
ris dirbo prie gen. Sandino. 
buvo nesenai paimtas ne
laisvėn. Jį sugavo Jungtinių 
Valstijų jurininkai, kurie 
tenai saugoja savo kapitalis
tų reikalus. Suimtas Jiron 
buvo atiduotas į Nikaraguos 
liuosnorių raitelių rankas. 
Tie jį pasiėmė ir sako, vesk 
mus tenai, kur randasi tavo 
vadas Sandino. Tas juos ve
dęs, vedęs ir įvedęs į spąstus. 
Pamatę, kad Jiron juos ap
gavo, raiteliai jį ten pat su
šaudė.

TURISTAI TURĖJO NAK
VOTI MEDŽIUOSE

Apie 30 Amerikos ir Ang
lijos turistų pereitą savaitę 
važiavo per Afrikos girias 
dviem autobusais. Pakilus 
staigi audra abudu autobusu 
apvertė ir sugadino. Visi tu
ristai paskui turėjo nakvoti 
medžiuose, nes ant žemės 
nakties laiku bijojo žvėrių.

GELEŽIES DARBAI 
EINA GERAI.

Geležies ir plieno fabri-
kuose darbai eina pilną lai- Teismas pasmerkė jį dėl to, 
ka. Automobilių pramonė kad ant jo drapanų buvo ras-
taigi eina gerai. Tik anglių 
kasyklos, audeklinės ir odųkasyklos, audeklinės ir odų 
dirbtuvės nekaip dirba.

AMERIKOS PILIEČIO NA
MAI PASILIEKA NELIE

ČIAMA TVIRTOVĖ.
Svarbiausis laisvės princi

pas iki šiol Amerikoje buvo 
piliečio namų neliečiamybė. 
Namai buvo jo tvirtovė, ku
rios slenksčio niekas neturė
jo teisės peržengti be teismo 
leidimo. Bet dabar, kai Kon
gresas išleido naują prohibi- 
cijos įstatymą, <’ 
valdžiai platesnių teisių per- ko drutuolis Eric Erich, kuris' ---------------
sekioji degtindarius ir užde- pavogęs iš vienų namų už SUDEGĖ AUTOMOBILIŲ 
damas jiems labai sunkių $76.000 brangmenų. PARODA,
bausmių, kai kurie pradėjo!
sakyti, kad tas įstatymas pa- KAREIVIAI UŽSINUODI- ras sunaikino didelę automo- 
naikina piliečio namų nelie- JO DEGTINE. bilių parodą, padalydama*
čiamybę. Šito dėlei Jugtinių: Charlestovvno uoste (Bos- $1,250,000 nuostolių. Bet 
Valstijų prokuroro padėjėjas tone) pereitą nedėldienį už- automobilių kompanijos ne- 
Elihu D. Stone dabar išleido sinuodijo degtine keliolika nukentės, nes visi jų automo- 
paaiškinimą, kad privatiniai, jurininkų, kurie buvo išleisti biliai parodoje buvo apdrau- 
žmogaus namai šioje šalyje‘ant kranto. sti.

(kaip buvo neliečiama jo 
j tvirtovė, taip ir pasilieka. 
Naujas prohibicijos istaty- 

■mas, jis sako, visai neduoda 
teisės prohibicijos agentams 
krėsti piliečio namus be teis
mo varanto.

I

DINAMITAS SUŽEIDĖ 
30 ŽMONIŲ.

Scribner, Neb. — čia už
sidegė sandėlis, kuriame bu
vo sukrautas dinamitas le- 

1 dams skaldyt. įvyko baisus
DRUTUOLIS NUTEISTAS sprogimas. ‘ kuris 5 žmones 

VISAM AMŽIUI. užmušė ant vietos, o 30 sun- 
New Yorke tapo nuteistas sužeidė. Kai kurie jų bu

riuodamas visam amžiui kalėjiman čir- vo numesti 150 pėdų tolyn.
, • • _ j « . t . -j—. • • V V • ♦ I

PARODA.
Los Angeles mieste gais-

AMANULLAH VĖL NORI 
SOSTO.

Londono žiniomis, buvu
sis Afganistano karalius 
Amanullah surinko savo ša
lininkus ir žygiuoja ant Ka- 

atsiimti

SHARKEY EINA ANT 
SCENOS.

Laikraščiai praneša, kad 
Bostono Keith Memorial 
Teatras pasamdęs Sharkey 
rodytis ant scenos, kad pa
traukus daugiau žmonių i 
teatrą.

bulo. norėdamas 
prarastą sostą.

ta kraujo žymių. Bet Win- 
ters buvo susižeidęs savo 
ranką ir nuo to susikruvino 
jo drapanos, sako Darrov.' 
Ar Vyriausis Tribunolas pri
pažins Wintersui naują bylą, 
da nežinia, bet Darrovv savo 
žodį išpildė ir atėjo su pa
galba Winterso šeimynai di
džiausioj jo nelaimėj.

SAKO, LIETUVIAI NUŽU 
DĖ 7 LENKUS.

Iš Varšuvos ši panedėli 
pranešama, kad būrys ban-

PERSIJA PASIRASĖ SU
TARTĮ SU SOVIETAIS. .

Pereitą sąvaitę tarp Persi- ditų iš Lietuvos perėjo Len- 
Rusijos buvo“ kijos sieną ir užpuolė viena- 

sėdi netoli Dubnos. kur jie 
nužudė iš viso 7 žmones, tų 
tarpo 3 vaikus.

Įjos ir sovietų
’ 1pasirašyta muitų sutartis, ku
ri busianti labai naudinga 
abiem valstybėm.

TAUTU LYGOS SUSIRIN 
KIMAS BUS MADRIDE.

Ispanijos valdžia pakvietė 
Tautų Lygą laikyti birželio 
mėnesį susirinkimą Madride. 
Pakvietimas priimtas.

SUDEGĖ HOTELIS.
Reading, Pa.- Pereitą ne

dėldienį čia sudegė hotelis. 
Nuostoliai apskaitomi į 
$500,000. Reto, po gaisro 
nesurandama devynių žmo
nių. kurie lenai nakvojo.

140 ŽEMĖS DREBĖJIMŲ 
PER NAKTJ.

Londone gauta žinių, kad 
Naujoj Zelandijoj, Arthur’s 
Pass apielinkėj, per vieną 
naktį žmonės suskaitę 140 
atskirų žemės drebėjimų. Vi
si gyventojai išėję į laukus, 
nes namuose bi josi būti.

GEN. FOCH SUDŽIŪVO 
KAIP ŠAKALYS.

Buvusis per didįjį karą 
franeuzų karvedys gen. Foch 
serga jau šeštą sąvaitę, ir per 
tą laiką jis taip sudžiūvo, 
kad dabar jau nesverta 100 
svarų.

MEKSIKA SIŪLO AMERI
KOS LAKŪNAMS $250 

Į DIENĄ.
Meksikoje tapo išlipinti

KALNAS UŽBĖRĖ 
TRAUKINI.

•Turkijoj, netoli Adahaza-
ro, nuslinko kalno viršūnė ir skelbimai, kad federalei ar- 
užbėrė ėjusį pakalnėj trau- mijai reikalingi Amerikos 
kinį. Keliolika vagonų visai lakūnai. Jiems siūloma po 
sutriuškinta. $250 į dieną.
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n APŽVALGA B
Įbes lovio. Jisai išsiplepa,I 
kad klerikalai padėjo tauti
ninkams padaryti 17 gruo
džio perversmą, tikėdamiesi p
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KODĖL AMERIKOJ NE
AUGA SOCIALISTŲ 

PARTIJA?
šitą klausimą dabar gvil

dena Abraham Cahan. žydų 
socialistų dienraščio. “The 
Jewish Daily For\vard," re
daktorius. Jis sako, kad so
cialistų judėjimą Amerikoje 
organizavo europiečiai, to
dėl jis nėra prie Amerikos 
sąlygų pritaikytas. Amerikos 
darbininkui nesuprantamas, 
ir dėl to socialistų organiza
cija čia neauga

Jo argumentai taip Įdo
mus, kad mes norime juos 
čia pacituoti. Jis rašo:

‘‘Daug yra priežasčių. dėl ku
rių Europos darbininkuose kla
sinis pajautimas yra gyvas. Be 
galu retas yra atsitikimas. kad 
Vokietijoj, Angli joj ar Francu- 
zijoj darbininkas galėtų palipy
ti kiek aukščiau ant ekonomi
nių ar socialių kopėčių. Syki jis 
darbininkas, tai jau darbinin
kas ant visados, šita taisyklė 
yra įaugusi Į darbininko kaulus.

“Jungtiųjėse Valstijose daly
kai stovi visai kitaip. Beturčiai 
farmeriai ar amatninkai čia 
pralobsta ir pakila taip tankiai, 
kad čia tas skaitoma jau papra
stu dalyku.

“Farmerio ir darbininko vai
kas eina mokyklon ir studijuo
damas istoriją mato, kaip visa 
eilė šios šalies prezidentų yra 
kilusi iš žemėfc ūkio darbinin
kų. mulų varinėtoių. odminių 
ar krautuvių patarnautojų. Jis 
taipgi sužino, kad dauguma 
Amerikos bankininkų, gelžkelių 
magnatų, anglies baronų, fab
rikantų. didelių žemės potenta
tų ir kitokių turtuolių yra pa
siekę dabartinės aukštumos 
nuo visai žemos pradžios.

“Kuomet patriotiškas Fourth 
of July oratorius pasileidžia i 
ekstazas apie ‘land of opportu- 
nities,’ tai širdingumo jo reto
rikoj gali būt nedaugiau, kaip 
paprastuose biznierių skelbi
muose; bet taip iau nedaug tei
sybės ir pas socialistų kalbėto
ją. kuris sako, kad Amerikos 
darbininkas skursta lygiai kaip 
ir europietis.

‘Amerikos vaikas yra išauk
lėtas atmosferoj pilnoj ambici
jų ir aspiracijų, na. ir paban
dykit gi šitokią populiarę psi
chologiją apversti aukštyn ko
jomis.

"Taigi aš ir manau, kad dėl 
t, . jog mes nepajėgėm šito su
prasti. musų partija, nežiūrint 
penkių dešimčių metų Įtempto 
organizuoto darbo, iki šiol ne
galėjo čia augusių žmonių tar
pe rasti sau tinkamos papėdės.

"Kuomet mes sakom čia au
gusiam darbininkui, kad atėjus 
rinkimų dienai jisai balsuotų ne 
kaip Amerikos pilietis. liet kaip 
susipratęs darbininkų klasės 
narys, tai jis negali suprasti, ką 
mes kalbam.”
Toliaus drg. Cahan aiški

na. kodėl Amerikos socialis
tai iki šiol nekreipė i tuos da
lykus dėmesio. Taip buvo dėl 
to. jis sako, kad—

"Amerikos socialistų judėji
mas buvo sukurtas vokiečių ir 
vokiečiams. Tai buvo da septy-. 
niasdešimtais metais, pakol Vo
kietijos pramonė da nebuvo pa
siekusi aukšto išsivystymo laip
snio ir kuomet kiekvienas vo
kiečių laivas ateidamas j Jung
tines Valstijas, atveždavo i 
musų krantus didžiausius bū
rius darbininkų. Socialistinis 
judėjimas Jungtinėse Valstijo
se tąsyk buvo grynai vokiškas. 
Socialistų spauda — du dien
raščiai ir keliolika savaitraščių 
—visa buvo jų kalboj. Ir. nors 
socializmo teorija Europoje sa
koma pakitėjusi, mes vis dar 
skelbiame tuos pačius obalsius, 
kuriuos čionai atnešė vokiečių 
ateiviai 50 ar 60 metų atgal.

"Su laiku Vokietijos pramo- 
labai išsiplėtojo ir emigraci- 

j iš to? < a lies i Jungtines Vai-

' Mi.ias visiškai apsistojo. Ji davė

paskui iš vieno su tautinin
kais dirbti valdžioje. Bet! 
“krikščionys” norėjo užimti', 

vietas, ir todėl: 
l ** i 

Nuo to laiko klebonų ir jų j 
gaspadinių partija nepr.liau-i 
ja buvus opozicijoj tautinin-i 

Ikams.

darbo netik saviems darbinin-'Svarbesnes 
kams. i 
darbininkų pertekliui ir iš kai
mynių -ulių. Bet atsitiko taip, 
kad tuo pačiu laiku į Ameriką 
pradėjo plaukti didelėmis masė
mis Rusijos žydai. Intelektua
liai ų vadai at>inesc su savim 
ta< pačia.* idėja? ir mokslą kaip 
ir tos. kurio.- pirma ateidavo iš 
Markso ir Lt. alic žemės.

"Rusų inteligentija sėme 
vo socialistini Įkvėpimą is to 
paties šaltinio. Rusų žurnalai.;-—-;---- -- ;------ .—
tuomet buvo stipriai per>isun-.Š^i®jani ( hicagOs lietiniam 
"kę marksizmu ir visas re' oliu- j 
vinis Rusijos judėjimas ėjc 
grynai marksine linija. Ir žy
dai ateiviai, atvykdami Į šią sa 
IĮ iš Rusijos aštuoniasdešimtai 
ir devyniasdešimtais metais, 
tęsė ui pati darbą, kuri jiems 
buvo palikę ių vokiški pi r m te
kūnai.'-

Ir dirbdami šitą darbą, 
sako Cahan. jie vadovavosi 
ne tiek šios šalies darbinin
kų reikalavimais, kiek atsi
minimais iš savo gimtinio 
krašto, kur klasių padalini
mas buvo toks griežtas.

Dėl to, jis sako, socialisti
nis judėjimas ir nerado atsi
liepimo Amerikos darbinin
kų masėse. Jeigu ir pasisekė 
prie jo pritraukti, kiek tikiu 
amerikiečių, tai dauguma jų 
buvo ne darbininkai, bet in
teligentai. galvotoiai. ku
riems patiko aukštesnė musų 
dora ir kilnus idealai.

Prie socialistų judėjimo, 
dėjosi daugiausia ateiviai, 
nes jie galėjo lengviau mus 
suprasti. Ir todėl pirmutiniai 
socialistų atstovai Į Kongre
są buvo išrinkti iš Mihvau-. 
kee, kur gyvena daugiausia 
vokiečių, ir iš New Yorko. į 
kur yra daug žydų privažia
vusių.

Taigi. Cahano manymu/ 
Amerikos socialistai turėtų 
peržiūrėti savo darbuotės1 
programą ir pritaikyti ją 
daugiau prie amerikiečių 
psichologijos.

bet plačiai atidarė duris* gavo nuo tautininku "kiką

REZOLIUCIJOStą giesmę nuo socialistų. tai tas 
tik parodo, kad holševikai patys 
nepajėgia nieko sugalvot.”

Gerai pasakyta.

STALINO KELIAS PAS- ! 
KUl TROCKĮ.

Kerenskis anądien pasakė 
aryžiuje. kad Stalinas išvi

jo Ti-ocki. o kili išvys Staliną 
iš Rusijos.

Vėliausios žinios išMask-1 
vos rodo, kad neužilgo gali 
prie to ir prieiti. Sakoma, 
kad dešiųiosio* opozicijos 
vadai. Buchai inas. Bykovas 
ir Tomskis. pastatę Stalinui 
ultimatumą. ad jis rezig
nuotų iš save vietos. Po vie
ną kopiją šito aitimatumo jie 
pasiuntę taipgi ’Politbiurui” 
ir visos Rusijos komunistų 
partijo.- prezidijumui.

Associated Press telegra
ma iš Maskvos sako, kad 
prieš Staliną pakilęs ir gen. 
Vorošilovas. vn iausis Rau-, 
dnncsios Armi os vadas. Jis 
pareiškęs, kad 9057 raudon
armiečių yra nepatenkinti 
dabartine Stalino politika ir 
reikalauja kuo greičiausia ją 
pakeisti. Raudonarmiečiai 
daugumoje yra valstiečių 
vaikai, o Stalino politika ei
na kaip tik prieš valstiečius. 
Jei tik valstietis užsiaugina 
dvi karves, tai jau skaitomas 
“buože” (kulak) ir valdžia 
pradeda ji spausti, šitokia 
politika turi būt pakeista, 
pasakė Vorošilovas.

Stalinas norėjo Vorošilo- 
vą užtai prašalinti nuo armi
jos vadovybės, bet pasirodė, 
kad jis negali to padalyti, 
nes Vorošilovas turi labai di
delės intakos raudonarmie
čiuose.

Taigi labai galimas daik
tas. kad ir ponui Stalinui ne
užilgo reikės keliauti Tur- 
kestanan. kur jis nesenai bu
vo išgrūdęs savo oponentą 
Trockį.

1 ---------------
SAKO, IR SIRVYDAS GIE

DOJO “INTERNACIO
NALĄ.”

Brooklvno "Vienvbė” at- 
įsidėjus ėmė aiškinti, kad 
.tarp socialistų ir komunistų 
: nesą jokio skirtumo, nes jai 
dabar tekę pastebėti, kad 
'•socialistai giedą “Interna
cionalą.” kuri taip pat giedą 
ir komunistai. “Naujienos” 

i pašiepia šitą “Vienybės" 
paikumą ir sako:

"Brooklvno fašistu organas 
atidengė baisią naujieną, kad 
socialistu himnas yra ‘Interna
cionalas.’ kurį dabar gieda ir 
komunistai. Jis apsimeta neži
nojęs. kad ta daina pas socialis
tus yra priimta iau kokie ketu
riasdešimt metų. Senis. Sirvy
das ją $ie$įoday> dar tu« laiku, 
kai Vytautas šimydukas 
giojo trumpomis kelinaitėmis.

“Jei bolševikai

TROCK1NINKAI KALTI? 
NAMI DĖL “VILNIES” 

SUDEGINIMO.
šiomis dienomis Chieago-

ganizacija yra susilpninta, 
nutarė:

Kviesti partijos organiza
cijos narius ir visus darbinin
kus nenuleidžiant rankų gai
vinti ir stiprinti Partijos ir 
kitas darbininkti organizaci
jas.

į Priimtos Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Nepapras
toj Konferencijoj* Įvykusioj 

1929 metais 13 d. sausio.

I.
De! Partijos uždavinių da

bartiniu momentu.
1. Konferencija pakartoti

nai pasisako, kad Lietuvos 
darbininkų klasės kova už 
juos artimesnius uždavinius 
lir galutinus siekimus gali 
sėkmingai eiti tik nuosakaus 
demokratinio susitvarkymo 
sąlygose, nes vien demokra
tinė santvarka patikrina dar
bininkų klasei platesnes lais
ves jai organizuotis, tarpti ir 

: nes tik demokratinė

i

je sudegė lietuviškųjų komu
nistų laikraščio “Vilnies” 
ofisas. "Vienybės” korės-1 
pondentas Zalpis buvo nuė-| 
jęs padegėlių pažiūrėti ir sa-i 
ko: L

“Iš reginio matyti, kad ug-; 
niageeiai turėjo nemaža darbo. Į j, 
kol ugnį nugalėjo. Radau jau 
duris iš priekio užkaitas. Gatvė
je primėtyta laikraščių bei kny
gų. kurios ugnies ir vandens 
pagadintos. TVko nugirsti, buk 
•Vilnį’ ka> tai užpuolė. Piktada-i 
riai įsiveržę vidun, kaip nepra-į .
syti -veeiai. ir \ ilnies sargą į san-varKa tiekia patogiausių 
(dženitoriu) nuvarė kur tai to-Į a 
liau. ir patys padegė knygyną."

Toliaus p. Žalpis sako, 
kad dėl "Vilnies” sudegini
mo komunistai kaltina Troc- 

j kio šalininkus. su kuriais jie 
dabar ant peiliu eina.

IV.
Socialistines spaudos 

klausimu.
Konferencija nutarė:
Pavesti C. K-tui visomis 

išgalėmis išlaikyti Partijos 
organą ir išnaudoti ji darbi- 

j ninku klasės reikalams ap- 
i ginti.

Kiek galima kurti partinę 
ir klasinę literatūrą atskirti 
leidinių pavidale.

Kviesti visus partijos Ba
nius atsidėjus platinti parti
nę literatūrą ir remti ją ma
terialiai iš kur tiktai galima, 
organizuoti ir vesti kulturini 
darbą darbininkų tarpe.

V.
L. S. D. Partijos nepapras

toji konferencija patvirtino 
seniau išrinktąjį Centro Ko
mitetą ir toliau būti vado-, 
vaujamuoju Partijos organu. 
Konferencija vienu balsu 
pritarė Centro Komiteto ve
damai linijai.

VI.
Partijos konferencija nu

tarė kviesti visus draugus ir 
organizacijas patiems apsi- 
dėti mokesniu ir rinkti aukas 
socialdemokratų politiniams 
kaliniams ir ju šeimoms šelp
ti.

“GRINORIŲ” OBSTRUK
CIJA.

j Pasirodo, kad atsiramia 
ir Amerikoje tokių gaivalų, 
kurie nesigėdi užtarti fašistui 

i'diktatūrą Lietuvoje. Apvaik-

' 16 vasario šventę, tokių be
sarmačių pasirodė i.et tris. 
“Sandara" vadina “gri- 
noriais." tai yra tokiais 
žmonėmis, kūne aa nesenai 
iš Lietuvos atvyko ir da ne
spėjo nieko išmokti. Jis sa
ko:

“Kaip šviežieną Amerikos 
pažangiųjų lietuvių bendrame 
sa.-irinkime negalima nepami
nėti ir šitokį atsitikimą. Kal
bant Grigaičiui ir balsuojant 
rezoliuciją buvo pastebėta, kad 
keli tipai yra atėję su ‘nusista
tymu.’ būtent priminus, kad 
1926 metų gruodžio 17 dienai 
naktį tapo nuversta žmonių: 
rinktasis Seimas ir Seimo pa-, 
statyta vyriausybė, pasigirdo j 
keleto rankų pliaukščiojimas ir j 
pasiūlius rezoliuciją tie patys į 
(tipai) iš triių gerklių nubau- 
bė nereikia.’

"Laimei, šita gė<ia nepriklau
so lietuviams amerikiečiams, o' 
kaip <lu i> tų pačių triukšmada
rių jau išsiplepėjo, obstrukcija! 
buvo mėginta suorganizuoti po
ros ‘grinorių.’ kurie ačiū jiems 
susidėjusioms patogioms sąly
goms. naudodamiesi demokra
tinės Amerikos laisve ir svetin
gumu. kaikur mėgsta net savo 
'žygiais' iš 1926 metų gruodžio 
17 nakties pasigirti.

“Čia tik tiek pasakysime. A- 
merfkos lietuviai, kaip ir Ame
rikos žemė yra svetingai atida
rytos durys, bet jie turi žinoti 
kad amerikiečiai juos gerai pa
žįsta. ar jie butų žygdarbių 
kaukėmis prisidengę ar avinė
lių kailiais apsivilkę."

"Naujienos” sako.
, vienas 
Visuomis-Šidlauskas. Kai re
zoliuciją buvo balsuojama, 
tai jis baubęs: "Išmest... pa- 
aisvt." Publika galėjo pasi

daryt išvadų, kad jį pati rei
kia už dura "išmest.”

i

i

i

i

i

KUN. KEMĖŠIS APIE 
VOLDEMARĄ.

Sout’n Bostono "Darbinin
ko” 19-tame numery kun. F. 
Kemėšis rašo apie Voldema
rą taip:

“Tai žmogus nepaprastai la
kaus ir lankstaus proto, stebė
tinos atminties, gražios iškal
bos. nepalyginamų dialektinių 
gabumu. liuesai kalbąs bene de
vyniomis kalbomis. Prie to visa 
—neabejotinai didelis patrijo- 
tas. Mažutis žmogelis paviršu
tine savo išvaizda, bet milžinas 
savo gabumais! Todėl supranta
mas daiktas, kodėl Lietuvoje
netik jo draugai. bet net ir jc- 
nedraugai linkę yra manyti.- 
kad tinkamesnio kandidato Į< 
Užsienio Reikalų Ministerius už 
p. Voldemarą Lietuva dabar ne
turi ir tur būt negreitai turės."

Bet vidaus reikalams vesti; 
Voldemaras netinka, sako 
kun. Kemėšis, nes—

"Jisai neturi savo vidaus po
litikai aiškios linijos, nei pakan
kamo tiesotumo. Norėtų sekti 
Mussolini ir padaryti tautinin
kų partiją visatinai viešpatau
jančia tautos gyvenime — te- 
čiau. kaž kokios taktikos sume
timais dažnai lenkiasi visai prieš 
nerimtas politines jėgas, kada 
šios tik pamėgina sukelti šiek 
tiek triukšmo. Norėtų skaitytis 
su demokratiniais principais, 
žada seimus, referendumus, bet 
praktikoje nieko to neišpildo. 
Norėtų remti tautos ateiti krik
ščionybe. palaikyti gerus santy
kius su Vatikanu (konkorda
tas). teėiau iš antros pusės la
bai mėgsta prie progos Bažny
čiai Įgnybti.”

Iš Kemėšio straipsnio ma
tyt, jog klerikalams labai 
skauda širdį, kad tautinin- 
'kąi atstume juos nuo valsty-

kad
tų "grinorių" buvęs

KOMUNISTŲ REDAKTO
RIAI AREŠTUOTI UŽ 

KRIMINALINI 
ŠMEIŽIMĄ.

Pereitame “Keleivio” nu-i 
merv rašėme, kad adv. Hill-t 
quit. Amerikos Socialistui 
Partijos vadas, nutarė trauk
ti teisman komunistiškų lai
kraščių redaktorius ir admi
nistratorius už kriminalini 
apšmeižimą jo vardo.

Dabar komunistų spauda 
praneša, kad “Daily Wor- 
ker" ir “Freiheit" redakto
riai jau areštuoti ir pasodinti 
kalėjimam "Daily Worker" 
ir "Freiheit” yra komunistų 
organai, kurie išspausdino į 
biaurų šmeižtą prieš dr-gą 
Hillouitą.

Komunistai dabar šaukia 
visa gerkle, kad socialistai; 
padarę su buržuazija “kon-! 
spiraciją” sunaikinti komu
nistų spaudą. Bet komunistai 
nepasako, kokių šlykščių, 
provokacijų tie laikraščiai 
darė socialistų sunaikinimui.1 

"_____ i
40 METŲ NUO “VARPO” 

PASIRODYMO.
Šįmet sukako 40 metų nuo j 

to laiko, kaip išėjo pirmas 
lietuvių laikraščio “Varpo” 
numeris, šitoms sukaktu
vėms paminėti. Universiteto 
salėj Kaune buvo pora pa
skaitų, viena d-ro Griniaus, 
kita prof. Leono.

1

ROKEFELERIO PRIEŠAS.

vadinasi Robertšitas žmogus
\V. Steuart. Tarp jo ir Rokfele
rio ne.-enai ėjo didelės varžytinės 
nž kontrolę Indianos Standard 
Oi! kompanijos. Rokfeleris buvo 
užsispyręs . pulkininką Stevvartą 
išėsti, bet šis supirko daugiau tos 
kompanijos šėru ir. įgijęs tuo 
budu didžiumą balsų, išrinko sa
ve tos kompanijos valdybos pir
mininku.

ąlygų normaliai vystytis pa
čiam kraštui, be ko neįmano
mas yra pats darbininkų są
jūdžio augimas.

2. Ir todėl konferencija 
partijos uždavinių eilėje sta
to svarbiausiu atstatydinti 
Lietuvoje demokratinę san
tvarką pakeliui organizuo
jant darbininkus kovai už jų 
dienos reikalus. Tam tikslui 
konferencija kviečia visus 
partijos narius:

(a) atgaivinti dar esamų 
partijos organizacijų veiki
mą ir atstatydinti kur galima 
iau lidvaduotąsias:

(b I stengtis atgaivinti 
profesines darbininkų orga
nizacijas ir paskatinti jas 
prie darbo:

(c> išnaudojant, kuo gali
ma. sunku musų partijai lai
kotarpi, kelti darbininkų 
klasinį susipratimą ir apsi
švietimą, ruošti tinkamus 
partijos darbuotojus ir ruoš
tis plačiam partijos veiki
mui demokratinio rėžimo są
lygos.

VII.
Konferencija igaliavo C. 

Komitetą pasiųsti sveikini
mą politiniams kaliniams.

Kunig Aleks. Radvilas 
Iškėlė Bylą prieš Savo 

Du Brolius

Pereitą subatą Harvardo 
Universiteto seismogi afas 
rodė smarkų žemės drebėji
mą apie 0,300 mylių atstu
mo nuo Bostono. Tas galėjo 
būt Japonijoj.

AVashingtono žiniomis, 
bė- jau 11 valstybių pasirašė 

Kelloggo paktą, išsižadėda- 
pasiskolino mos karo politikos.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
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Senovės f.teturiu žinyėia
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Ypatingai dabartinės krikilėionybės gadynėje kiekvienas turėt, 
perskaityt, nes tik tada galės aiikiai aupraati bievu būtinumą.

Knyga didelio formato, tari 271 paaUpį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siu-ti popierini d’ilerį 
arba "Muūry Orderį.” Adiesuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, South Boston, Mass.

II.
Partijos statuto keitimo 

klausimu.
1. Kadangi aplinkraščio 

tikslas — prašalinti iš parti
jos jaunimą — yra antivals
tybinis. antisocialis ir anti- 
kulturinis.

2. Kadangi veikiantis Lie
tuvoje “Įstatymas apie drau- gardelio apygardos 
gijas” nereikalauja, kad pi- Vengrijoj gyvenąs kunigaik- 
heėiai jaunesni 21 metų ga- štis Aleksandras Radvilas iš- 
lėtų prigulėti prie partijos tik i kėlė savo abiem Lenkijoj gy- 
gavus tėvų, globėjų arba veliantiems broliams 
auklėtojų sutikimą.

Kadangi einant vei
kiančiais Įstatymai? Piliečių abi maioratines nuosavybes 

Olyką ir Niesvięžą, kurie 
kartu sudaro 60,000 hektarų. 
Be to, jis reikafauja sumokė
ti jam 50.000.000 aukso mar
kių grynais pinigais, šis pro
cesas sukėlė didžiausią susi
domėjimą ne tik dėl milži
niško ginčo objekto, bet ir 
dėl tos bylos politinio bei is
torinio pagrindo.

Tos bylos istorija tokia:
Vienam skundėjo protė

viui. kunigaikščiui Domini- 
kui Radvilui, kuris būdamas 
lenkų patriotu Įstojo i Napo
leono armiją, rusų caras at
ėmė teisę paveldėti turtus 
buv. Rusijos teritorijoj. Ki
tam. Antanui Radvilui, kurs 
buvo susigiminiavęs su Pra
sijos karališkaja šeima, pasi
sekė išgauti iš caro leidimą, 
kad nusavintus turtus pavel
dėtų jo linijos Radvilai.

Dabar kunigaikščio Domi- 
niko Radvilo Įpėdiniai, pasi
remdami nauju lenkų Įstaty
mu, kuriuo caro laikais iš 
lenkų patriotų nusavinti tur
tai turi būti jiems grąžinti, 
iškėlė atatinkamą bylą.

Abu apskųstieji kunigaik
ščiai priešinasi tam reikala
vimui, pasiremdami Įžymių 
lenkų istorikų nuomone, kad 
kunigaikštis Antanas Radvi
las, kuris palaikė su Rusija 
lojalius santykius, taip pat 
veikė lenkų tėvynės interesu 
labui.

Teismo išlaidos pirmoj in
stancijoj siekia 2.006.000, 
markių.

o •J.

II

“Vossische Zeitung" pra- 
Įneša apie sensacingą bylą 
Lenkijoj, kurią svarsto Nau- 

i teismas.

Apsaugos Departamentui 
neduota teisė aplinkraščio 
keliu reikalauti, kad partija 
pakeistų savo Įstatus.

4. Kadangi partija einant 
Įstatymu apie draugijas gali 
būti uždaryta tik už draugi
jų Įstatų nelaikymą ar per
žengimą.

5. Kadangi Pil. Apsaugos 
Departamentas ir apskrities 
viršininkai gali Įnešti komi- 

jsijon pasiūlyti uždaryti par
tiją tik vienu atveju, būtent, 
(jeigu ji Įgyja priešingo vals
tybės Įstatymams krypsnio.

6. Kadangi šis aplinkraš
tis. pasiremdamas C iv. Kod. 
164. 173 ir 179 str. str. X t. ir 
atatinkamais str. str. Napole
ono Kodekso kišasi Į nepri
klausomajam piliečių priva
tinių santykių srytį ir painio
ja privačios teisės nuostatus 
su viešosios teisės nuostatais, 
tai L. S. D. P. nepaprastoji 
konferencija paveda C. K. 
statuto keitimo klausimu lai
kytis veikiančių Įstatymu ir 
daryti reikalingų žygių, kad 
Piliečių Apsaugos Departa
mento aplinkraštis iš 1928 m. 
lapkričio mėn. 6 d. 38789 
Nr., kadangi jis prieštarauja 
įstatymams, butu atšauktas.

III.
Organizacijų klausimu.
Nepaprasta Konferencija 

apsvarsčiusi organizacijos 
klausimą konstatuoja:

Dėl esamų Lietuvos politi
nio gyvenimo sąlygų Parti
jos ir profesinių sąjungų or-

broliams Al
brechtui ir Janusui skundą, 
reikalaudamas grąžinti jam
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Lietuvių Tautiškas Pagel- i 
binis Kliubas 3 d. kovo buvo 
surengęs prakalbas su pa- 
marginimais. Buvo sūdai- , 
nuota keletas dainų ir jauna 
mergaitė pašoko keletą kla- ' 
siškų šokių. Sakoma, kad bu
vo kviesta ir buvo prisižadė
ję dainuoti suaugę ir datl- 
giaus išsilavinę daininikai ir 
dainininkės, bet kun. Kaula- 
kis uždraudęs jiems daly
vauti šiame parengime. Tik 
truputį pagalvokit apie šito
kį kunigo elgėsi. Kliubas nė
ra kokia bedievių organiza
cija. Čia priguli apie 15,000 
vyrų ir moterų Įvairiausiais 
įsitikinimais. Kliubas yra su
darytas iš pietinės miesto da
lies Įvairių organizacijų, ku
rios apie metai atgal susivie
nijo ir pasivadino minėtuo
ju Kliubu. Kliubas atpirko 
svetainę nuo buvusios kor
poracijos ir dabar yra skaito
mas tvirėiausis vietos betu
riu draugijų centras. Ir ve, 
šitokiai organizacijai, jos 
kultūriniam darbui, vietos 
prabaščius stoja skersai ke
lio ir trukdo veikimą!

Pirmutinis buvo pristaty
tas kalbėt J. Grinius, kuris 
savų nuosakioj kalboj nu
piešė gan tiksliai Kliubo už
davinius, pažymėdamas ke
letą gerų sumanymų, tarp tų 
ir jaunimo vienijimąsi.

Antras kalbėjo taip sau 
diktas vyras, ragindamas, 
kaip kad jis sako, “sitisinus 
pušyt iš užpakalio.” Well, 
"pušy!,” tai “pušyt;” bet jei 
juos “pušyt” tik į republiko
nų ar demokratų glėbį, kaip 
kad tas kalbėtojas nurodė, 
tai reikia pasakyt, kad lietu
viams iš to bus tiek naudos, 
kiek iš ožio pieno. Pilietybė 
yra geras dalykas, ir kiek
vienas privalo būti šios šalies 
pilietis. Bet jei ta pilietybė 
yra naudojama smurto poli
tikai, o ne darbo žmonių la
bui, tai tada “sitisinų pušini- 
mas” yra žalingas.

Trečias ir paskutinis kal
bėjo p. Biržys-Akiras, kuris 
tik apie pora mėnesių yra at
vykęs iš Lietuvos. Jis pasisa
kė kalbėsiąs apie Lietuvos 
būklę ir apie Lietuvos val
džias. Bet kalbėjo arti va
landos ir per tą laiką nepa
sakė nieko aiškaus. Nežinau, 
kas jis toks yra, bet kad jis 
neturi jokiu gabumų būt kal
bėtoju ir aiškint žmonėms 
dalykus, tai man buvo labai 
aišku. Sėdintis šalia manęs 
žmogus kalba i kitą draugą: 
“Aš visai negaliu suprasti, ką 
jis nori pasakyt. Matai, jis 
yra buvęs Lietuvos kareivis, 
yra smetonuoto plauko fa
šistas, nenori ir nedrįsta vie
šai agituoti už fašistus, todėl 
ir kalba taip mikčiodamas.” 

Iš to aš supratau, kad tai 
yra neaiškus asmuo ir taikosi 
prie publikos. Bet jis nenu
sivokia ką kalba, ir nėra kal
bėtojas. Jam bekalbant, be
veik pusė susirinkusios pub
likos išsiskirstė. Publika ne
nori klausytis fašistiškų dek
lamacijų apie patriotizmą.

Publikos buvo susirinkę 
apie 400 asmenų, kas pas 
mus dabartiniu laiku nevi- 
suomet tenka matyti.

Kliubo svetainėje lavinasi 
jaunų vyrų basket-bol jauk
tas. Gaila, kad pas mus nėra 
kam mokyt jaunimą dainų ir 
scenos vaidinimų. Be šitų 
dailės ir kultūros dalykų, 
neįmanomas jaunuolių * pa
laikymas prie lietuvystės.

Kliubietis.

savo rankas Kliubo valdybą) 
ir pinigus.

Nors žinių iš čia laikraš
čiuose nesimato, vienok čia 
yra nemažas būrys lietuvių 
ir keliatas draugijų. Didžiau
sia ir turtingiausia organiza
cija yra Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas, kuris turi 
apie 400 narių ir keliatą tūk
stančių dolerių banke. Kaip 
tik komunistai sužinojo, kad 
Kliubo kasoj yra tiek pinigų, 
jie tuo jaus pradėjo prie jo 
rašytis ir, kokiam tuzinui pri
sirašius, ėmė triukšmą kelti, 
pradėjo šmeižti valdybą, 
kad ją nuvertus ir patiems Į 
jos vietą patekus. Narių susi
rinkimas šmeižikus syki jau 
nubaudė ir paskui buvo per 
kelis mėnesius ramu. Bet da
bar ir vėl bolševikai ėmė 
triukšmauti, norėdami val
dybą i savo rankas paimti. 
Buvo išrinkta komisija Kliu
bo knygoms peržiūrėt. Jon 
įnėjo Čiurlionis, Rankela ir 
Musteikis, kurie pasikvietė 
da nekokios garbės Batule- 
vičių ir ėmė daryti knygų re
viziją. Sekančiame susirin
kime jie pradėjo šmeižti val
dybą “vagimis.” Susirinki
mas tam nepatikėjo ir išrin
ko draugus Trilikaitį ir 
Venclovą, kad peržiūrėtų 
knygas iš naujo. Tie peržiu
rėjo ir sekančiam susirinki
me pranešė, kati knygos ge
riausioj tvarkoj, nei vienas 
centas nėra be Kliubo nuta
rimo išmokėtas. Šitas rapor
tas buvo vienbalsiai užtvir
tintas. o Čiurlionis, Rankela 
ir Batulevičius užsigynė nuo 
pirmojo savo raporto.

Nariai dabar pamatė, kad 
bolševikams rapi tik suirutę 
draugijoj kelti.

Ten buvęs.

MONTELLO, MASS.
Teatrai, ristynės ir koncertas

Vasario 15 d. Lietuvių A- 
merikonų Kliubas ir Lietu
vių Republikonų Kliubas, 
bendrai surengė ristynės L. 
T. N. svetainėje.

Ristikas Pranas Yuška 
ėmėsi su Ned Macguire. airių' 
drutuoliu. Yuška paguldė ai- 
rišį du sykiu i 34 minutes. 
Dr. Sullivan ritosi su Ed. Da- 
vis, ritosi gana brutališkai! 
per 30 m. be pasekmių.

Dvi poros ritosi vietinių. 
Joe Blaneckas su ( h. Smith. 
Blanecką Smithas paguldė 
lengvai, nors Smituos atrodė 
kūdikis prieš Blanecką.

Algirdas Vaitkus paguldė 
John Grigaiti Į 19 minutų.

Šie du jaunuoliai tebeian- 
ko High School ii- tuo pačiu 
tarpu lavinasi sporto. Aigir- 

eIiau das Vaitkus yra 18 metų, 
mokykloje yra aukščiausia 

1' atsižymėjęs sporte. Vietiniai 
lietuviai daug mano apie 
jauną Vaitkų ir tikisi turėti 
antrajj Sharkey. Vaitkus ne
geria, nerūko ir merginų ne
labai paiso.

Prakalbos.
’ Vasario 10 d. L. M. E. Ži- 
nycia rengė prakalbas L. T. 
Namo svetainėje. Kalbėjo 
vietinis ministeris Petras 
Palšis ir prof. iš B. Univ. G. 
C. Cell.

Vasario-22 d. L. T. Ratelis 
statė scenoje dramą “Snie
gas.“ Pasekmės buvo geros, 
bet jau pats veikalas, tai vi
sai tuščias. Geriausiai lošė 
panelė Budrikaitė.

Babravičiaus koncertas.
Vasario 24 d. čia buvo su-

n inkai turi savo fabriką.
Pereitą nedėldienį aš neti

kėtai papuoliau i Bridgewa- 
teri pas savo seną pažįstamą. 
Čia lietuviai darbininkai tu
ri savo čeverykų dirbtuvę, 
kurią valdo* bolševikai. 
Draugas mane priėmė, pa
vaišino, paskui sako: “Ži
nai ką? Pas mus šiandien 
yra paskaita ir koncertas. Ei
kim pasiklausyt, jei nori.’ 
“Šiur,” sakau, “eikim.“ Ir 
nuėjom.

Salėj buvo jau keli tuzinai 
žmonių ir laukė kažin ko tai. 
Atsisėdom ir mes. Na, išeina 
leidė ir pasako, kad “prasi
dės programas.” Visų pirma 
maža mergaitė pagriežė ant 
smuiko, paskui berniukas 
paskambino pianu, o ve”— 
išeina vyrų kvartetas ir kaip, 
užtrauks lietuviškai, tai nei 
malonu pasidarė. Tikrai 
gražiai dainavo. Girdėjau 
tas pačias dainas dainuojant 
South Bostone “Gabijos” 
koncerte, bet čia man geriau 
patiko. Geriausia man pati
ko jų nauja daina:
Ir išgėriau jau tris bonkas. 
Džing, tra, lią, lia. 
Dar galvoj man mažas 

znokas, 
Džing, tra. lia. lia. 
Irtt.

Kvartetui vadovavo, ro
dos, Skinderis. Potam ant 
scenos pasirodė graži leidė. 
Oh, boy! sakau. Nesigailė
siu, kad atėjau. Draugas man 
paaiškina, kad tai esanti 
draugė Ktišleikienė: ji čia 
prakalbą sakysianti, ėjusi 
gimnazijos mokslą. Na, sa-, rengtas Petro Vaičiūno ir 
kau. ir jus jos nedeportuo- Dr. A. Budreskio pastango- 
jat? Juk ji buržuika. “Never- mis koncertas p. Juozui Bab- 
mai.” sako mano x draugas, ravičiui L. T. N. Svetainėje.

Ant koncerto taipgi buvo 
užkviesta ir atsilankė miesto 
valdyba pasiklausyti to musų 
taip pagarsėjusio daininin
ko.

P. Babravičiui akompana
vę p-lė Tataroniutė. Taipgi 
dalyvavo čia pagarsėjus 
smuikorė p-lė Benevičiutė, dvi parodos: “Darbas mene 
akompanuojant p-lei Zaba- ir “Darbininkų jaunimas 
rauskaitei. ūkyje.”

“Ji su mumis stikink tai mes 
jos ir nebaderiuojam.”

Well, moteris kalbėjo, tai 
daugiausia moteris ir gyrė. 
Sako, “buvo laikai, kada mo
teris buvo vergės vietoj, o 
dabar jau vyras pavergtas; 
šiandien jau moteris jam ant 
sprando atsisėdo.”

Moteris ploja, o vyrai tyli 
nosis nuleidę.

Paskui draugas da parodė 
du jų fabriku: vienas baltas, 
kitas raudonas. Aš jam ir sa
kau: o kodėl jus šito nenu- 
pentinat raudonai? O jis sa
ko. palauk, ateis pavasaris, 
tai ir nupentysim.

Sakau, tai jus čia galit sa
vo ša po j labai gerai dirbti. 
“Laik fon,” jis sako. “Aršiau 
da kaip pas žydus. Prašėm 
pareizyt. tai neduoda nei 
cento.”

Tai. sakau, turit gerą su- 
perį, kad nekelia darbinin
kams algų. Nausa, sako ma
no draugas. Menedžeris, tai 
žmogus esąs orait, ale supe- 
ris, tai tikras monkė—čežina 
už mažiausį daiktą, tartum 
tūkstantį metų gyvens.

Na. o kaip jūsų serai? pa
klausiau. Nieko, sako, gau-j 
nam 10 procentų dividendų, 
tai labai kikyt negali.

Atėjo mano traukinys ir 
turėjau skirtis su savo drau
gu. jis man užsiminė, kad jie 
tveria vaikams mokyklą.

tė svetainė. Įvairių pakraipų i Vakarų Kanados Lietuvių 
žmonių.

Kas užsirašys “Keleivį” 
pas mane, gaus ką tik išėjusį 
Keleiviu Kalendorių 1929 
metams. A. KireiRs.

Atsišaukimas.

LAWRENCE, MASS.
Komunistų operetė.

Vasario 17 d. čia buvo

EDMONTON, KANADA.
Kaip žinoma, Lietuvos 

valstybė yra gan maža suly
ginus su kitomis didžiulėmis! 
valstybėmis, bet žmonių 
skaičius vis didėja ir didėja; 
tą parodo statistikos žinios.

sanuanecių surengtas Lietu-' ĄUganĮ žmonių skaičiui, visi 
\ os nepriklausomybės su- negali pragyventi savo gim- 
kaktut įų paminėjimas, tajame krašte ir turi keliauti 
( Apie lai jau buvo "Keleivi kitur. Daugumas turėjo vyk- 
lasUa ' ti neapkęsdami fašistinės

Vasario 22 d. vietos komu- Lietuvos diktatūros. Bet ar 
nistai statė scenoje operetę savoj šalyj, ar svetimoj, vis 
“Pepita.” Skelbimuose buvo tie patys reikalavimai žmo- 
pasakyta, kad vaidinimas gui: kad palaikyti gyvybę— 
prasidės 6 valandą vakaro, reikalinga duona, drapanos. 
Bet atėjo ir 9 valanda, o vai- Kultūringas žmogus šiais rei- 
dinimo vis nebuvo, žmonės kalavimais dar negali būti ir 
pradėjo skirstytis, rugodami, patenkintas: jam reikalingas 
kad juos apgavo. O buvo ve dar dvasinis penas. Darbo 
kaip. Tasai “Dievo muzikan- žmonės šiandien bunda iš gi
tas” M. Paulikaitis, 
mokino komunistus operetės, si 
turėjo lenkų bažnyčioj miš- vienykitės, 
parus ant vargonų grot, ir to
dėl pavėlavo. Bet ir jam atė
jus tvarkos nebuvo. Lošikai

. savo rolių nemokėjo, o jau 
kaip uždainavo, tai apsau-

, gok tu šventas Jackau! Gir- 
dėjau daugeli kalbant, ant 
tokių pramogų niekad dau
giau neisią. Ten buvęs.

SUDUŽO 35 VAGONAI 
SU ANGLIMIS.

Pottsville, Pa. — Pereitą 
subatą čia subėgo j krūvą 
viens ant kito 35 vagonąi su 
anglimis, ir beveik visi sudu
žo. Šitoj nelaimėj buvo už
mušti du darbininkai, o tre
čias sunkiai sužeistas.

WINNIPEG, CANADA.
Bučiuodami merginas, pa

bučiuoja seną bobą.
Čia tarp lietuvių yra pa

protys turėti “skrajojanti 
paštą” šokių vakarėliuose, ši 
paprotį čia Įvedė atvykę iš 
Lietuvos imigrantai. Kiek
vienam svečiui prisegamas 
numeris ir paskui tarpe šokių 
vieni kitiems adresuoja tais 
numeriais atvirutes su viso
kiais komplimentais. Atviru
tes salėje parduoda šokių 
rengėjai, kurie pasidaro iš 
to ir pelno nemaža. Kad pa
darius jaunimui daugiau 
smagumo ir paskatinus pirk
ti daugiau atviručių, rengė
jai dar paaiškina publikai, 
kad merginai, kuri gaus dau
giausia atviručių, bus duotas 
dovanų gražus baksas šoko
lado. Pagalios priėjo prie to. 
kad jau kelintu kartu šiais 
metais per tokius vakarus 
W. L. D. P. D. narys vis pa
aiškina. kad vaikinas, kuris 
bus daugiausia parašęs savo 
merginai atviručių, gaus nuo 
jos saldų bučkį. Ir pasakęs 
tai parausta lyg ant žarijų.

Praktikoj betgi pasirodė, 
kad nekuriems jaunuoliams 
“bobos” bučkis yra saldes
nis, negu merginos. Teko sy
kį pastebėti, kad apie ket
vertas jaunuolių susibūrę lyg mokysią lietuviškai skaityt 
tarėsi patylomis kaž-ką ir ir rašyt. Gerai, sakau, -- 
pil ko datig atviručių. Paskui jums atsiųsiu gerą mokytoją 
atvirutes tikrinant paaiškėjo. ■ senbernį, kuris tą gražią ju- 
kad jų atvirutės yra pateku- su leidę"išveš. O jis sako: 
sios į vienos moteriškės ran- “Nevermai, ji turi drūtą vy- 
kas. Ir taip jau kelintu kartu i ą, tai lukaut, kad sprando 
baksas šokolado tenka vis tai nėnusuktų!”

Įlipau į traukinį ir parva
žiavau niūniuodamas: “Ir iš- 

kad gėriau jau tris bonkas...”
Ambasadorius 

be portfelio.

SOCIALISTINIŲ DARBI 
NINKU JAUNIMO 

ŠVENTE.
šių metų liepos 11 —14 d. 

suvažiavęs i raudonąją Vie
ną socialistinių darbininkų 
jaunimas iškilmingai švęs ir 
demonstruos savo jauną pa
siryžimą bei socialistinį pa
jėgumą. Numatyta Įvairi 
programa. Bus eisenos. Da
lys pranešimus garsus ne tik 
Austrijoj, bet ir visoj pasau
linėj socialistų šeimoj vyrai. * 
kaip O. Baueris. Fr. Adleris, 1 
nenuilstamas Vienos bur
mistras Seifzas ir kiti. Šven
tė baigsis sporto pratimais.

Šiai šventei ruošiamos dar

kuris lauš miego ir jau iškėlė obal- 
“Visų šalių darbininkai. 

.” Kaip matyti iš 
šio obalsio, pavienis asmuo 
mažai ką gali atlikti.

Pavieniui žmogui dėtis 
prie kitų tautų irgi nepatogu, 
nes nevienodi papročiai ir 
būdas, o antra, neįgysi to pa
sitikėjimo, kuris priderėtų 
būti. Kaip žinoma, Lietuvo
je darbininkai yra prispaus
ti. Čia gi esame laisvi ir sve
timoje šalyje, nieks mus ne
persekioja ir nevaržo, gali
me laisvai šviestis ir lavintis, 
tokiuo budu busim ne tik sau 
naudingi, bet ir visuomenei, 
nes galėsim palengvinti sun
kią gyvenimo naštą. Gal ge
riau tiems organizuotis ir 
dirbti, kurie pastoviai apsi
gyvenę ir turi nuolatinį dar
bą. kaip Montrealėj, Toron
te, bet visi ten nesubėgs, rei
kia apgyvendinti ir Vakarų 
Kanados krūmai. O čia yra 
ūkio kraštas, taip kad sunku 
žmones suorganizuoti, nes 
kur vienas, kur kitas; bet 

, visgi yra didelis skaičius lie
tuvių. Tokiuo budu prašom

siei metų. Valdyba susideda 
iš keturių asmenų: Pirminin
kas. Juozas Žukauskas; vice
pirmininkas, Kostas Kati
nas: sekretorius, Jonas Bro- 
ga: iždininkas, Andrius Tau- 
roza. Revizijos komisija iš 
trijų asmenų: Džesė Milerai- 
tė, Jonas Lazauskas ir Pra
nas Grabauskas. Knygynin
kų išrinktas Stasys Lebetke- 
vičius, o finansų sekretorium 
—Juozas Grigaliūnas.

Musų organizacija jauna, 
bet įsitaisė jau savo knygy
ną, kuriame yra išviso 80 
knygų gan Įdomaus turinio, 
šalia knygyno kuriamas ir 
muzėjus. Knygos yra paau
kuotos musų organizacijos 
narių.

Musų iždas visai dar silp
nutis, iš viso yra 50 dolerių, 
o neturime dar nuosavų na
mų, kur galėtume daryti su
sirinkimus, statyti vakarus, 
netgi neturim pastovios vie
tos korespondencijai priimi
nėti. Bet tikimės, kad drau
gai ir draugės įvertins šį mu
sų darbą ir parems jį sulyg 
išgalės, o mes sustiprėję 
stengsimės kitiems padėti. •

Dabar mums materialiai 
padeda draugai ukrainie
čiai. Duoda jie mums veltui 
salę susirinkimams ir toliau 
žada padėti visa kame. Jie 
labai džiaugiasi, kad mes 
smarkiai žengiam pirmyn, 
nors daug daro kliūčių nesu
sipratę lietuviai. Jie nori, 
kad koks klebonas mus ve
džiotų už nosies, o patįs ne
nori savistoviai dirbti. Tos 
kliūtis bus prašalintos ir aš 
manau, kad susipras visi ir 
eis prie vieno bendrojo dar
bo.

Dar kartą prašom draugų 
ir draugių, kurie užjaučiat 
darbo žmonių organizacijai, 
paduoti pagalbos ranką ir 
padėti mums tęsti toliau tą

visų lietuvių brolių darbinin- prakijnų darbą.

as

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

Jame telpa daug visokiu mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

Inkvizicijos paveikslas iš “Keleivi^” RaleTinnnnns.

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka dama 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią salima skambint pianu ir 
dainuot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popiero8, ir jį galima užsisakyti iau dabar. Kaina—50 centu. 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centiniais palto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterį, įvynioti į popierelf, kad neprapl^tu konverto, ir 
įdėti į laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip: 
‘‘KELEIVIS,*’ 253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

pačiai moteriškei. Ar gi čia 
ne aišku, kad tie jaunuoliai 
gerinasi prie bobelės, I 
gavus nuo jos bučki. Mergi
noms, žinoma, pikta ir jos 
kalba tarp savęs: “Turbut 
‘gera’ boba, kad vaikinai 
apie ją taip sukasi...”

Ištikro, ar gi negėda jau
niems vaikinams laižytis prie 
moteriškės, kuomet čia yra 
tiek jaunų gražių panelių?

Merginų įgaliotas.

Danija labai kenčia nuo 
sunkios žiemos. Tokių šalčių 
tenai nebuvo jau nuo 100 
metų. Susisiekimas suiro, fa
brikai neturi žaliavos ir 800,- 
000 žmonių dabar yra be 
darbo.1 —

kų ir farmerių atsišaukti, ku
ris nors arčiau gyvena, ir , 
prašom palaikyti artimus 
santikius ir kuom kas galit 
prašom paremti musų orga- • 
nizaciją — paaukuoti kny- . 
gynui knygų, o gal kas sulyg 
išgalės pinigų dėl įsigijimo 
nuosavo namo organizaci
jai. Taipgi nuolankiai pra
šoma ir kitų Kanados ir A- 
merikos Jungtinių Valstijų 
darbo žmonių organizacijų 
palaikyti su mumis tamprius 
ryšius ir reikalui esant prašo- 

' me duoti Įvairių informacijų.
Šioji organizacija įsikūrė 

1928 m. Gruodžio 30 dieną 
buvo sušauktas steigiamas 
susirinkimas ir išrinkta laiki
na valdyba.' Organizacijai 
duotas vardas: “Vakarų Ka

nados Lietuvių Darbininkų ir 
Farmerių Susivienijimas.” 
Kad sėkmingai eitų pradėtas 
darbas, buvo reikalinga nu
statyti tam tikras planas, su
lyg vietos aplinkybių — rei
kalinga buvo paruošti kons
titucija ir įstatai. Darbas Į 
rimtas, bet kas jį atliks? Nė
ra iš ko rinkti komisija tam 
darbui, todėl tenka tai pačiai 
valdybai visa atlikti. Darbas 
atlikta greitai ir dalinai są
moningai, bet negali būti di
delių užmetimų dirbant to
kiose sąlygose.

1929 m. sausio 6 dieną bu
vo sušauktas viešas posėdis, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip pusantro šimto lietuvių, 
šiame posėdyje buvo skaito
ma konstitucija ir kiekvienas 
paragrafas buvo balsuoja
mas; beveik vienbalsiai pri
imta visa konstitucija. Po 
konstitucijos perskaitymo, 
buvo priimami nariai. Prisi
rašė 77 nariai, šiems prisira
šiusiems nariams buvo pa
vesta išsirinkti valdybą pu-

Greitu laiku išleisime sa
vo konstituciją, tai kas no
rės, galės geriau su musų or
ganizacija susipažinti. Gal 
kai kam bus ir juokinga, kad 
tokia jaunutė organizacija 
turi savo konstituciją ir Įsta
tus, o nesidėjo prie galinges
nių organizacijų. Mes būtu
me su mielu noru sutikę tai 
padaryti, bet kur kreiptis ir 
prie ko dėtis, nieko nežino
jom ir nežinom, o darbą ati
dėlioti negalėjom nei vienos 
dienos. J. Ž.

DARBO PARTIJA LAIMI.
Rinkimus šiaurės Midlo- 

thian’e (Škotijoj) laimėjo 
darbo partijos kandidatas. 
Jis gavo 7917 balsų, konser
vatorius 
—3136. Per visuotinus rinki
mus į Anglų parlamentą 
1924 metais konservatorių 
atstovas gavo 11320 balsų, o 
darbo partijos — tik 9173. 
Šiandien išėjo atvirkščiai.

i --------------------------------

6965, o liberalas

Redakcijos Atsakymai
Senam socialistui.—D-ras 

Basanavičius dirbo, kaip sa
koma, “tautos labui.“ Jisai 
tyrinėjo lietuvių tautos se
novę, yra surinkęs daug “lie
tuviškų pasakų," yra parašęs 
keliatą knygų ir, bendrai, 
buvo vienas pirmųjų lietu
vystės žadintojų. Dėl to ji 
mūsiškiai patriotai ir garbi
na dabar. Žmogus buvo bur
žuazinio nusistatymo ir dar
bininkų klasei jis nieko ne
davė. Karo metu jisai pasi
rodė labai ištikimas caro val
džiai ir kartu su kitais “pat
riotais” siuntė Mikei telegra
mą, užtikrindamas tą žmo
nių budelį, kad už ji stojanti 
visa lietuvių tauta.
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Mokslo?

Pereitų Mėtų
Progresas

Gimdymo Kontrole

—Tegul bus pagarbintas. į 
Malke:

—Tu, tėve, vis garbini ir 
garbini, bet tau kaip nesise
ka, taip nesiseka.

—Kodėl tu. vaike, sakai, 
kad man nesiseka? Gali būt. 
kad man net ir labai sekasi.

—O kodėl viena tavo akis 
pajuodusi, tėve, jeigu tau se-{ 
kasi?

—.Jes, Maike, viena mano i 
akis truputi pa juodus: ale Į 
kad tu pamatytum DžiovoI 
Kalakuto feisą. tai jo abidvi 
akis juodos ir nosis suplota 
kaip kaklunas. O ar žinai, 
kas ta padarė?

—O kas?
—Ogi aš, Maike. Ir tu sa

kai, kad man nesiseka!
—Aš negaliu suprasti, tė

ve, kodėl tu taip tankiai mu
šiesi su žmonėmis. Aš kaip 
gyvas d a nesu su nieku susi
mušęs. o tu beveik kas savai
tę gauni su kuo nors susipeš
ti. Ar tai gražu?

—Matai, vaike, mano to
kia profesija. Aš esu vyčių 
vaisko staršas gener olas, o 
generolo džiabas, tai faituo- 
tis.

—Bet tai yra labai žemas 
daiktas, tėve. Tiktai avinai 
mušasi. Žmonės turi proto, 
todėl jie savo ginčus turėtų, 
rišti susitaikymo keliu.

—Tu, vaike, manęs nemo
kyk, ba tu tiek svieto nema-

Nuo senų laikų musų ūki
ninkų tarpe dažnai yra girdi
mas pasakymas: “Kam tas 
mokslas”? Senieji ūkininkai 
taip sakydavo savo vaikams, 
kurie norėdavo pasiekti auk
štesni mokslą ir tą pasiektą 
mokslą norėdavo pritaikyti 
ūkininko gyvenimo gerovei.

•Jei ponui, kunigui ar val
dininkui senovės ūkininkai 
pripažindavo mokslo reika
lingumą. tad sau ir savo ver
slo žmonėms, būtent, ūkinin
kams. to mokslo reikalin
gumo nepripažindavo, nes 
manydavo, kad žemei arti, 
akėti ir javams sėti bei jiems 
valyti visiškai jokio mokslo 
nereikia. Atvirkščiai, dar 
mąnydavo, kad mokytas 
žmogus esąs visai netikęs 
ūkio darbams ir todėl esą 
pavojaus pačiam ūkio tvir
tumui.

Ne ūkininkai buvo kalti, 
kad jie taip keistai manyda
vo apie mokslą, bet kaltos 
tos aplinkybės, kurios tokį 
manymą paremdavo. O tas 
aplinkybes buvo sudariusi 
rusų caro valdžia, kuri bijo
davo visuomenėje pasireiš
kiančio sumanumo, nenorė
davo. kad iš valstiečių tarpo

lobsta ir pagarsėja. Kumšti
ninkų yra šimtai, bet tokių 
laimingų, kaip Šarkis, yra išeitų daugiau mokslesnių 
tik keliatas. Bet ir jų laimė žmonių, kurie imtų savaran- 
nėra garbinga. Kaip aš tau 
pirma sakiau, muštynės yra 
žemas daiktas ir istorija 
kumštininkams vainikų ne
duoda. Praeis keliolika me
tų. ir pasaulis užmirš Šarkio 
vardą, taip kaip užmiršo ki
tus kumštininkus. Bet kas 
dirba protu, kas neša pasau
liui naujas idėjas, kas griau-

kiškai galvoti ir būti pavo
jingi caro valdžiai.

Tuomet didžiulę Rusiją ir 
kartu Lietuvą valdė vienas 
caras. Kadangi ištikrujų vie
nas žmogus gerai gali valdy
ti tik toki žemės plotą, kuri 
per dieną pėsčias gali ap
vaikščioti. tai caro vardu 
valdė visą valstybę visoki 

ja pasenusią pasaulio tvar-valdininkai: gubernatoriai, 
ką ir stato šviesesni gyveni- viršininkai. ispravninkai, 
mą. tas bus garbinamas per zemskiai ir tt.. ir jie visi bu- 
amžius. Tik paimk, tėve, en
ciklopediją. ir paskaityk te-

I 
I
i nai surašytus žmonių vardus1. 
‘ Pamatysi, kad tai buvo žmo
nės. kurie yra ką nors žmoni-

• jai davę, ką nors sutverę. Bet 
kumštininkų tenai nerasi, 
nes jie nieko žmonijai ne
duoda. Tai yra visai nerei
kalingas gyvenimo bagažas. 
Ir toks Šarkis butų daug nau
dingesnis visuomenei narys, 
jeigu vietoj kumščiotis jisai 
nueitų anglių kasti, ar bul
vių sodinti. i 

—Tai tu. Maike. visai ne 
patriotas esi.

- ---------------- i Gimdymo kontrolė yra
Gyvenimas nestovi vietoj: Ija galės ramiau atsikvėpti ir “baisus” pavadinimas viešai 

kiekvieneriais metais geriau- [daugiau galvoti apie naudin- arba spaudoje. Prieš tą pa- 
negu pavadinimą urzgia valdžios 

apie priemones gyvybėms ir................
kultūrai naikinti! Metas bu
tų žmonėms susilaukti, po 
tokių ilgų svajonių, naujos 
aukso gadynės žemėj.

šieji protai stumia žinojimą gų gerybių kūrimą,
__ •________ __  -1___ • A ______ .

v.> nelyginant maži caru kai, 
nuo kurių malonės pareida
mi* Kiekvieno atskiro žmo
gaus gyvenimas, t. y. ar tam 
žmogui buvo lemta gyventi 
laisvėje, ar kalėjime. Bet ir 
visa tų laikų rusų valstybė 
buvo ne kas kita, kaip vie
nas ištisas didžiulis kalėji
mas. kuriame žmonės kentė 
didžiausi vargą, ypač tie. 
kurie norėjo savo nuomonę 
turėti.

Tais sunkiais laikais kas 
buvo kiek mokytesnis,tai bu
vo žiūrimas, kaip neištiki
mas caro valdžiai. Ypač mo- 

—Ne. tėve, aš nesu mušty- kytesniems 
nių patriotas. Aš garbinu labai 
protą, o nekumščios spėką.

—Bet tu žinai. Maike. kad 
be spėkos nieko negalima 

. b>___ padalyt. Ir anglis kasti Kei
tei, kiek aš. Ačiū Dievui, bai-J'*3 spėkos.
giu jau amžių gvvent ir teko Jeigu spėka kui Ie’Pa
buvoti visur. Buvau ant tur- lin£a« \ė\e. tai piotas gali ją 
ku vainos, dirbau prie kai- <la“g
vio, ant galo atvažiavau A- 
merikon. ir kur tik nebuvau, 
visur mačiau, kad viršų ima 
tik tas. kas moka geriau fai- 
tuotis. Tik tu pažiūrėk i musų 
Šarki! Visos gazietos apie ji- - . 
rašo ir pikčerius deda. Ir da-Į( ^J3U^,13 
bar jis gavo šimtą tukstan-, T .
čiu užtai, kad sumirkė Strib-' Kena.l?.yra protas lavini, o ne

— - - - - s kumscią. vartodamas protą 
Smetona mažas vaikas gali sunaikinti 

didžiausi milžiną.
i —Na. matai. Maike. kaip 

”. tu su tuo savo protu sugadi
nai visus mano planus. Aš 
jau buvau išsiriktavęs kumš- 
tininkvstės mokintis, o dabar 
jau turėsiu rezignuoti, kaip 
gen. Plechavičius. Tik be rei
kalo juodą akĮ gavau.

I

žmonėms buvo 
unku gyventi sodžiu

je tarp valstiečių, nes so
džiaus caro valdžios daboto
jai dažniausiai patys būdavo 
labai mažo mokslo ir kiek 
mokytesni žmogų tuojaus 
apstatydavo šnipais, ar kar
iais jis ką nors nepasakys 
prieš caro nustatytą tvarką. 
Miestuose buvo truputi kito
kios aplinkybės, ten ir caro 
dabotojai buvo labiau apsi
švietę ir taip nekibdavo prie 
kiekvieno mokytesnio žmo
gaus. Antra vertus, tais lai
kais tarp ūkininko gyvenime 
ir valdininko gyvenimo mie
ste būdavo didesnis skirtu
mas. negu dabar. Todėl 
kiekvienas sodžiaus žmogus, 
kuris tik labiau kiek prasi
lavindavo, bėgdavo i miestą 
kur gaudavo tuojau geresnę 
vietą. Ir susidarė tuomet so
džiuje nuomonė, kad moky
tas žmogus ne tik negali gy
venti ūkyje, bet ir ūkio dar
bui visai netinka.

Paseilėjusias Į mokslą pa
žiūras reikia šiandien atmes
ti? Atėjo kiti laikai, tad ir 
galvoti reikia kitaip. Vakarų 
Europoje šiandien ūkininkai 
kitaip galvoja ir mokslo rei
kalingumą sau pripažįsta. 
Rodos, žemei dirbti didelio 
mokslo nereikia. Tečiau čia 

turėti nemažą 
—Bet tu. tėve, negausi nei kartus buvo pagautos degti- mokslą, norint sutvarkyti vi- 

vieno, nei kito, nes tu jau per nę pardavinėjant. Viena jų są ūki taip, kad jis butų na- 
senas būti kumštininku, j esanti South Bostone ant F šus ir duotų ūkininko šeimy- 
Prie to reikia atsiminti, kad streeto, o kitos dvi East Bos- nai gerą gyvenimą.
ir kumštininkai ne visi pro-1 tone. A. Kelmutis.

kumščia. Kad ir kažin kaip 
didelę ir stiprią kumščių tu 
turėtum, vistiek daug anglių 

isu ja nenuskelsi. Bet kada 
: pavartosi protą, išgręši sky
lę ir Įdėsi dinamito, tai ir dl- 

‘ i uolą galėsi sutru- 
bar jis gavo šimtą tukstan-, lnn? Par°do. tėve, kad

__ i______ .i ......................... 1 geriau vra nrotas lavmt. o ne
lingui snuki! Juk tai unarai 
visai musų tautai!
yra Lietuvos prezidentas, o 
per visus metus negauna tiek1 
pėdės, kiek Šarkis paima per 
vieną vakarą. Užtai, vaike, 
ir aš pradėjau mokintis faito. 
Ir man jau gerai sekasi. Aš 
gavau tik vieną aki juodą, o 
Džiovui Kalakutui abidvi 
padariau juodas. Ir tu pama
tysi, vaike, kad už metų ir pu ginkluoti banditai 
mano vardas skambės po j ynne užpuolė Dietz Leather 
amenkonų gazietas taip pat, ę0 kasininką ir atėmę $3,- 
kaip dabar Šarkio skamba. qoo pabėgo. Pinigai buvo 

—Tu, tėve, visada sugal- skiriami darbininkų algoms, 
voji kokią nors kvailystę. Į -------------

—Čia. Maike, ne kvailys-1 Policija nori uždaryti 3 
tė, ale linams ir pinigas. krautuves, kurios jau tris reikalinga

'S-

pirmyn, išrasdami šĮ-tą nau
ją. Tų išradimų tikslas yra 
pagerinti žmonių gerovę, pa
lengvinant ar papiginant 
materialinės kultūros atsiek
tų turtų naudojimą, arba la
biau apsaugojant sveikatą 
nuo ligų.

Iš susisiekimo technikos 
srities pirmoj vietoj praei
tais melais reikia pastatyti tą 

(didžiuli progresą, kurs yra 
padarytas orlaivininkystės 
srity. Vokiečių orlaivis “Gra
fas Zepelinas” perskrido iš 
Europos Į Ameriką ir atgal, 
skaitant tiktai kelionę ore 
per vandenyną, per penkias 
dienas, kas palyginti su jurų 
laivais yra didelė pažanga, 
nes greičiausieji Cunard lini
jos laivai tokią kelionę atlie
ka per 11 dienų.

Taip pat pereitais metais 
buvo atsiekti nuostabus re
zultatai radio telefono srity, 
nes beveik yra paruoštas vie
šam naudojimui bevieliu te
lefonu susisiekimas tarp Eu
ropos ir Pietų Amerikos. Ne
senai Įvyko pirmas toks pa
sikalbėjimas tarp šiaurės ir 

‘ pietų žemės puskamuoiių per 
15.000 kilometrų tolumo ir 
buvo labai gerai girdėti. Tuo 
budu greitai neliks žemėj 
vietos, iš kurios nebūtų gali- 

’ ma susikalbėti gyvu žodžiu, 
kad ir su toliausiai esamais

’ draugais.
Prie bevielio telefono pa

tobulinimo reikia pridėti vi- 
! siškai gerai nusisekusius 
1 bandymus perdavinėti radio 
• budu paveikslus ir raštus, 

kas turi didelės reikšmės 
ekonominiam gyvenime ir 
kriminalistikai. Netrukus tu
rės ateiti laikai, kada virs ti
krenybe senos pasakos apie 
galinčius matyti per toli 
žmones. Tada, besėdint savo 
kambary, galima bus kartu* 
gėrėtis ir atogrąžų kraštų re-' 
giniais ir šaltų, leduotų aši
galiu žiauriu vaizdu. • ,. . , . . ‘ .. . chez Guerra teko apsivdti.

v įsai atskirai, beveik vi- Karininkų tarpe nebuvo vie- 
dury tarp technikos ir meno nybės ir buvo aišku, kad nie- 
sncių. stovi jauno ruso įsra- kas sukilimui nėra paruošta 
urnas sejnti jnuziką tiesiog-parnatęS kad laimėti negali- 

ma. Sanchez Guerra su sūnu
mi pats atvyko i komendan
tūrą Valencijoj ir pasidavė, 
pareikšdamas, kad jis esąs 
vienintelis bruzdėjimo kariu- 
menėje kaltininkas. .Jis tuo
jau buvo suirztas ir nugaben
tas i karo kalėjimą.

Suėmus taip netikėtai su
kilimo vadą visas judėjimas 
iš karto pakriko. Jau po su
kilimo likvidavimo Primo 

ypač ben- de Rivera pareiškė spaudos 
atstovams, kad visas šis ju
dėjimas be programos, be 
idėjos ir be organizacijos 
jam atrodąs komiškas. Te
čiau iš to. kad sukilimo prie
šaky buvo atsistojęs rimtas 
vyras, matyt, kad sukilimo 
butą rimtesnio. negu tai 
skelbia Ispanijos ofteioziniai 
šaltiniai. Greitas sukilimo 
likvidavimas pavyko tik dėl 
to. kad turėta reikalo su atvi
ru žmogumi ir blogu konspi- 
ratoriumi.

Kas Paruošė Sukili 
mą Ispanijoj.

Pamažu aiškėja paskuti
nio sukilimo Ispanijoje 
smulkmenos. Pasirodo, kad 
viso judėjimo prieš Primo de 
Riveros diktatui^• priešaky 
stovėjo buvęs kohseryatorių į 
ministeris pirm-inih'kas San-! 
chez Guerra. Tai yra žymus 
Ispanijos politikas, turis 1_ 
bai gerą vaidą krašte ir žino
mas, kaip nepaprastai taurus 
ir atviras žmogus. Kada ka
ralius Alfonsas pasirašė dek
retą apie “tautos susirinki
mo” sušaukimą, Sanchez 
Guerra pareiškė, kad jis. se
nas Įsitikinęs monarchistas,. 
negalįs daugiau tarnauti ka
raliui. kurs laužo konstituci-i 
ją. kurią prisiekė saugoti. Jis] 
savo noru apleido Ispaniją, 
sakydamas, kad geriau gy
venti ištrėmime, negu tėvy
nėje. kur susirinko priešin
gai konstitucijai sušauktas 
“tautos susirinkimas” —Pri
mo de Riveros parlamentas.

Gyvendamas Prancūzijoj, 
Sanchez Guerra palaikė ry- 
šius su nepatenkintais Primo 
d e Riveros režimu karinin
kais. Ir kai tik prasidėjo 
bruzdėjimas Ciudad Real ar
tilerijos pulke, jis su savo sū
numi. nepatikrinęs net gautų 
apie sukilimą žinių tikinimo, 
laivu atvyko i G ra o. Valenci- 
jos uostą. Iš čia automobiliu 
Sanchez Guerra nuvyko Į 
5-tą artilerijos pulką i Va- 
lencija, kad atsistotų su„E

miaus visas lietuvių priaugi
mas galėjo Amerikon atke
liauti, iš ko ir Lietuvai nauda 
buvo, ypatingai Nepriklau- 
somymės metais. Dabar pri- 
augiius plusta Į Argentiną ir 

• •• • 1 _ , 1__ ____ —___ ,

litus išsiveža ir kurių nieka
dos nesugrąžys Lietuvai.

Dėl palaido gimdymo Lie
tuva turi didelių nuostolių 
per mirimą vaikų ir išeivystę 
Į Pietų Ameriką.

O motinos! Motinos jau 
jau senai nenori skaitlingo 
gimdymo, nes motinoms ten
ka nepertraukiama baudžia- 
va-verguvė dirbti po 24 va
landas kasdien per 25 metus 
ir daugiau. O kokios armijos 
motinų numiršta nuo gimdy
mų dėl stokos reikalingos

• — - gimdymo laiku? 
ja — vaikų lavonais tręšia 'Amerikoje nuo gimdymų nu-

ir kunigijos. Tečiaus gyveni
me “gimdymo kontrolė” _ 
praktikuojama jau gana pla- Braziliją, kur paskutinius 
čiai. net ir musų Lietuvoje.

Olandijoje gimdymo kon- 
rolė yra Įstatymų leista — 
teisėta. Kodėl negalėtų taip 
būti kitose šalyse, ir musų 
Lietuvoje?

Nei vienas ūkininkas ne
laiko ir neveisia daugiau gy
vulių, negu jų išmaitinti gali. 
Tiktai patys žmonės yra pa
silikę žemiaus gyvulių ir 

į dauginasi netiksliai, nereika- 
llingai; tėvai-gimdytojai, vie- 
' toje dviejų vaikų, turi iki de- 
šimties ir daugiau, kurių pu- 

b^isę ir daugiau tuojaus laido-Priežiūr os 
"i ja—vaikų lavonais tręšia; ~ ... -

žemę. Porą vaiku tėvai gale- motinos iš 10,00<>,
tų užauginti gerai, bet ture- kurios nemirtų, jei turėtų rei- 

• dami jų daug, augina pusba- kahngą^ pagelbą laike ~gim- 
džiai, pusnuogiai ir bemoks
liais. nes neturi iš ko. Patys 
tėvai, ypatingai motina, sv- 

i kiu kenčia visoki trukumą ir 
veda nelaimingą gyvenimą.

Inteligentija — apšviestu- 
ni.ja daugumoje jau prakti
kuoja gimdymo kontrolę, au
gina 1-2 vaiku, nors tokie ir 
kiti turtingesnieji galėtų ge
rai užauginti 4. 6 ir daugiau 
vaikų.

Katalikų kunigai, gyven
dami su “gaspadinėmis,” 

I vaikų visai neaugina, jei 
i bent kur slaptai. Kunigai vra- - - .. . . , .

dymų? Kiek Lietuvoje moti
nų numiršta, statistikos tyli.

Viršūnės — valdžia ir ku
nigai “gimdymo kontrolę” 
smerkia kaip ir kiekvieną re
voliuciją. Todėl “gimdymo 
kontrolė” ateis iš apačios.

P. Mikolaini*.

9

Paštas Žiloje
Senovėje

pirmieji “gimdymo kontro
lės” praktikantai ir pavyz
džių rodytojai.

Vienuoliai ir vienuolės — 
tai “gimdymo kontrolės” 
apaštalai, kurių taip Ameri
koje. taip Lietuvoje katali
kiški kunigai nori kodau- 
giausia priveisti po pažadais 

į dangaus karalijos nusipelnv- 
imo, bet gimdančių iraugi- 

ukili- nančių vaikus tėvų lėšomis, 
mo priešaky ir jam vadovau- Jei vienuoliai ir vienuolės 
tų. -Jis buvo tikras, kad ji pa-Į su “čystata” eis Į dangų, tai 
laikys bent visa artileri ja, i tėvams su vaikais tiesus ke- 

, Tečiau jau Valencijoje San- lias žemyn pas Buki, nes tik 
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iš etero. be jokio muzikos in
strumento. Šis išradimas jau 
dabar yra tiek patobulintas, 
kad etero muzikos garsai iš
eina švelnus ir melodingi 
kaip ideališkas žmogaus dai
nuojamas balsas.

Kuro klausimas jau rimtai 
pradeda žmonėms rūpėti. 
Ypač kyla klausimas, kuo 
reikės pakeisti naftą, kada 
išsibaigs jos atsarga. -Juk 
naftos produktų. ; 
žino, vaitojimas kasmet mil
žiniškai auga, nes automobi
liai. lėktuvai, laivai, fabrikai 
yra varomi gazolininiais mo
torais. Bet ir čia mokslas jau 
rado atsakymą. Būtent, yra 
išrasta galimybė paversti 
akmens angli skystimu, kurs 
<avo degamomis ir sprogsta
momis ypatybėmis nesiski- 
ia nuo gazolino.

Medicinos srity tenka pir
moj vietoj pastatyti Londone 
Įvykusio kongreso vėžio ligai 
gydyti nustatymą, kad vėžio 
liga yra pagydoma, apšvie- 
čiant ligos vietą radiumo ir 
Rentgeno spinduliais. Taip 
pat padaryta naujų svarbių 
atradimų ir vitaminų srity.

Toki yra keli 1928 m. ma
terialinės kultūros laimėji
mai. Tečiaus jie neduoti] pil
no pagrindo džiaugtis, jei 
pasaulinė taika per praėju
sius metus nebūtų sustiprin
ta. Šiuo atžvilgiu svarbiausiu 
Įvykiu tenka laikyti Kellogo 
pakto pasirašymą, kuriuo 
yra pasižadama nesigriebti 
karo kilusiems tarp valstybių 
ginčams spręsti. Ir jei tautos 
sąžiningai laikysis duoto pa
sižadėjimo. tai tada žmoni-

v

NENORI TOKIŲ SVEČIŲ.
NVabash. Ind. — Mrs. Jen- 

nv Rader čia apskundė lakū
ną Crabill’ą, reikalaudama 
$1,000 atlyginimo užtai, kad 
jis su vienu savo pasažierium 
ir su visu orlaiviu Įlėkė Į jos 
namą stačiai per stogą. To
kių svečių, ką veržiasi per lu
bas, ji sakosi nenorinti savo 
namuose.

FORDAS STEIGS FABRI
KĄ OLANDIJOJ.

Rotterdamo žiniomis, For
das planuoja kurti Olandijoj 
automobilių fabriką, į kurį 
busią Įdėta 5,000,000 florinų 
tapie $2,000.000) kapitalo.

i dvi vieti ten a... Ir kas pasi
dalytų, jei visi katalikai lik
tų vienuoliais ir vienuolėmis 
dėl dangaus užsipelnymo?

Bendrai imant, visi gyvu
lių augintojai rūpinasi apie 
kokybę, o ne kiekybę. Apie 
žmonių kokybę — pagerini
mą veislės — nesirūpinama.

Geriaus Įtręšiant žemę, 
gaunama geresni vaisiai: ge
riaus maitinant gyvulius, pa
sigerina jų kokybė-veislė. 
Tas pats ir su žmonėmis.

Tik gimdymo kontrolė, 
ypatingai tarp neturtingų, 
pagerins ir žmonijos veislę, 
nes turės daugiau ir geresnio 
maisto.

Ir Vokietijoje jau plačiai 
pra ktik uo j a m a Z we i kinder- 
system — dviejų vaikų siste
mą. Ir darbininko šeimai šito 
pilnai pakanka.

Daug kur “gimdymo kont
rolė" yra praktikuojama per 
vėlai, ir paprastai motinos 
yra kaltinamos kaipo krimi- 
nalistės dėl pametimo kūdi
kių šen ir ten. Tėvai — vyrai 
visados “nekalti,” kaip kuni
gai. Jei .visur butų klinikos, 
kurios dabar yra prieinamos 
tiktai turtingiems, tai apie 
“radimą” kūdikių ar jų lavo
nų nebūtų girdima.

Negana to. Perdidelis 
žmonių priaugimas gimdc 
karus ir išeivystę, tuksian
čius ir milijonus bedarbių, 
kaip dabar yra Anglijoje 
kurie nuo bado palengva 
miršta — tėvai ir vaikai.

Daugeliui tėvų ir vaikų 
daug geriau butų buvę visa 
negimti, nei užgimti prie ne
tinkančios tėvų sveikatos ii 
stokos maisto.

Lietuvoje kas metai pri
auga . virs 25,000 žmonių 
Antra tiek vaikų numiršta 
Kam gimdyti ir laidoti? Pir-

1902 m. El-Amarnoje bu
vo rastos vazos su parašais, 
kurie liudija, kad senovės 
Egipte buvo taisyklingai or
ganizuotas pašto susisieki
mas dar prieš 3000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Egip
tas buvo sujungtas su Azija 
gerais keliais. Iš pradžių paš
tas tarnavo tik faraonams, 
perduodamas jų Įsakymus. 
Vėliau paštas jau perduoda 
karo Įsakymus ir komerci
nius laiškus. Laiškai buvo 
rašyti ant papiruso. Prieš iš
leidžiant paštą buvo atlieka
mi užsikeikimai. kurie turėjo 
apsaugoti paštininką nuo 
plėšrių žvėrių ir klajoklių 
užpuolimo.

Istorikas Herodotas pašto 
Įsteigėju laiko Persijos kara
lių Kyrą ir pasakoja, kad jis 
pastatęs daug pašto stočių, 
tarp kurių atstumas buvo ly
gtis. Pasiuntinys atvykęs i 
vieną tokią stoti perduodavo 
Įsakymą kitam pasiuntiniui, 
kuris važiavo toliau ir tt.

Ksenofontas praneša, kad 
buvę specialus pašto valdi
ninkai. kurie važiuodavę 
dieną ir nakti.

Graikų pasiuntiniai pašti
ninkai eidavo pėsti. Romė
nai turėjo gerus pašto kelius. 
Jų pašto Įstaigos buvo ir 
viešbučiais, kuriuose kelei
viai ilsėdavus. Ant pašto sto
ties sienų buvo pakabinti že
mėlapiai. Pirmais romėnų 
paštininkais buvo vergai, o 
vėliau kareiviai. Laiškai bu
vo rašomi ant vaškuotų tob- 
litėlių. Laiškus romėnai ap
vyniodavo medžiaga ir staty
davo ant jos antspaudą.

IV ir V amžiuje prasidėjus 
barbant antplūdžiui, romėnų 
paštas išnyko.

Amerikoje dar prieš euro
piečių atėjimą taip pat buvo 
pašto susisiekimas. Istorikas 
Garčilazo de la Vega pasa
koja apie Peni gyventojų 
paštą.

Indijonai nemokėjo rašyti 
ir todėl laiškai buvo perduo
dami žodžiu. Kartais laiškai 
buvo Įvairiaspalvės surištos 
vin utės. Laiškų siuntėjai iš 
inksto susitardavo, ką reiš
kia taip ar kitaip surištos 
vinutės. Ind i jonų paštinin
kais buvo skiriami patikimi 
žmonės, kurie turėjo specia- 
ų kostiumą — uniformą.

Meksikoje laike karo su 
Kortesu karalius Montezuma 
įaudojo ugninę signalizaci
ją. Iš anksto susitarus dėl

i e
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Visokios Žinios.
KAIP ŽMOGUS PAPUOLĖ FAŠISTAMS LIKO TIK 

KALĖJ1MAN UŽ UŽ
DRAUSTĄ LITE

RATŪRĄ.
Iš Senlaukio kaimo, Kruo

pių valsčiaus, važiavo anuo
met dviračiu S. Pšeluckis. 
Prie jo priėjo nepažįstamas 
vyras ir pasiūlė vykti i Ama
lių stoti. Už tai, sako, gausi 
10 litų. Pšeluckas buvęs be 
darbo — sutiko. Bet paskui 
pasiteiravo kuriuo tikslu. 
Nepažįstamasis sakė, reikės 
nuvežti maišeli. Ant lytojaus 
Pšeluckas nuėjo pas nepa
žįstamą (to pat valsčiaus, 
Suginčių kaimo Stasį Kuči
ką l ir iš jo paėmė maišeli su 
literatūra ir gražiai nudroži- 
nėtą pagaliuką. Kučikas jam 
paaiškinęs, kad nuvykęs i 
Amalių stoti, vaikščiok kol 
prie tavęs prieis nepažįsta
mas asmuo ir kai jis palies tą 
pagaliuką atiduok maišą. Jei 
policija suimtų, nesakyk kas 
davė maišą.

Pšeluckas 
Nuvažiavo 
malių stoty,
landą, antrą. 
Tik po kiek laiko priėjo ne
pažįstamas asmuo, i ji “rim
tai” pasižiurėjo. Pšeluckas 
nutarė, kad tikrai ir bus tas 
nepažįstamasis, bet galvoja 
kodėl jis “nečiupinėja” pa
galiuko. Pšeluckas dar net

IŠSKIRSTYTA J 7S^KAL ATSISAUK1MAS
I AMERIKOS IR KANA

DOS LIETUVIUS.
Praeitais metais Toronto 

mieste (Kanadoje) tapo su-

MAL IŠPARCELIUOTA 
3,363 DVARAI.

Kaunas. — Surinktais da
viniais, per pirmąjį nepri
klausomos Lietuvos gyveni-
mo dešimtmetį t. v. nuo 1919 organizuota Toronto Lietu-

' metų iki 1928 metų gruodžio "i" T--------- ——a i.......

j31 d. vykdant žemės refor
mą, vienkiemiais išskirstyta

taip ir padalė, 
ir vaikščioja A-
Vaikščioja va- 

o nieko nėra.

kimtelėjęs pagaliuką. Paskui j-a(j ualėtų
ir maišą padavė. O tas ne
pažįstamasis pasiėmė maišą, 
pagaliuką ir Pšelucką. Tik 
vėliau Pšeluckui paaiškėjo, 
kad jis maišą Įteikė policijos 
agentui.

Tardant Pšeluckas pra
džioje parodė, kaip čia at
pasakota. o vėliau jis sakė, 
kad maišą davęs kaž koks 
Runkauskas. kuris dabar gy
vena Latvijoj.

Kučikas taip pat neprisi
pažino kaltu. Sako Pšeluckas 
ant manęs buvo piktas tai ir 
Įskundė, aš nepriguliu pleč- 
kaitininkų ir jokiai kitai or
ganizacijai ir jokios literatū
ros neplatinau.

Kariumenės teismas abu 
pripažino kaltais ir nubaudė 
Kučiką 12 metų sunkaus dar
bo kalėjimo, o Pšelucki 10 
metų.

KATĖS.
1 Siaurinėje Italijoje prie 
pat Francuzijos rubežiaus 
yra mažas miestelis Filigra- , . .... .no. Apie tą miesteli nieks L Laima i, iš kūnų suda-
nieko nežinojo, bet fašizmui į* \a. atskirų sklypų.
Įsigalėjus Italijoje visi Fili- Isskirtytų^ vienkiemiais kai- 
grano gyventojai tapo “mai
štininkais.” Miestelio gyven
tojai nutarė, kad jie negali 
gyventi Italijoje, esant joje 
fašistų vergijai, ir pradėjo 
ruoštis emigiuoti per franzu- 
zų sieną. Du labiausiai suma
nus miestelio gyventojai ga
vo visiems padirbtus pasus. 
Miestelio burmistras nieko 
nežinojo apie savo piliečiti 
ruošą. Tečiau vieną gražią 
dieną burmistras ; 
anksti rytą nustebo, pama
tęs. kad miestely jau nėra nei 
vienos gyvos dvasios. Ūka
notą naktį visi Filigrano gy
ventojai metę visą savo turtą 
perėjo franeuzų sieną.

Nustebęs burmistras apie darbe — nuolat vra tam tik- 
nepaprastą Įvyki pranešė sa- ras bedarbių skaičius. Ir, 
vo vyriausybei. Į Filigrano pasibaigus kai kuriems sezo- 
atvyko fašistų komisija, kad no darbams, šis skaičius ypa- 
ištirtų Įvyki. Fašistai iškratė tingai padidėjo per sausio 
visus namus, bet juose rado mėnesi. Dar tik 1928 m. 
tik išbadėjusias kates. gruodžio 31 d. buvo 1.700,-

Bet ligi šiol fašistai neži*,000 bedarbių, o sausio 15 d. 
no, kur dingo Filigrano pi
liečiai maištininkai. Matyti, 
šie griežti antifašistai apsi
gyveno Francuzijos kalnuo
se ir laukia fašizmo galo,

' ’ j vėl in corpore 
grįžti Į savo tėvynę.

mų žemės plotas sudaro 
495,580 hektarų.

Per tą pat laiką dvarų iš
parceliuota 3,363, iš kuinų 
sudalyta 57,851 sklypas ir 
kurių bendras plotas sudaro 
592,536 hektarus.

Bendrai išskirstytus vien
kiemiais kaimus ir išparce
liuotus dvarus sudėjus, susi
daro 5,162 vienetai, iš kurių 
sudaryta 108,670 sklypai ir 
kuriu bendras plotas sudaro 
.1,088,116 hektai-u.

3,300,000 BEDARBIU 
VOKIETIJOJ.

Vokietijoj, kaip i^ kituose 
kraštuose, yra chroniška be-

šis skaičius pakilo iki 2 mi
lijonų ir. pagaliau, gale mė
nesio staiga pasiekė 3 milijo
nų 300 tūkstančių. Didžioji 
bedarbių dalis gauna val
džios pašalpą. Vyriausybė 
susirupinusi jų likimu.

Paj'ieškan brolio Vinco Dabravols 
kio, paeina iš Laičių kaimo, N'.-<lzingiu 
parapijos, Trakų apskričio. Aš atva
žiavau iš Lietuvos pas savo sūnų ir 
norėčiau pasiniatvti su savo broliu. 
Praš au atsišaukti arba žinantieji ma
lonės pranešti, už ka pasistengsiu at
silyginti. Girdėjau kad gyvena Bosto-jll2 
ne. 111)
Karolina Dabrm ol-kaitė-Razukev iėicnė

!'• Belvideie avė., llulyoke, Mass.

DARBININKŲ STREIKO 
ATGARSIAI SUOMIJOJ.
Jau nuo praeitų metų bir

želio mėnesio streikuoja 
Suomijos uostų darbininkai. 
Streikuojančių skaičius 14— 
15 tūkstančių. Visą vasaros 
sezoną Suomijos uostų dar
bai stovėjo apmirę.

Pramonininkai stengėsi su
rasti “naujų darbo jėgų.” tai 
yra streiklaužių. Vis deltc 
menkai pavyko, nes darbas 
ėjo 3-4 kartus lėčiau, o laivai 
stovėjo uostuose 2-3 kartus 
ilgiau, kaip paprastai.

Dėliai šio streiko žymiai 
sumažėjo krašto eksportas. 
Importas viršijo eksportą pei 
metus 1,768.5 milijonais 
markių. Bankas beveik pri
stigo pinigų. Visa krašte 
ekonomija nukentėjo. O 
streikuojantieji darbininkai 
tebestovi tvirtu frontu ir ne
mano nusileisti. Užsienio 
darbininkų organizacijos 
gausiai siunčia aukų.

PUSANTRO MILIJONO 
BEDIEVIŲ VOKIETIJOJ.
Tik ką paskelbta statistika 

apie Įvairių bažnyčių padėti 
Vokietijoj 1925 m. Jos žinio
mis, Vokietijoj 1925 m bu
vo: 40 milijonų protestonų. 
20 milijonų katalikų, 87.500 
kitokių krikščioniškų sektų. 
564.000 izraelitų ir 1.500,- 
000 bedievių.

Palyginant šiuos skaičius 
su 1910 m. duomenimis, pro
testantų per tuos 15 metų su
mažėjo 3 nuoš., kitų krik- VISA BALTIJOS JURA 
ščioniškų sektų padaugėjo 
27 nuoš., o bedievių padau
gėjo 589 nuoš.. taigi beveik 
šešius kartus tiek.

Bedievių daugiau esama 
šiuose miestuose: iš šimto 
žmonių Berlyne 9, Hambur
ge ir Bremene 7.

Atsiminkime faktą, kad 
1912 m. per rinkimus už dar
bininkiškas partijas balsavo 
l milijonai, o 1927 m. — 
10 ir pusė milijono. Ir iš jų 
net pusantro milijono atsi
sveikino su kunigėliais.

PASKLYDO NETIKROS 
10-DOLERINĖS.

Washingtono valdžia pra
neša. kad šiomis dienomis 
netikiu pinigų dirbėjai pra- 
pradėjo platint netikras 10- 
dolerines. Jos esą užvadintos 
Kansas City Federal Banko 
vardu, paženklintos 1914 
metais, turi Jacksono pa
veikslą, ir vienoj pusėj nu
meri 97. o antroj pusėj— 
1435.

vių Jaunimo nepartinė kuo
pelė. Kuopelės tikslas: su
traukti darban netik atvyku
sį, bet ir čia augusį lietuvių 
jaunimą, ir visomis pastan
gomis dirbti kulturinį bei ap- 
švietos darbą. Pradėjus kuo
pelei gyvuoti, scenoje buvo 
pastatyta kelintas veikaliu- 
kų, ir suruošta gražių pasi
linksminimų. Taip pat yra Įs
teigta kuopelės skaitykla, 
kurion pareina keli laikraš
čiai. Bet dar matosi didelis 
trukumas skaityklai literatu-' 
ros: nors yra numatyta kuo
pelei steigti knygyną, bet tas 
musų jaunutei organizacijai 
vra sunkiai prieinama. Tat 
jausdami musų tautiečių ge-‘ 
rus norus apšvietus darbe,' 
kreipiamės į visas Amerikos 
lietuvių redakcijas, knygy
nus, draugijas ir i pavienius 
Amerikos ir Kanados lietu
vius. prašydami paramos 
musų užbrėžtam tikslui. Kas 
kuo galėdami prisidėkit prie 
to kilnaus darbo. Siųskite 
musų skaityklai laikraščių. 
Įvairaus turinio knygų ir tt. 
Prisiųsdami literatūros, ne
tik paremsite musų veikimą, 
bet ir atliksite 
ipšvietoje.

Tikėdami, kad musų tau- ? 
tiečiai atsilieps Į musų pra
šymą, reiškiame iš kalno pa
dėką.

Antrašas: T. L. J. K. V-ba, 
192 Claremont st., Toronto,' 
Ont..Canada.
V. Dagilis, T. L. J. K. sekr.

UŽŠALUS.
Londono žiniomis, 

Baltijos Jura tapo surakinta 
ledais. Tarp Suomijos ir Šve
dijos ledas esąs toks storas, 
kad projektuojama Įtaisyti 
susisiekimą tarp tų dviejt; 
šalių autobusais per užšąlu 
sias jūres, nes laivai negali 
plaukiok

visa

i

3 MILIJONAI SUŽEISTU 
IR 22 TUKST. UŽMUŠTU-

“Dailv Herald” rašo, kad 
per paskutiniuosius aštuone
rius metus pramonės Įmonė
se Anglijoj buvo sužeista 
apie 3,000.000 darbininkų. 
Jiems sumokėta kompensa
cija. Per tą patį laiką užmuš
ta 22,000 darbininkų. Kom
pensacijos buvo sumokėta 
50,000,000 svarų sterlingų 
sumai. Dėl tų sužeidimų ir 
užmušimų kraštas turėjo 
nuostolių 200.000,000 svarų 
sterlingų sumai.

Pajieškau Antano Puidoko vaikų, 
iiada tai gyveno Mnhanoy' City. Pa. 
Tėvai, girdėjau mirė, vaikai nežinau 
kur gyvena. Labui norėčiau .-usiimj, 
jeigu kas apie juo žino, malonėkit 
pranešti. CJZl-

P.P.ONTS NAUJOKAITIS 
Brandywine st.. Philadelphia,l*a.

Pajieš
pirmiau
žinnu l.ut. Iš Lietuvos paeina. Maižiš- 
kių kaimo, šidlavos valsčiaus. Rasei
nių anskr. Ka apie ji žino malonė!ri
te pranešti arb i patvs lai atsišaukiu.

PETRAS ŠIMKUS (11)
128 Cuniming st.. Fui t \Villium.

Ont., Cunada.

Parsiduoda Dvi Farmos.
L- dviejų viena noriu parduoti. Vie

na. 23 akrai žemės, puse dirbamos, ki
tą dalis rm-kas ir ganyklos, didelis 

31a-, 115 medžių obelių, 55 kelmai vy- 
*■ nuogių ir daug kitom ku vaisingų n:-- 
džių; 6 kambarių .-tūba, šiltas ir šal
tas vanduo, skalbynės. maudynės, toi- 
letas, šiluma, elektriką, banė, vištiny- 
čįųs ir kitokie budinkai; pi-r vidurį 
firmos eina didelis kelia-, apie 20 mi
liutų eiti iki Medvvav miestuko. 24 
niailės iki Bostono. Kaina $6.500.

ANTRA FAKMA 11 akrų, didelio 
miško. ♦> kambarių -tūba, elektriką, ši
luma. telefoną-, naujas garažius, dide
lis vi. tininkas de! 5(>o vistų, du mažes- 
n- /ištininkai; prie pat dirbtuvių, 
krautuvių, bažnyčios ir mokyklos; 
vaikai pareina namo pietaut laibai 
patogi vieta norintiems šap<> dirbti: 
Bušai eina į Bostorą pro pat šalį. Kai
na $l.5oo. atiduosiu ant labai lengvų 
išlygų. Farmos viena nuo kitos apie 3 
maiiės tolumo. (11/

( HAKLES LENKTIS
3 Farm st., Caryville. Ma>-.

I

Pajiešl au pusbrolio Juozapo Vargo.- 
,ž.<>. pirmiau jis gyvenu Ford City.sUą*- 
nada. dabar nežinau kur randasi. Pra-- 
sau at.-išaukti greitai, bo aš greitu lai- 

arba žinan
tieji malones pranešti. (12)

PETRAS DARGUZAS
7v5 Brandyvvine st., Philadelpkia, l’a.

kau Brolio Jeronimo Šimkau*, 
gyveno Chtvago, III. dabar ne- ku išvažiuosiu į Lietuvą.... . _ -..

Genovaitė Katkevičienė. pajieškau 
brolio Vladislovo Karpinsko, pirm l 
metų gyveni) Phiiadelphijoje. Kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti, už. ką bu
siu didelei dėkinga. Girdėjau buk mi
rė. Mano adresas: (11/

Mrs. Genovaitė Katkevičienė
24 So. Riverside st.. IVaterbury. Conn

Pajieškau brolio Valdo Martino ir 
švogerio Mikolo Stankevičiaus, pus
brolio Kazimiero Martino. Pats lai at
sišaukia, arba žinantieji malonės pra
nešti. (]3)

KASTANTAS MARTIN 
8301 Dicks avė., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių Juozapo. Anta
no ir Kazimiero Bieliauskų, paeina iš 
Pasvalio miestelio. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonės pranešti. < 13) 

-JONAS GUSTAVICIA
Box 125, Black Liek, Pa.

P ijieškau Korespondento, kuris ap
raše apie Jono Svidulaviėiaus mirtį iš 
Seran’on. Pa. Meldžiu atsišaukti.

STA.NLEY \VALLUNAS (12) 
S. Saciamento avė.. Chicago, Iii.

pasta:
pirm J metų 

i Antan?
gražų darbą J-^'1

i Mass.
nešti.

|

i

Pajiešl au dėdės Bronislovv Davulii 
ir pusbrolio Antano Davulio. abudu 
paeina iš latariskių kaimo, Pabaiske 

Ukmergės apsk. Bronislova.- 
gyveno Bangor, Me.. 

as apie 15 metų gyveno Bostone, 
pajieškau Mikolo Balandžio 

I'( metų gyveno (’ambridge, 
kas apie juos žino malonės pra- 
arba patįs lai atsišaukia, turiu 

variai reikalų.
PETRAS DAVULIS (12) 

5ol- Pine st., Nashua. N. H.

LAIŠKAS “KELEIVIO”
REDAKCIJAI.

Gerbiamęji “Keleivio Re-, 
dakcija.

Prašau patalpinti kelis žo
džius visų “Keleivio" skaity
tojų žiniai.

Patariu visiems lietuviams 
turintiems brolius ir draugus 
po lenkais Lietuvoje užpre- 
numeruot jiems “Keleivį.” 
už ką Jūsų broliai, giminės 
ar draugai bus Jums didelei 
dėkingi. Aš esu “Keleivio"

60 VILKŲ UŽPUOLĖ 
KAIMĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
Disnos apskrity šiomis die
nomis 60 vilkų užpuolė Ža- 
kovičių kaimą. Pas vieną 
ūkininką vilkai sudraskė vi
sus šunis. 2 karves, 2 arkliu, 
4 avis, keliatą kiaulių ir su-

MIRĖ GARSUS SPĖJIKAS.
Norvegijoj mirė garsus 

noivegų “pranašas” Lebes- 
bimannenas.

Lebesbimannenas išgarsė- žeidė pati ūkininką, 
jo dar 1913 metais savo šen- ----------------
sacingu nuspėjimu, kad po KASĖ TUNELI PO S1NG 
metų bus neišvengiamas di-‘ SING KALĖJIMU, 
delis karas. I Po Sing Sing kalėjimu

O 1918 m. pradžioj jisas- Ne\v Yorke rasta iškastas 40 
meniškai nuvyko i Berlyną, nėdų ilgio tunelis, per kurį 
gavo audienciją pas kaizeri norėta išleisti kaliniai. Tune- 
ir ir pareiškė jam. kad kuo lis buvo kasamas iš lauko, ir 
greičiausiai taikytųsi su prie- truko jau tik 5 pėdų įsikast Į 
Šais, kitaip gręsia kaizerio kalėjimą.šais, i 
dinastijos žlugimas.

Paskutiniausiu laiku Le- 
besmimannenas yra pareiš
kęs, kad 1953 m. Švedijai ir 
Norvegijai teks kariauti su 
franeuzų-rusų kariumenė- 
mis. Rusija pasidarys tokia 
galinga, kad su Franzucija 
susitarus pradės karą, norė
dama paimti visą Europą iki 
Atlanto vandenyno. ' j

Alena Zagauckaitė iš Žuktių "sO-ii.-. 
Pabaisko vaisė.. Ukmergė* afwį/ričio. 
pajieškau pusbrolio Broniaus- Meilūno 
— Dainių sodos. Bagaslaviškio parapi
jos. Ukmergės apskr. Turiu .svarbų 
reikalų; prašau, atsišaukti arba žinan
tieji, malonės pranešti. _(J3)

ALENA ZAGAUSKAITĖ
210 Ehn st_, Bvffaio..N. Y.

Alena Zagauckaitė iš Žūklių juodos. 
Pabaisko vaisė.. Ukmergės apskričio 
pajieškau pusbrolio Broniaus Meilū
no, paeina iš Daunių sodos, Bagasla
viškiu parapijos. Prašau atsišaukti, 
arba žinantieji malonės pranešti. Tu
riu svarlių reikalų. (12)

ALENA ZAGAUCKAITĖ
240 Elm .-t., Buffalo, N. Y.

Tikrai Geras Pirkinys 
WEEHAWKEN. N. J.

Turiu greitai parduot gražų namų 
su gerom /eigom.-Vyras prasišalino, 
reikia atmokėt Bankui paskolos, netu
riu is ko. Kas gali /nešt $1000, labai 
gera proga. Atsišaukit greitai.

JULIA DEVESKO
2(>1 Park avė.. . Weeha»ken. N. J.

VISIEMS PATINKA
I.ai&kai su Jack Sharkio ir kitokiais 

paveikslais, su dainomis tinkanti ra
šyti pas- visus. 30 laiškų konver- 
šais $1.00. Visados pažymėkite'kokių 
norite. ' 't 41)

TIESA PUBLISHING €O.
244 N. 12-1 h st. Philadelohist. Pa.

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ
Aš buvau labai patrukęs keliant 

trunku, keliolika metų atgal. Gydyto
jai sakė, kad vienintelis išgydymo bu- 

i das yra operacija. Raiščiai nūn negel
bėjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir vrsiškai išgydė. Daug metų praėjo, 
l>et patrūkimas neatsikartoja. nors aš 
sunkiai dirbu kaipo karpenteri.s. Ne
buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
laiko, nei vargo Aš nieko neturiu par
davimui, bst galiu suteikti informaci
jas apie i.-sigydymų be operacijos, jei 
parašysit man, Eugene M. Puilen, 
Carpentcr. 09 C Marcelus Avė.. Ma- 
nasi|uan, N. J Geriausiai, iškirpkit šį 
pranešimų ir parodykit kitiems, ku
rie patrukę 
šit gyvybę 
tiems nuo 
operacijos.

.oiviii.-, r. M-
■Jus tuomi gal išgelbė- 

arbu Įiagelbėsit ke.nčian- 
patrukimo ir bijantiems

j&aumenis 
skaudant

PARSiDl ODA FAILU \
1S akerių, pusė dirbamos, kitkas 

stambus miškas; 2 šeimynų stuba. su 
visais įtaisymais, miesto vanduo, .-.rti 
prie miesto ir vieškelio. Parsiduoda su 
gyvuliais ir visais farm<>s įrankiais.

F. M. BERTULIS
Box 57, Stratiord. Conn.

LAIVAKORTES WORCESTERIEČIAMS
Parduodu laivakortes keliaujantiems Lietuvon ar iš Lie

tuvos. Persiunčiu pinigus Lietuvon: išmokama doleriais ar 
litais. Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, sugrįžimui leidimus, 
afideivitus ir kitokius dokumentus.

Nuo senai prityrus tam darbe, suteiksiu geriausi patar
navimą ir sąžiningus patarimus.

JUZĖ RAUKTYTĖ
88 FRONT ST. . , , Į . 50 STERL1NG ST.
Dienom " ORC ESTER. MASS. Vakarais ir šven

tadieniais.

I 
skaitytojas, gaunu kiekvieną; 
numerį ir gerai persitikrinau, 
kad visi lietuviai, esantieji 
po lenkais, labai myli skaityt 
“Keleivį.” Kaip tiktai ateina 
man “Keleivis,” tai susiren
ka daugybė jaunimo ir visi 
perskaito ir nešioja “Kelei
vį” po visus apielinkės kai
mus. Taip tanu ačiū Vosvilai 
ir Ambrozėjui Milleriui. gy
venantiems Brooklyne, po 
num. 431 Radney st. už pre
numeravimą man “Kelei
vio.” Petrą* Akscinas 
Druskininkų paštas. 

Gardino apskritis.

Per potvinius pietinėse 
valstijose pereitą sąvaitę žu
vo 12 žmonių.

PAJIEŠKOJIMAI

I

Jaučiasi gerai ant nugaros

Xcr: Ci." i Tn’x 
-.-r;.
r i a t <. . •

Red Cross ’ 
Kidney Plaster

WATERBURY, CONN.

PRAKALBOS
Temoje: AR AMŽINAS GYVENIMAS ANT ŽEMĖS 

YRA GALIMAS?
Amžinas gyvenimas yra eilinė Biblijos tema. Abelnai buvo manoma, kad 

amžinas gyvenimas bus danguje, vienok tai nėra tikras supratimas. Kaip trk 
priešingai, žemė duota žmonių šeimynoms gyvenimo namais. Dievas neveltui 
sutvėrė ja. bet kad įgyventa butų, ir savu lanku tobula žmonija įgyvens žemę. 
Ir šventraštyje yra pasakyta, kad tada "ten mirties daugiau nebebus, nei liū
desio. nei verksmo, nei skausmų nebebus." Ar tamsta įdomauji tais dalykais? 
Ar tamsta norėtum būti tarpe tų, kurie džiaugsis amžinu gyvenimu ant 
mės? Jei aip. tai tamstos proga ateiti ir išgirsti šį Dievinojo plano žinovą.

Kalbės J. R. Muzikantas, 
NEDĖLIOJĘ, 17 KOVO-MARCH, 

VENTOS SVETAINĖJE,
103 (.REEN ST, M ATERIH RY, CONN.

PRADŽIA 2:00 V AL. PO PIETŲ.
ĮŽENGIMAI VELTUI RANKIAUS NEBUS

TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTU SUSIVIENIJIMAS.

GERIAU NEGU LIGONINĖ,
“Trinerio Kartusis Vynas yra man 
didelė pagelba. l’er pastaruosius 
du metu man buvo sugedę mano vi
duriai — nevirškino ir buvo sukie
tėję. Išbuvau 1 savaites ligoninėje 
ir nebuvo geriau. Jūsų Kartusis Vy
nas pagelbėjo man.”

J. McCurdy.
W oo<lstown. N'. L |

že-

NUO ODOS LIGŲ
Į Naudok gydančia* puta*JT** FREEDOL

Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odų ir po 5 minutę visiškai praša
lina įdegimų bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Runas, 
Egzemų, Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas, kaina $1.99. 
Reikalaukite aptiekose arba nrisigski- 
te $1.00 ir mes tuojaus išsiusime per 
paštų bonkų. (-»

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. Warren St.. Boston 19. Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Puidoko. 
Misiūnų kaimo. Girkalnio paštas. Ra
seinių anskr. Seniau gyveno Mahanoy 
Cįty. Pa. Kas apie jį žino, malones 
pranešti, už ka busiu didelei dėkinga-, 
arba pats lai at-isaukia.

B. NAUJOKAITIS.
1127 Brundyvrine st.. Philadelphia.Pa.

' i

žino-

os

Santai Midy kapsulės Indijos seno
vės pagelba tuojaus veikia suramin
dami pūslės arzumą ir skausmingą iš
tuštinimą. Jie gelbsti seniems 
nėms kontroliuoti nakti
nius atsikėlimus. Tikrosios 
turi parašą Dr. L. Midy, 
garsaus frar.cuzų gydyto-

(ii '--
aptiekose.

I VIENĄ PARĄ 20 UŽ
PUOLIMŲ.

Iš 1Į 2 kovo, per 24 valan
das New Yorke buvo lygiai 
20 užpuolimų. Mėsininkas 
Roeckeri kuris norėjo bandi- Į _ _ 
tams pasipriešinti, buvo per- paeina iš Vabalninku 
šautas.

Pajieškau Stanislovo Zalecko. pa
eina iš Lietuvos Vangelionių kaimo; j 
turiu svarbų reikalų iš Lietuvos, mei . 
džiu atsisaukt arba kas apie jį žino. 
malonės pranešti. • 11 >

ANTANAS BUTĖNAS
Bos 141, Wurehouse Point, Conn.

Nesišypsojo per 
S metus

Kuomet nevirškinimą* yra prakeikimas

giausias liuosuotojas

JUGOSLAVIJOJ VIS 
ŠAUDOSI.

Pereitą sąvaitę Jugoslavi-

Pajieškau Antano Jatulevičiau-.
’7 ' JĮ miestelio. Biržų

ąpskr. Turiu svarbių žinių iš Lietu
vos. Kas apie jį žino, malones pralie
ti. arba pats lai atsišaukia. H I > 

POVILAS SHATAS
Box 37, West Hanover. Mass.

PEKINE SUKILO KA
REIVIAI.

Iš Pekino pranešama, kad šautas vidaus reikalų minis-
tenai sukilo visas pulkas ka- terijos inspektorius Savičeč dovanų:ajosPdėd^

Pajieškau Elenos Žvkutės. paeina i-
- -O1 Kaune gubernijos. Betygalos parapi-JOS mieste bkopje tapo nu- jos. Ilgirio kaimo; 19J5 m. išvažiavo į 

_ j ‘ ‘ >s žinios 
~~ -- - nėra. Kas apie jų praneš duosiu $5.00

‘ . iii)
JONAS KULIKAUSKAS 

4X2 Main st.. Ansonia, t onu
Pajieškau draugo Aleksandro Kas

paravičiaus. pirm !♦» metų gyveno 
Armterdam, N. Y'., dabar nežinau kur. 
Malonės atsisaukt arba žinantieji teik- 
“------- " • • ■ . (13)

B. STILKA
1 l'J Lavvrence st., Hartford, *

reivių ir be jokios atodairos ir vienas paprastas pilietis, j
pradėjo Į miestą šaudyt. --------------- '
Mieste kilo panika. Bet pa- Vengrijos sostinėj Buda-
šaukta ištikima kariumenė pešte areštuota 60 komunis- ______________
sukilėlius tuojaus nuginkla- tų. kurie buvo susirinkę vic-11,is’,ranešti adre^. 
vo. nam restorane, 

i
I

Jus juos dažnai sutinkate 
— vyins ir moteris seniau 
nuolat linksmus ir be galo 
populeriškus. o dabar su
siraukusius ir visų vengia
mus. Vienas žodis pasako 
visą istoriją. Nevirškini
mas. jei užleistas, dažnai 
virsta prakeikimu.

Triner's Bitter Wine ne 
vien yra Įstabus tonikas 
teikiąs energiją virškini
mo organams, bet sau-

; pa
šalinimui iš vidurių—leng
vai ir natūraliai—visokio 
nešvarumo. Pagamintas iš 
Califomijos vyno, kaska- 
ros ir kitokių medikalių 
lupsnukių. Imk šaukštą už 
pusę valandos prieš kiek
vieną valgį ir tėmyk. kaip 
jis Įkaitina vidurius ir pa- 
akstina apetitą. Krakmoli
niai valgiai greit pasiduo
da. Gauk jų aptiekoj šian
dien—S 1.25.

>
I

1

Niežti Oda?
L N’iež.ėjimas yra pavo-
1-. j uis ženklu. N'ekasykit.

Ln Severos FNko pra- 
11 šalina niežėjimų, gelbs-
11 ti odai užsidėt. Vartokit

jį nuo pirmo įritacijos 
Rt ’.kio. \risur aptiekosg. 

Iv 
| ESKO

V triner's
Ibitter 

i W1NE

"įsr DYKAI I
Raivkit Jos. Triner Uo.M
1333 So. Ashland Avė, Chi-B 
cag<>, III. dėl dykai sanipelio.B 

nrdas . . B
Adresas ................................................H

I Miestas ................................................■

✓
I
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Humoristika
Politinės Partijos Čekoslovakijoj.

-MtLYNI KARVELIAI.”
Mano tėvo margas “dvaras.” 
gonkos zerkolinės, 
smilksta dūmai iš kamaros— 
bus gardžios naminės.

Jau iš anksto man širdelė 
smarkiai kunkuliavo.
nes, mat, “mėlyni karveliai.” 
kieman įvažiavo.

žiba tviska vario dūdos.
bačkom ąžuolinės.— 
bus naminės pilnas prūdas, 
šildymui krutinės.

Didžiausia Čekoslovakijos rinkimus nustojo iki 100,000 
balsų. Čekoslovakijos komu
nistams vadovauja d-ras 
šmeral, kuris yra kandi idatu 
i Kominterno pirmininkus.

Čekoslovakijos socialde
mokratai veikia nuo 187N.ni. 
Partija visuomet laikosi kla
sinės internacionalinės pozi
cijos ir mažai kreipia dėme- 

Valstiečių šio i čekoslovakų kovą už ne-

URZGIA PILVAS. KAIP 
VARGONAI.

Nieks nešoka, ilsis koja, 
per gavėnią pilvas groja. 
Urzgia pilvas, kaip vargonai, 
suplonėja drūti ponai.
Nėr dainuškų, aiškiai matos, 
kad dainuot nebėr ak vatos, 
ar gal skaitosi tas griekas. 
nemėgin dainuoti niekas. 
Tik po gardus ir po kūtes, 
spiegia koncertas pasiutęs. 
Avys bliauna, karkia vištos, 
jautis spardosi pririštas. 
Ir gaidys nebijo grieko. 
smarkiai rėkia kakarieko. 
Žąsinai ir kalakutai, 
nesi klonio j a pakutai. 
randa grūdą—jiems tuoj puota 
daros riebi ir taukuota 
ir žodžiu, nors jie pražūtų, 
bet spakainųs dėl pakutų. 
žmonės džiūsta vis ant pusto, 
valgo silkes ir kopūstus. 
Taip bevalgant jie užsnūsta, 
neužtrinti, mat. kopūstai. 
Ir pakaušį kožnas kasos, 
kad negal ragaut kilbasos. 
Ir aviena ir kiauliena, 
ne madoj žmonėms šiandieną. 
Kas gavėnioj valgys mėsą, 
tam pakajaus dūšioj nesą, 
tam tiesiog ir per Velykas 
ims burkuoti pilvas dykas. 
Per gavėnią džius liežuvis, 
nesušlaps žmogus lietuvis. 
Vengs jis grieko. Pils čerkelę. 
užsimerkęs į burnelę, 
o kiti tiesiog matyti, 
ims su duona ją dažyti, 
o padažę ims linksmėti. 
bus geriau tuomet gavėti.

(“Krat.") Barabošius.

ŽENKLAS. KAD REIKIA 
ŽMOGUI VESTI.

Senmergė: "Tamstai laikas 
jau apsivesti, ponas Viengungi.”

Viengungis: "Tiesa, ir aš pats 
jau ne sykį galvoju, kad reikėtų 
gauti žmoną."

Senmerge (nudžiugus): “Iš- 
tikruių? Tai labai malonu...”

Viengungis: "žinoma, kad ma
lonu. Jei aš gausiu sau pačią, tai 
gal ji turės siuvamąją mašiną, o 
prie siuvamos mašinos gal butų 
bonkutė alyvos ir aš tada turė
čiau kuo patepti savo duris, ku
rios dabar labai bjauriai girgž
da.”

Tų ‘‘karvelių*’ mandrumėlis. 
kožnas vis su kuodu.
mums gi savo fabrikėlio 
nepavožt po puodu.
Oi, tu Viešpatie Aukščiausias, 
šventa Marijona.
žmonelyt, pakišk. brangiausia, 
dūdas po sijonu.
Kiša dūdas žmonelytė 
šėpoj ir po sialo.
iš to striuko nematyti 
už kurio griebt galo.
Skraido “mėlyni karveliai.” 
knisas po kamara, 
uosto surastą bonkelę. 
verčia visą “dvarą.”
Vario dūdos kur stovėjo, 
ąžuolų lankeliai.
ten skrajojo, puldinėjo 
“mėlyni karveliai.“
Oi. kaip gaila tos naminės, 
širdį skausmas gelia, 
gumbas puola ant krutinės, 
kad nebėr lašelių.
Mano tėvo puikios gričios. 
zerkolo langeliai— 
čia tai lesė magaryčias 
“mėlyni karveliai.”

(“Kratinys.”) I

SIKSTUS SENIS.
Visi nuėjo gult, o Marjona su 

savo vaikinu pasiliko parliory. 
Tėvas pabudo apie 12 valandą, 
parliory da šviesu. Pabudo 1 va
landą. vis da šviesu. Supyko se
nis ir sako:

“0 kam gi jus tą žiburį degi- 
nat? Ar nežinot, kad laikas jau 
užgesyt?”

partija yra. valstiečių žem
dirbių partija. Partija turi

■ didelę Įtaką valstiečių ma
išėse ir nuolat auga. Paskuti- 
iniuoju laiku valstiečių parti
ja Įsigalėjo Slovakijoje ir 
Karpatų rusinu tarpe. Nese
nai per apskričių rinkimus 
valstiečiu partija surinko 
1,700,000 balsų.' r_ ‘ ‘ ___ , _________
partija savo programos pa-į priklausomybę. 1929 m. par- 
grindan deda klasės princi-’tija suskilo i dešiniuosius ir 

jpą. Visur valstiečių vadai.kairiuosius sočiaIdemokra- 
pabrėžia. kad jų partija yra1 tus. kurie prisidėjo prie ko- 
valstiečių klasės reikalų gv-J munistų. 
nėja.

Valstiečių partija stovi už , 
tarptautini valstiečių susi
jungimą — internacionalą,!

. t. y. pripažįsta visų tautų vai-1 
Istiečių reikalų bendrumą.:

ukurtas da-. . .... , . . T> «• 'stovi Klofac ir Benes — už
sienių reikalų ministeris. 
Liaudies socialistų partija

I
Visur valstiečių vadai i kairiuosius
— - * • *;« i........

I Komunistai atėmė 
į iš socialdemokratų daug bal- 
■sų, bet paskutiniuoju laiku 
darbininkai vėl pradėjo griž- 

; ii Į socialdemokratų eiles.
----- - -j Ketvirta vieta priklauso

stieėių reikalu bendrumą č.elj.oslovaklJos «>-
Jos iniciatyva ir snknna. emlistams. Kurni pnesaky 

. bar veikiąs vadinamas "vnls 
į liečiu internacionalas.”

Valstiečių partija stengia- stengiasi suderimi socialistų
■ si sudaryti savo šaly palan-idėjas su tautinėmis idėjo-
■ kias tautinei ir socialinei tai- 
[kai sąlygas. .Ji yra klasių 
bendradarbiavimo šalininkė. 
Politikos sritv valstiečiu par-( 
rija palaiko ‘partijų koalici-; Naujo* jėgos silpniems 
jos principą. Valstiečių par-J 

i rijos lyderiu yra populerus 
i Čekoslovaki jos veikėjas An- 
. toninas švegla.

Antrą vietą Čekoslovaki
joje užima komunistai. Če
koslovakijos komunistai vi
siškai priklauso nuo Mask
vos vadų. Nuolat aklai pildy
dami Maskvos direktyvas, 
Čekoslovakijos komunistai 
gerokai save sukompromita
vo darbininkų akyse. Dabar
tiniu metu komunistų parti
ja pairo ir per paskutinius

I

t

mis.
Liaudies socialistai turi 

didelės Įtakos miestų demo-

Bar.

kratiniuose sluogsniuose.: 
Pragoję liaudies socialistai; 
užima pirmą vietą. Daugely 
miestų jie surenka absoliuti-1 
nę halsu dauguma.—

Čekoslovakijos klerikalu' 
partija vadinasi ‘‘Čekoslo- 
venska lidova strana.” Kle
rikalu lyderiu yra ministeris 
šramek.

Be to. yra dar antra kleri
kalų partija, “Slovenska li
dova strana.” kuriai vado
vauja Giinka. Paskutiniuose 
rinkimuose klerikalai gavo 
didelį smūgi: bet vis dėlto 
jiems pasisekė surinkti 850.- 
000 balsų.

Silpniausia Čekoslovaki
jos partija yra 
demokratai“ su d-ru 
maršu priešaky, 
suvaidino nemažą vaidmenį 
tautiniame čekoslovakų ju
dėjime. Tautinių demokra- “triobos didumo.“ Neatei
tų kadrą sudaro inteligenii-įžvelgiant i kietą pašalą pusė 
ja. meteoro susmego žemėn.

METEORAS NUKRITO 
VABALNINKO APYLIN- 

LINKĖJ, LIETUVOJ.

"tautiniai
Kra-

Praeity ji

‘‘Lietuvos Aidas” rašo:
Beveik iš visos Rytų Lietu

vos gauname pranešimų apie 
matytą keista šviesą ir girdė
tą didelį trenksmą.

Tą pati meteoro kritimo 
apsireiškimą matė ir girdėjo 
ir Latvijoj, ypač apie Daug
pili. Rygos laikraščiai prane
šė, kad ir meteoras nukritęs 

; Daugpilio apylinkėse.
Pasirodo, retas erdvių sve

čias sustojo Lietuvoj. Vienas 
' kauniškis gavo žinią iš savo 
giminių, kur pranešama, kad 
meteoras nukrito Biržų aps., 
Vabalninku apylinkėj, Šu
kionių sodžiaus durpynam 
Meteoras esąs labai didelis, 
"triobos didumo.“

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 

VALDYBA 1929 METAMS.
\V. Gabrys. pirmininkas.

7’,<i McAlester avė.. VN’aukegan, 111. 
W. Rudžinskas, pirm, pagelbininka*.

17 Philippa avė., VVaukegan, TU. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas, 

,1b _ io-th st.. NVaukegan, III.
Suzi Gabris, turtų raštininkas, 

McAlester avė.. Vaukegan. III.
K Vaitekūnas, kasierius,

72d S-th st., Waukegan. III 
Kasos globėjai: 

Amelija Kernagiutė,
72»- Wine place, \Vaukegan. III. 

Alės Lukauskaitė,
71š Wine piace. \Vaukegan. 111. 

Knygiai: 
Jurgis .Jokūbaitis.

:>2S l.iberty st., \Vaukegan. III. 
•Jonas Vaitiekūnas,

711; — g-th st.. \Vaukegan. III.
Maršalai:

J. Jokūbaitis,
712 So. Genesse st.. VVaukegan. III. 

J. Stoėkus
703 I,enox avenue, NVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne

dėldienį kožno mėnesio pirmą vai. po 
nietų I.iuu.-ybės svetainėje.

Nuo gegužės mėnesio pradėsime su
sirinkimus vakarais. Pirmas susirin
kimas įvyk- pa-kutinį ketvergą, gagu- 

• žė. mėnesy 7:30 vai. vakare ir taip bus 
tanam mėnesy paskutiniam ketverge.

*

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 budavotojas. Tai yra cod-Iiver 
nupuolęs—atbudavokite jį su Scott’s Emulsion. Im- .
aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparumas yra 
kitę reguliariškai po valgio.

Scott & Bowne, Bloomfiebi. N. J.

ir pasenus iems
Senesni žmonės, ar tie, kurių spė

kos nyksta, ar kurie kenčia nuo abel- 
no susilpnėjimo. bus 
Kinti pamatę kaip greitai 

, Nuga-Tone pasijaus stipresni 
in?.u energiški. Tuojaus seka žymu? 
pagerėjimus apetito, v............
mai išnyksta, inkstų ar pūsles suerzi
nimas palengvėja, gaivu- skaudėjimas 
ir vėmimas išnyksta, k stipacija lie
ka nugalėta, miegas pasidaro labiau 
poilsingas ir gaivinantis ir padidėja 
svoris liesiu, sumenku.-iu žmonių.

Ką Nuga-Tone padarė dėl tūkstan
čių žmonių, rodo laiškas p. Wm. J. 
Honper, Lumberton. N. C., kuris sako: 
“Aš niekad nevartojau tokių vaistu, 
kurie taip priduotų spėkos ir gyvumo, 
kai > Nuga-Tone. A- esu 54 m. am
žiaus ir ėmiau tik 2" dienų, bet jau
čiuos tiek jauna< ir energiškas, kaip 
kad buvau 25 m. amžiaus.“ Tai yra 
paprastos pasekmės ėmimo Nuga- 
Tone ir tie. kurie nori būti stipresni ir 
sveikesni, turėtų tuojaus pabandyti 
tuos vaistus. Jus galite gauti Nuga- 
Tone visur, kur tik vaistai yra parda
vinėjant:. arba vertelga gaus jų de! 

Įjos iš urmo vaistinės.

' REM-OLA

maloniai r.usTe- 
jie nuo 

ir lą-

-kininui pairi

DIDŽIOSIOS EUROPOS KARĖS TIK UŽ $3.95. 
DYKAI —

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS

Keturi Brangus Įvairumai.
Štai paskutinė prosą pamatyti visą I>1- 

DllOSIOS EUROPOS Kare, kurioj visos tau
tos dalyvavo. Visos scenos buvo imtis tiesiog 
ant karės lauko, ir viską matysit kaip gyva, 
per musų pagerintą Stereoscope. Tai interesin 
gas ir įdomus dalykas visiems. Jis pasiliks 
Jum- ir šeimynai kaipo brangi atmintis lede
lio Istorinio "įvykio. Matysit kaimus ir miestus 
sugriautus; baisius mušius tranšėjose, užpuo
limas su durtuvais; bombardavimus; užpuoli
mus artilerijos ir kavalerijos, karės tankus, 
žmonių žudymą ir daugelį kitų interesingu 
scenų. Visas Setas susideda iš VIENO STE- 
RE0SCOPE IR 150 SCENŲ, apdirbti dailio
mis snalvor.iis. Viskas verta apie 10 dolerių, 
bet mes nužeminom iki S.:.f>5 TIKTAI.

PYKAI VISIEMS, duodam su kiekvienu -e- 
tu 4 brangias įvairybes: V ieną Importuotą 
Naują Kišenini Peilį su paveikslu mergino. 21 
Prancūziškas Žiedas, žiede yra franeuzų mer
ginų įvairus paveikslai. 3 > Kišenine Petektivų 
Kamera ir 1| X-Ray Tube. su juo matysit vi
sus ranku kaulus.

VESIŲSKIT PINIGU Iš KALNO, iskirpkit 
si ."pgarsinimą ir pasiuskit su .'u centu dėl lė
šų. Pamokėki’, pastoriui S:{.*»ė. kuomet Šėta 
Jums į namus atneš.

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem Inkstam

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius
1 ---- P----

Didžiuma pamirš**, kad inkstau 
kaip vidų įai. kar kada užsikemšu ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne. tai skau
da nugac . gelia inkstų vietą, skauda 
galva, sul a re'imartizmąs. valgis nesi- 
virškina. viduriai rūgsta, žmogus ne- Į 
miegi ir pripuola kitokios bėdos pūslei.

Rutinai reikia inkstus laikyti veik
liai.- ir švariais. Pajutęs skausmą toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts < u K< - is g< - aptiekos ir pa
imk p<> arbatinį šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčių per keletą dienų. Inks-

f si druska padaryta iš rūgščių vynoo- 
citri.rų ir sumaišyta su lithia. Ji 

[suvaldo šlapumą rūgštis ir palengvina 
* pūslės negaliavimus.

Jad Saits druskos nebrangios. Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis j 
_y;__  , j .... . laikas nuo i
laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
nardue-da daug Ja i Salts druskų žmo
nėms. kurie nori suv: idyti inkstų bė
das. kol jos dar r.ėra iCdoje.

JUOKUZOFIJA.
(Lyg ir filozofi.ia.)

Seniau? būdavo: susitaikyk.1
;ai ir pasibučiuok. O dabar: pasi-
>učiuok. ir tuojaus turėsi taiky
sis.

žmonės sako, kad šiandien jau l 
tebėra magikų. O tuo tarpu mo- j 
:erĮs iš pusės mąsto audeklo pa- 
iaro 4 sijonus.

Musu laikais tūli žmonės yra i*
.aip apsileidę, kad išeidami iš į 
•estnrano nei šaukšto neisideda 
cišeniun. L r ... .

-r- . • -. .. - . , . I tai pradės veikt kuopuikiausia. Ši gar-kodel sikstuolis rašo ant abie- • •* • =--------
;ų popiero? pusių? Todėl, kad iš į siu
,’iso popiera tik dvi pusi teturi.

Iš šalies žiūrint, viena moteris
srodo geresne uz kitą. Bet kaip! gėrimas, kurį kiekviena^

i HEMOROJIDUSI

(Raudonąja Gysla)

J
 Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA B 

išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. ■

—Klauskite pas savo aptiekorių ■ 
REM-OLA arba rašykite pus ■

H. Thayer & Co. ( arnb„ Mass-o ■
Išbandymui gausit DYKAI

Gausite ii paprastam pakelyje.

I GRAND NO VELT Y COMPANY

jas gerai Įsigilini, tai jos visos 
vienodos.

EINŠTEINO TEORIJA SU
PRASTINTA.

Prelegentas aiškina, kas tai 
ura Einšteino teorija. Sako: kad 
engviau Kutų ją suprasti, aš ją 
suprastinsiu. Tegul kiaušinis bus! 
jums pavyzdžiu. Paimkit kiauši
ai ir pastatykit ,iį ant vieno galo, 
^iip kad jis stovėtų stačias. Jei- 
?u jūsų kiaušinis nestovės, tai 
luokit jį palaikyti savo pačiai ar 
kam kitam, ir pasilenkę pažiurė- 
<it i jį iš viršaus. Jus pamatysit, 
tad jūsų kiaušinis yra apskritas. 
Paskui pritupkit ir pažiūrėkit iš 
jono. Jus matysit, kad dabar jų
jų kiaušinis bus jau pailgas. 
Taip yra ir su kitais daiktais. 
Kaip matot. Einšteino teorija 
yra ^isai nesunki, tik ją sunku 
-uprasti, nes sunku žmogui į tą 
pati daiktą iš visu pusių pažiū
rėti.

“Vedusių Gyvenimas 
Nėra Vertas

AR VED? ILGIAU GYVENA? 
Žmona: Pasakyk man. mielas.

ar teisybė, kaip statistika rodo, 
kad vedę žmonės ilgiau gyvena?

Vyras: Netiesa. Jie ne ilgiau 
gyvena, o tik laikas jiems išrodo 
ilgesnis.

♦ f

Pamatykite visą pasauli per ši pui
kų stereoskopą. padarytą iš geriau
sios medžiagos; galite matyti vaizdus 
Pasaulinio karo. Amerikos istoriškas 
vietas ir kariškus laivus, Kristaus gy
venimą. vizitas Romos ir Venecijos ir 
daug kitų gražių vaizdų Su stereos- 
konu mes duodame 100 rinktinių vaiz
dų ir gerą gvarantuota puikiuose ni
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tesė
dantį ir teisingai laiką rodantį. Laik
rodėlį. Stereoskopą ir 100 vaizdų ver
tė- sj o.'»> mes parduodam tik už $4.75. 
ir dar pridedame B. C. 22 kalibro re
volverį — dykai. Prisiųskit tik 35c. 
nrisiuntimui, o $4.75 užmokėsite kai 
•rausite daiktus. Patenkinimas gva- 
rar.tuojamas arba pinigai grąžinami. 
Siųskite orderį dabar kol kaina pigi. 
Adresuokite:

PRAPTICAI. SALES COMPANY, 
1219 No. Irvine Are., Desk 50, 

CHICAGO. ILL.

Dept. 239.j I

I

172?. NO. KEDZIE AVĖ..

j
PMS f f 1 f R

ri/ni

PAIN-EXPELLER
' m*4džin §io laikratfto
• ska;tvroja. kur>* nuo Sub-.

Acnte arba Mmknhj Reumatizmo.
Ska’.Hk'jimo (Lumbaroi. Pidarroe 

iC-viti. pararfrir man. 
lai-ka. pruknlant pa- 

varctr> ir ažAlrt} 
nd . o p.—.pių- ,
s u dykai V>me Dolerio teriėy Bonką . 
i-frtndymtii mano 
KbMMMEtizmo Gydo o- 
1:n. Ai noriu kiek*. 
v kliautį jti- |
kimi pavo ]ė<ocni^ < 
ar»«r tai. k a rali 
daryt Kuhn’s Rh*'n- 

J m r* f A ė
t ikras, kld l>t>B 

<- ros p.ip'-kra^ ir ;n« paty* j tai Jpiti- 
: ki.Msii.- pirma, duokit** man t**nt.

nt;». N r dyki t atsikratyt R/v- .
<:• p.--r k«»ia« ar oda pu par^lba •
P A-r. » ar kitokiu .U»ktq. N^bantlykat 
ištirioti •• pu T.i nv-raip. <>kfa ar 
:-.:įąjrr.< Tizn u. N<*ban«1ykit Hrytl PU liz- 

:n»'i privalot jj prašalint. Ji*
v--t k- ’juj'- ir .’is turit*- vyti jj laukan, 

T- a- tikin. « • darha atlik* Kuln 9 
Rh<-:i’natiz' R^m^’iy. Rmmnti/maa turi 
išeit. i jų- norite pa<«iliun«uati nuo 

. :• ir kcntr- imo. Mano gyduolė*
nanaikina «katxtf.iu’ diccliu^. cviAk’i'U 
zHimn. ritlnimą ir panariij au-k

■ •■•n .
As noriu parodyt Į 

Jam', ji t'k J’1’ nian n3r<-ly«it». Aš 
raini <Lvur prirodyt | tirą* 
papr»*y-it<' n-ano kompanijom paatOMi 

’im« <lyX»i Tiomi z!<>V-rfo vrrt*« buteliu. ■ 
ka žyduoliu. V s P-P:.i.an kokia* kita* 
cxdno*r* ,n« t arto,,.'. Jriru )U«nnr»rtz>- 
ot mano žyduoliu, jno nritoot ką lo* 

coli p.-vlv-y- . 1-rmkaltTkit tn«M| paalo- 
htno žrmisn Ir rrik«lsi»ktte .

įtari* 
rio koako* 
iitmndTtnm 
toa>)*a*.

$1.00 Bonka už 25c.
Bb-»ndy1rttr -q« Knhn'* Snb-Acnt* «r- 

tu, mu**nlt) Rhrum.tic R*mMy. kart 41-: 
noiumėt ir jn*. *»>P ~o*no)o tnluląa- 
’i-u kitu, joji R-iim.ttirmri* CM1 but 

I* n t-"t*, ir m** nmaarin, pldlrM ont 
imilj II— Hbttndrklt—tai ririM ko,

m-* norim*. Jrieit jw au»*1»«. kad t*« miMti jum*, tuavmi't nf.i.iikykitr don- . 
rt»n kad s.rdym-ą. o to* kntdtk-i'

m-, pr-in.1. J*irn hoaadvmM n*«*IW«. 
nl ant to Ir aaOmlbarie*. M— n*Mn n.pomr 

bufliuka. kurt* neturi V‘-rt*». bet, 
.hnaHonm priaaaw mimo* botrtl. koke- , 
p.roduoda apti'ko.r nt rimo dol*rj. St* 
but*B* moku* ir mm- tnrlnv- n*mok*ti 
rvy.i šamui tit porMuntlmu. Todėl Jąa- 
pHvOhM prtaięofl «*e- t«*<■■<<■«». »r —-' 
nksvtmaa IMnMnni*. •> tuojau* aplalkvet- 
mvmoo bolorto Ver'»* d9W.
prHmont «ereikėo moVii nieko 

Kuhn Remedy Co., 
Dept. R. W.

1«55 Mihrartęr Am, CMe—i^ HL

Stiprus Europos Žmonės
stiprus žmonės ir Amerikoje gimę iš Europiečių 
tėvų, jie taipgi yra ir išmintingi. Jie brangina savo 
sveikatą labiau už visus kitus dalykus. Jie saugoja

Galingi ri-tikai. tvirti kumštininkai ir kiti pagar
sėję atletai, kurie paeina iš jūsų pačių tarpo — visi 
naudoja ir rekomenduoja PAIN-EXPELLERĮ. /

Reguliariai Išsitrinkite
su PAIN-EXPELLERIU kaip kad iie daro. Tai yra vienas 
tikras būdas išvengti Paparastu Kosulių. Peršalimų ir Jntlu- 
en.zos ir taipgi daugelio kitų nesveikomų, kurie mus apsupa 
laike Žiemos mėnesių. (

Kaitina Pačios "Nervus“

‘‘Silpni nervai." nesenai vienas New 
Yorko gydytoja-; pasakė, “mano nuo
mone suardo daugiau linksmai vedu- 
-iu gyveninių negu koki kita priežas
tis.

Apart padarymo is maloniausio bu-- 
do -urugusj ir aržu, nerviškumas labai 
apsunkina energija — jis iščiulpia 
jaunystę, stiprumą ir dailumą naiki
na. Koks skirtumą.- tarp t ,s skaisčios, 
vikrios merginos, kuria apsivedė. Ne
stebėtina. kad vedusio gyvenimas ne
pakenčiamas!

Jus galit prašalint nerviškumą —ir 
greitai—ir vėl būti ramių nervų, skai
sti moteris kaip ir pirma. Imkite šauk
štuką Tanlac prieš valgi ir prieš atsi
gulsiant ir jeigu jus nepadarys iš jus 
.naujos moteries — neprašalins to nu
vargusio, įtempto jausrųo tad eiki
te ir atsiimkit? pinigus.

Nueikit pas aptiekorių ir gaukit 
Įbonką Tanlac. Milionai žmonių prade-, 
į jo eiti atgal j jaunystę, sveikatą ir lai- 
I me su šiuo pasauliniai garsiu tonikų ir! 
! nėra jokios priežasties kodėl ir Jus 
negalit šiandien pradėt perbudavot 
jūsų suvargusius raumenis ir priduoti 
vikrumo visai sistemai.

Tanlac
32 MILIONAI BONKŲ IŠVABT0TA.

f

APGAULINGAS KVAPAS
Valdininkas bendradarbiui: 

Nesuprantu, kas prie tavęs trau
kia paneles, kuries visada tave 
apstoję laiko? j

Bendradarbis: Gazolinas. Jos 
mano, kad aš automobilį turiu, n 
aš tik nosinę gazolinu sušlak-- 
tau.

______________  i
NEVIBNATP NOSĮ ŠLUOSTO.!

—Norėčiau paklausti tamstą, 
katra ranka nosį šluostai?

—-Deėine. į
—O aš šluostau nosine skepe

taite.
i

Suruges Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsimcSeitaer 
VAISTINĖSE 25U 50MI®? 
SAMPEL1S DYKAI 

rašyk
Pfpsinic Seltzer Co 

Worcrstcr. Mass.

Greitam palengvinimui Mus-i 
kulti Gėlimu ir Skaudėjimu nė
ra nieko geresnio už PAIN- 
EXPELLERĮ. Trinkite leng
vai iki oda pradės raudonuoti. 
Tuomet ūmai atnaujinantis ir 
maionus jausmas bus jusu pa
sigėrėjimu.

Visuomet laikykite PAIN-EXPELLERĮ po ranka. 
Jis taipgi yra nepavaduojamas palengvinimui Strėnditg- 
lio. Reumatiškų Skausmų, Sustingusio Sprando — pra- 
šalintojas visokių susikimšimų. Dvejopo populiarų kainu 
didumo: 35c už mažą bonktęir 70c. už didelę bonkutę.

Reikalaukite artimiausioje jūsų namų vaistinėje.
Jei negalėtumėt gauti PAIN-EXPELLERIO 

vaistinėje, tai rašykite stačiai j

F.Ad. RICHTER V CO.
■ ERRYAND SOUTH FirTH STS.

brooklyn, n.v

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

J NUKIRTO TRIS PIRŠTUS 
IR SUBADĖ PEILIAIS.

GYVĄ AR NEGYVĄ 
PALAIDOJO?

K# i nežino baisių pasako
jimų įpie gyvus palaidotus, 
kaip . ie grabuose atsikelia, i 
pradeda rėkti, plėštis ir už- : 
dusia ? Baugus, šiurpus pa- ; 
sakoj mai. O gyvi žmonės i 
palaičojami todėl, kad jie 
karta s ne miršta, o užmiega 
letargo miegu, kuris sunku i 
atskiru nuo tikros mirties. '

Štai šiomis dienomis tam l 
tikra Kauno visuomenės da- ] 
lis labai plačiai panašias kai- i 
bas pakartojo ir dar nenuri- < 
mo. d ?l vienos nesenai Įvy
kusios Kaune mirties, ši- i 
tiems plepalams, kurie per
duodami kaip gryna teisybė. ; 
patvirtinti nurodoma riša ei
lė ‘Taktų.” Girdi, ten ir ten, j 
tokiame ir tokiame mieste iš 
karsto prisikėlė numirėliai. ■ 
O Ka mo kapinių duobka
siai »-są keletą kartų radę 
karste lavonus gulint ant šo
no. Žinoma, čia jau nesu- i 
griaunamas Įrodymas, kad 
žmogis buvo gyvas palaido
tas.

Kaž kaip kauniškiai ple
piai dar daugiau ėmė kalbė- • 
ti nesenai staiga mirus Alek
sote vienos firmos žibalo 
sandėlio vedėjui.

Velionis buvo viengungis 
ir sirpinėjo širdies liga, “An
gina pectoris.” Per Kalėdas 
Įvyko širdies priepuolis. Pa- 1 
sikart jjo. O sausio mėn. 25 
dieną pasikartojo stipresnėj 
formej ir buvo pakviesta 
dakta ė L. Daktarė nusta
čius diagnozą'padarė du Įdu- 
rimus po oda, vieną morfi
jaus. kitą kamparo. Tą dieną 
ligonis jautėsi geriau ir tik. 
sausio 26 d. iš ryto atėjęs sar
gas Į ligonio kambarį rado 
ligoni lovoje jau negyvą.

Sul riestos visos kaimin- 
kos ir geros prietelkos, ap
čiupinėjo velionies lavoną ii 
“nustatė,” kad žmogus užmi
go letargo miegu. Girdi, kai 
miršta, tai lavonas būna šal
tas, o čia. girdi, ne visos kū
no dalys atšalo: krutinės pu
sė, kur yra širdis, esanti šil
ta.

Žinoma, tokia greita mir
tis. dargi neatsisveikinus nei 
su gerais pažįstamais, nega
lėjo t lpti geru prietelkų gal
vose. Kilo sąbruzdis. Kaž 
koks nežinomas asmuo iššau
kė telefonu daktarą V., kad 
jis kenstatuotų, ar K. tikrai 
mirė, ar užmigo letargo mie
gu. Daktaras apžiūrėjęs la
voną. konstatavo, kad K. tik
rai yra miręs..

Tečiaus su tokia gydytojo 
nuomone prietelkos nenorė
jo sutikti ir griežtai tvirtino 
savo — jis miegąs letargo 
miegu.

Kai fanatikes Įtikintų, 
daktaras V. pataręs smar
kiau pašildyti butą ir lavo
nas pradėsiąs puti, tuomet 
jau bus aišku, kad yra miręs.

Rezultatas buvo geras. Te 
jau pakako ir prietelkos lei
do lavoną palaidoti.

No *s K. ir palaidotas, te
čiau bobelkos dar šiandieną 
kalba, kaip velionis kėlėsi iš 
karsto ir pasakojo, ką jis bu
vo prisapnavęs. O kitos dar 
geriau nupasakoja. Girdi, 
velionis jau cerkvėje per 
“panichidą” iš karsto atsikė
lęs ir sušokęs “kazačką.” ku
rį dai sveikas būdamas labai 
dažnai šokdavęs. Kitos taip 
smalsios, kad veik kiekvieną 
dieną einą aplankyti kapo 
ir klausosi, ar nesuriks, ar 
nėra pajudintas kapas. Ži
noma, neapsieina be rugoji- 
mo ant daktarų, kad jie lie
pia palaidoti gyvą žmogų.

Arti Mauručių stoties trys 
nežinomi plėšikai užpuolė 
žmogų, apšaudė ir sumušė. 
Dviems šūviais sužeidė koją

LIETUVOS BANKROTAI. jr nukirto dešiniosios rankos 
1928 METAIS. -tris pirštus. Kai nelaimingas

Lietuvos Banko biuletiny parpuolė ant žemės, pikta- 
Nr. 3 paskelbta apie firmų dariai keliais smūgiais jam 
bankrotus 1928 metais. Pasi- pervėrė nugarą. Pakol kas 
rodo, kad per visus 1928 m. nepavyko sužinoti nei to nu- 
subankrutavo arba neišsimo- kentėjusio piliečio pavardės! 
kamon padėtin pateko 67; nei piktadarių, 
firmos su bendra suma 13,- 
700,000 litų ir grynu kredito
riams nuostoliu apie 7,000,- 
000 litu. Subankrutavusiu*■

NEPRAŠYTAS SVEČIAS.
- ' Kiaunoriai (Pašiaušio val- 

firmu skaičius daugiau tenka. ^l.l> * ‘ ies . Naujuosius
provincijai, bet skolų ir gry
no nuostolio atžvilgiu—apie i.. 1 r 1. --•••
80 nuoš. dalyvauja Kaunas. , ..^ Laikrašti.

baugiausia iptiiu oanKro-,, . ; ;~ . —7-------- ,
tu ivvko 1928 m. paskutini, 0UH?ai gerus

’ y - 1 - rascius. kaip “Ž----- --

■.......................... - 'metus pasirodė čia katalikų
“apaštalas,” platindamas 

/ Anot jo. 
Daugiausia firmų bankro- katalikas turįs

Žvaigždę,” ir 
"Varpeli" ir kitus. Bet pa> 
mus tokio “misijonieriaus" 
brukami laikraščiai neranda 
užtarytojų. Kiekvienam aiš
ku, kad varguomenei su to
kiais laikraščiais ir žmonė
mis nepakeliui.

NORS PASTIPK—DARBO 
NĖRA.

Paliepiai (Kėdainių aps.). 
Musų apylinkėj darbininko 
gyvenimas yra labai blogas 
ir vargingas. Darbo nėra 
nors pastipk. Stovi viena 
lentpjūvė, bet ir čion darbo 
negausi, nes darbininkų ir 
čion daug nereikia, o nors ir 

'dirba kurie, tai už mažą at
lyginimą nuo 6 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų. Dirbant savo 
maistu gauni vos 2 litu 50 c. 
Bet ir uždirbtųjų pinigų pri
sieina laukti net po kelis mė
nesius. Dieną išdirbus, jokios 
kortelės darbdavys neišduo
da. todėl ir per teismą išjieš- 
koti sunku.

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

VARGO IR SKURDO 
AUKA.

šių metų sausio 17 d. Al
sėdžiuose mirė Konstantinas 
Stakanis. Buvo Telšių pra
džios mokyklos mokytoju. 
Mirė eidamas 23 metus. Sta
kanis buvo neturtingų tėvų 
sūnūs. 1927 metais baigė 
T eisiu mokytojų seminariją. 
Mokydamasis labai vargo, 
nes buvo neturtingas ir dirbo 

.kiek galėdamas. Telšiuose 
’ ėjo mokytojo pareigas tik 
vienus metus. Taip bedirb
damas nusilpo ir susirgęs 
džiova mirė.

Tai vis skurdo ir vargo au- 
.ka. Dar daug vargstančių 
i mokinių džiova žiuri Į akis.

ketvirti, per kuri nusigyveno 
apie 30 firmų ir kurių bank
roto suma siekia ligi 11,400,- 
000 litų ii* grynas nuostolis 
kreditoriams ne mažiau kaip 
5.000,000 litų.

Toliau L. B. biuletiny pa
brėžiama, kad dalį bankrotų 
reikia laikyti tyčios bankro
tais. Bet vis dėlto tyčios ban
krotų esama ne per daug.

Biuletiny’ paskelbti davi
niai 1928 metams. Prie tų ži
nių reikia pridėti, kad š. m. 
sausio m. buvo taip pat gau
singas. Yra žinoma, kad 
Kaune paskutiniu laiku su
bankrutavo arba pateko sun- 
kion padėti n keletas žymių 
firmų, kurių bankroto suma 
siekia didesnių sumų. Ypa
čiai sunki prekybos padėtis 
nuo nederliaus nukentėju
siuose kraštuose. Ten smulk
menų prekyba tiek ankštai 
surišta su ūkininkais, kad 
paskutiniųjų perkamajai ga
liai sumažėjus ir prekybi
ninkai atsiduria tokioj padė
tyj. kad nepajėgia savo pasi
žadėjimų išpildyti. “L. Ž.”

UŽ 18 PAKELIU PAPIRO
SŲ 3 SĄVAITES KA

LĖJIMO.
Žaslių miestelio gyventojo 

Chajatausko vidurnaktį užsi
degė gyvenamas namas. Sa
vininkai, bijodami nelaimės, 
prekes iš krautuvės nešė Į to
lesnius namus. To pat mies
telio gyventojas Pr. Virbalas 
taip pat atėjo nelaimės vie
ton. Gesino, bet pamatęs. 
Kad prekės nešamos iš krau
tuvui, Į vieną Įpuolęs pasi-: 
ėmė 15 pakelių papirosų ir 
nuėjo pumpuoti vandens. 
Ugniagesiai tai pastebėjo. 
Pakvietė policininką, iškrėtė, 
"Virbalą ir papirosus rado. Oi 
Virbalas aiškinasi, kad radęs 
gatvėj.

Kauno apygardos teismas 
Virbalą nubaudė 3 sąvaitėms 
paprasto kalėjimo už vogimą 
ir naudojimąsi svetima ne
laime.

mylimasis Benskytę metė ir 
atsisakė vesti. Tada Bensky
tė paėmė literi spirito ir iš- 

i. gėrusi mirė.

LIETUVĄ
PER IIAMBIRG \

Ant mn*ų populiarių laivų 
Nepalyginamas aro mas ir 

patarnavimas viso,* |Ue*o«e.

—$203.00—
Iš NEW YORK į KAUNĄ 

IR ATGAL 
(Pridėjus $5. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia kleša.

i 
I

V

Šalčiai, kurie išsivysto
i pneumonią

enęrvina ir gydo užnuodytu plėvę 
i." sustabdo įmūriją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
^u-igeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa- 
<ekmingatn gydymui pa-tovaas 
■.otulio. Salio. ir visokių gerklė* 
’igit kitokiose formoje, titrinčių 
’>••• dra veikimą su kvėpavimu. Jis 
'••■a labai gera-; de! sntt irtmimo 
visos sutemo? po blogo šalčio ar 

Pinigu* sugrąžiname jeigu 
■ -su šalčio ar kosulio nepalengvin- 

■! vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekoritj. (apg)

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dei sugrįiiBio leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentu* arba pa*

Hamburg-American Line
209 Tremont St- Boston. Mara.

Pastovus kosulys :r šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos -ustabdyt dabar su 
Creomulsion. susvelnmtas kreozo
tą®. kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulrion vra nauia® medika- 
liška- išradimas ir jis veikia ję<l- 

igtibiTitn greitumu; is palengvina 
ir gv<io liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

iš • ų žinomi) vaistu. kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy- ■ 
dvmm pa-tovaii' kosulio, šalčio ir 
kitokią gerki’- ne®veikuniij. Creo- 
niuKioti turi dar kitų gydančių 
elementų aoart kreozoto, kurie pa- I

CREOMULSION

NUSINUODIJO 19 METŲ 
MERGAITĖ.

Joniškio miestelyje pane
lė Benskytė buvo labai Įsi
mylėjusi Į vieną joniškieti, 
jauną vyriuką. Iš pradžių 
abu draugavo, bet vėliau

I

^^5vV*

I

IR

i

i
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NAUJAUSIUS MILŽINUS
EKSPRESINIUS LAIVUS

8*10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Trust Building 
PHTSEURGH, PA.

I
i

ii New Yorko į Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas 
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bėrgen’o

šioa ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Gegužio 1-mą

I Musą sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaivhi AQUITANIA.

ALAUS STATINĖ UŽ
MUŠĖ MOTERį.

Kėdainių valse., Čekių 
kaime, sprogdama alaus sta
tinė užmušė Kostanciją Ki- 
burienę, 50 metų amžiaus 
moteri.- i

NORTH GERMAN

LLOYD

PASKELBIA

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISU AMERIKOS LIETUVIU 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI J LIETUVĄ

UŽ 10 PROKLAMACIJŲ, 
10 METŲ KALĖJIMO.
Pernai Telšių karo komen

dantūroje kario Pociaus var
du gautas storas laiškas. Ati
darius rasta apie dešimts ko
munistinių Įvairaus turinio 
proklamacijų. Jos pateko 
komendantui, o vėliau krimi
nalinei policijai. Užklaustas 
Pocius aiškinos, kad jis nie- 
ko nežinąs, bet manąs, kad iš 
keršto jam tas proklamaci
jas bus prisiuntęs Kostas 
Kazlauskas, su kuriuo jis tar
naudamas kariumenėj susi
pykęs.

Kazlauskas gy veno Žarė
nų valsčiuje. Policija gavusi 
iš kelių asmenų Kazlausko 
rašytus laiškus ir padarius 
ekspertvzą nustatė, kad vo
kas adresuotas Pociui rašy
tas Kazlausko. Kazlauskas 
suimtas, bet jis kaltu neprisi
pažino. O policija jau iš se
niau turėjusi žinių, kad Kaz
lauskas esąs komunistų žmo
gus. Užvesta byla.

Kariumenės teismas aną 
trečiadieni Šiauliuose Kaz
lauską nubaudė kalėti de
šimts metų sunkiųjų darbų 
kalėjime.

MIRĖ REDAKTORIUS.
Mirė Kaune leidžiamo ru

sų kalba dienraščio “Echo” 
redaktorius N. Radinas. Tai 
buvo gana gabus ir prityręs 
laikraštininkas.

UŽ SVETIMOTERYSTĘ 
GAVO 7 PARAS AREŠTO.

Pas vieną taikos teisėją 
Kaune nesenai buvo nagri
nėjama reta byla. Pil. V. ap
skundė savo kaimyną, kad 
jis santikiaująs su jo žmona. 
Sako, kai tik aš kur išeinu, 
jis ateina ir... Kai kada ir 
žmona nueina pas ji. Jau ke
linti metai kai taip griauna 
mano šeimyną. Taikos teisė
jas nubaudė žmonos meilužį 
Kazį V. 7 paromis arešto.

Nubaustasis skundžiasi 
Kauno apygardos teismui. 
Skundą motyvuoja tuo, kad 
su pil. V. žmona negyvenęs. 
Esą nesuderinami metai: 
jam 22 m., o jai 35 metai.

Na, o jei ir butų “taip,”l 
baigdamas apeliacijos skun
dą sako nubaustasis, tai rei
kėtų bausti ne mane, bet jo 
žmoną. Todėl prašo ji nuo 
bausmės atleisti.

IIIHI >
EUROPA

DIDŽIAUSIAIS ir GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

I CENTRALINĘ EUROPĄ
New York-Cherbourg .. .. 5 DIENAS
New York-Bremen ....................6 DIENAS
f Lietuvą ............. 7 DIENAS

Pirmoji Kelionė iš New Yorko, 
S. S. Bremen, LIEPOS 27 D 

Greitumas, Smagumas, Puikiai Įrengta Virtuvė, 
Modemiškas Parankumas ir Naminė Atmosfera, 
kurie perviršys net tą, ko Jus tikėjotės.

------------------REGULIARI PLAUKIMAI----------------- 
Su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe Cabin 
Laivų — BERLIN, MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd 
laivas turi garsiąją Trečią Turistų Klasę.

Informacijas gausite pas Vietinius Agentus arba pas

NORTH GERMAN
LLOYD

57 BROADWAY
ATLANTA, GA.... . „.......... 4t*Nniev Md*.
BALTIMORE, MD. Charle. »d R«d«ned R* 
BO-TON. M AM................................ 65 Sr.
CHICALA). ILL.............IK Raadoic*, s,.
CLEVELAND. O. *52 1 TnrtMMdt. 
DETROIT. MICH... 121 s V n RL*L
GALVESTON, TEXAS Mamnc Rn.ldinc
1,0* A>(dil ES.CAL 756 South Broad w»T 
N F W ORI F ANA. LA.  tMUatmA. 
rttlLADEl THIA, PA. . 1711 U

616 I mv*'f Pldg.6 26 Murk et St. 
5*06 h’t' H1 Jt. 
>«»• a! M<*«-

~ NEW YORK
PTTTABVRGH. PA.. 
'AS IRASUS'O. i AL.
«FATII L. A 
CBISTORAL.I..Z.

C«n<ida 
MGNTREAU OU? .. 1: <•
WISSirk',. M.\S - = 4
RFG1NA. SA-.K .. I I :<h A»<-.
LDMONTON. \LTA . u: f —Ui”
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PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

“UTUANIA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m* 
Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.

P. DAUŽVARDIS 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas laive užsisakyti tuoj, ii anksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruoši kelionės dokumentus

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., 

CHICAGO, ILL.
433 Califomia Street 
SAN FRANCISCO, CAL

 v 

IŠPLAUKIMAI LAIVU Iš NEW YORKO 
“POLONI A” Balanda.
ESTONIA” Balandi.

‘‘ESTONIA” Kovo 26 
“LITUANIA” Kovo 30

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA

Informacijų teikia musų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.



8 KELEIVIS

Vietines Žinios i
85.000 BEDARBIŲ 

BOSTONE.

Vyrai pradeda reikalauti, 
kad moterim* butų už

draustas darbas 
fabrikuose.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai sako, kad 
dabartiniu laiku Bostone yr# 
85,000 darbininkų be darbo, 
gi visoj Massachusetts valsti
joj bedarbių skaičius siekiąs 
pusės miliono.

Daugiausia žmonių be 
darbo esą audimo ir odų pra- * 
monėse. Odų dirbtuvėse, ku
rių daugiausia randasi Lyn- 
ne. Saleme ir Peabody, vy
rams jau nesą nei vilties gau
ti darbo, nes jų vietas užė
musios moteris.

Babravičius gavo $1,800 už. 
vieną valandą dainų.

ši panetlėli musų artistas 
Babravičius dainavo Bosto
no moterti republikonių 
Kliube. įžanga buvo §5.00 ir 
visos vietos buvo jau išpar
duotos iš kalno. Prie durų 
bilietai nebuvo parduodami. 
Da prieš koncertą, kaip tik 
p, Babravičius atvažiavo i 
salę. Miss Dexter jau padavė 
jam konvertą, sakydama, tai 
tamstos šio vakaro pelnas. 
Babravičius atplėšė konvertą 
ir jame pasirodė čekis 
§1,800 sumai. Musų daini
ninkas net Į viršų pašoko.

<"Aštuoniolika šimtų!...’* su
šuko jisai.

Salė gana erdvi ir

Kauniečiai dėkuoja p. M.
Petrauskui už nenuilstantį 

darbą.
Kauno Muzikos ir Dainos 

! Draugija, per visuotiną savo 
' narių susirinkimą, nutarė iš
reikšti komp. M. Petrauskui 
padėką už nenuilstanti jo 
darbą muzikos sritv.

šitas nutarimas buvo pri
siųstas p. Petrauskui Ameri
kon. Po juo pasirašo Jonas 
Vileišis, kaipo Draugijos pir
mininkas. ir da keliatas vir
šininkų. kurių parašai neiš- Hžio 5 
skaitomi.

Komp. M. Petrauskas da
bar gyvena South Bostone, 
p. K. Šidlausko muro namuo
se. 319 E street. Čia jis turi 
atidaręs savo muzikos studi
ją ir duoda dainavimo ir mu
zikos lekcijas.

___________ prisi- 
Prieš kara niekas nebuvo l inko kupina publikos.^ Pub- 

, kitokia, negu

Telefonas: So. Boston 1768

D-ras Balaban
<;\ mtoj \s iš Rusijos 
Valandų*: nuo 9-12. nuo 2- 
371 DORCHESTER SIREEl 

SO. BOSTON. MASS.

M. Kovo 13 d, 1929 m.

Lietuvis Optometnstas

4

<

Išegzaininuoju pnaKinu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose lakiose) aky
se sugrųzinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PAiAKARNIS, O. D.
447 Broad way. So. Boaton, Mana

Moteris išvogė daktarams 
degtinės receptus.

Bostono policija šiandien 
j ieško moteries, kuri pasku
tinėmis dienomis aplankė 
Bostone ir apielinkėj daugy- 

jbę daktarų ir išvogė jiems 
duotas valdžios blankas deg
tinės receptams. Turėdamas 
tokią blanką, bile kas gali ją 
išpildyt ir gauti aptiekoj ge
ros degtinės gana prieinama 
kaina.

Apgavikė darė taip: atei
na Į daktaro ofisą tokiu lai
ku. kada paties daktaro nėra 
namie, ir sako turinti baisiai 
svarbų reikalą, todėl norinti 
palikti daktarui raštelį. Pa
klausia. ar gali atsisėdus prie 
daktaro deskos parašyti jam 
keliatą žodžių. Tarnaitė, ži
noma. visuomet su tuo sutin
ka ir palieka "pacijentę” 
prie rašomojo stalo vieną. 
Nepažįstama motėnk’ ‘Apsi
dairo ir. kai niekas nežiūri, 
išverčia popiera* ir»‘ radus 
knygutę su degtinės recep
tais. pavagia ją.

Ji esanti apie 30 metų am
žiaus. geltonplaukė, mėlyna
kė. sverianti apie 125 svarus 
ir esanti 5 pėdų 7 colių ūgio. 
Ant vieno piršto turinti pla- 

čiau kaip 25 mylis^'i vaTan- tinos žiedą su trim deiman- 
* - tais ir rašanti kairiaja ranka.

Socialistų paskaitos.
Bostonu socialistų organi

zacijos bute po numeriu 21 
Essex st. kas vakaras penk
tadieniais būna susirinkimai 
ir paskaitos. Kovo 15 Louis 
Marcus turės paskaitą klau
simu "Revision of Socialist 
Policies;” kovo 22 J. Allen 
skaitys temoje "Psychology 
of Socialist Propaganda:” 
kovo 29 Donald Thompson 
kalbės temoje “Socialism of 
Bertrand I!ussell,” o balaną 

S. Syrjala kalbės i 
klausimu "Labor and linini-; 
gration.”

Harvardo Universiteto stu
dentų socialistų Kliubas tu
rės šokius 23 kovo po Nr. 6 
Byron st. Įžanga 50c.

Tel. South Boston M2O
Residence U aire r šit y 146*-J

S. PL Fuisiutč-Shalina
LIETUVE M0TERI8 

ADVOKATE
•66 Broad* «y. So. Boston. Naaa

Room 2. !
I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 
| FARKWAY AUTO SER VICE j į 

and F1LL1NG STAT1ON
Studebaker Kary Agentūra, taip- I 
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- I 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- Į ’ 
svt mums. Darbas geras, kaina i i 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų i 
karas gerai trauktų, imkite gazo- • ; 
liną pas mus. J !

VIKTOR VAITA1TIS i
415 Old Colony Avė,

SO BOSTON, MASS. ’
Telefonas: So. Boston 0777. I

d

1

Telefonas *111

Dr. A. forman-autnauskas
LIETUVIS DENT1STA8

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

Nedėliomia pagal susitarimų. 
703 N. Main St. kanip. Broad St.

MONTELLO, MASS.

i

t
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Kaltina tėvą už dukters 
mirtį.

____ Pilietis Tidd važiavo an- 
išlaikė Mass.’ valstijos kvoti- dai. automobilium ir vežėsi 
mus i advokatus Henrv P. jkeliatą vaikų. Staiga jo auto- 
Lesburt. kurio motina ir tė- mobilius nušoko nuo kelio, 
vas Petras P. Lesbuitas gy- apsivertė, ir viena Tiddo 
vena W. Lynne ir yra gerai mergaitė buvo užmušta. Da- 
žinomi šioj apielinkėj lietu- bar valdžia kabinasi prie, tė- 
vių veikėjai.

Jaunas p. Lesburtas vra 
baigęs augščiausi mokslą. 
koki tik galima šioje šalyje 
pasiekti. Užbaigęs high 
schoolę. jisai 1921 metais Įs
tojo i Hanardo Universite
tą, kur laimėjo keliatą sti
pendijų ir 1925 metais baigė 
su Bachelor of Aits (eum 
Įaudė I laipsniu, su specia
liais pažymėjimais už ekono
miką ir valdžią. Paskui jis 
Įstojo Į Harvardo teisių sky
rių. kuri baigė 1928 metais 
su Bachelor of Laws laips
niu. Dabar jaunas musų tei
sininkas yra 24 metų am
žiau.-' ir ruošiasi atidalyti du 
ofisu, vieną Cambridge’uje.l 
o kitą Lynne.

Cambridge’aus majoras 
patiekė miesto valdybai biu
džetą šiems metams. -Jis rei
kalauja visokiems miesto 
reikalams §7,004.000. Tai 
yra §246.000 daugiau, negu 
pereitais metais.

Da vienas lietuvis advokatas 
šiomis dienomis Bostone, I

girdėjęs, kad odų dirbtuvė-'lįka. žinoma, 
se dirbtų moteris: bet kada! Sutith^ Bostono Lietuvių Sa- 
užėjo karas ir vyrai buvo pa
imti kanuolių pašarui, tai pa
triotai pradėjo imti Į fabri
kas jų motel is. Pamatę, kad 
moteris gali padalyt nema
žiau darbo, kaip vyrai, šimto 
procentų patriotai jau ir ne
paleido jų iš darbo. Dabar 
jie da numušė joms algas. 
Vyrai už tokią mokestį nega
lėtų dirbti. bet moteris dirba. į dainos užsitęsė apie 1 valan- 
ir tai daugiausia vis ateivių dą ir 5 minutes. Ir už tą 
moteris. Itiumpą laiką — aštuoniolika

Todėl organizuoti šios ša-,šimtų dolerių! 
lies darbininkai pradeda jau! p 
kelti prieš tai protestus. Jie Buvo keturios 
ruošiasi reikalauti, kad le- riškos. keturios 
gislatura išleistų tpkĮ Įstaty-' lėtas f 
mą. kuriuo butų draudžia- jr pora angliškų, 
ma fabrikantams naudoti dalykas. I " 
moteris prie tokių darbų, aristokratijai geriausia pati- 
kaip garbarnėse. Didelių 
garbamių skiepuose, kur yra. nos. 
rauginamos odos, darbas ” ’ 
esąs tiesiog katorginis. Pir
ma ir vyrai nelabai norėda
vo tenai dirbti, o dabar mo
teris pluka. Per dieną tenai 
reikia braidyti po vandeni ir 
dėstyti šlapias ir dvokian
čias 'odas iš vienos vietosi ki
tą. Moteris dabar užsimovu- bet Mr. _______  _______
sios ilgus guminius batus.; jų išbraukė, sakydamas, kad 
prisijuosiusios storus žiurs-jAmerika neturi kompozito- 
tus, pusnuogės kamuojasi iš- rių. kurių verta butų klausy

tis. Bet išklausęs per repeti
cijas lietuvių ir rusų dainas. 
Mr. Malcolm I^ang užgyrė 
visas, kurios tik buvo p. Ba
bravičiaus pasiūlytos. Ir kon
certas išėjo labai puikiai. 
Dainininkas buvo geram upe 
ir dainuot jam sekėsi da ge
riau. negu kitais kartais. Ir 
daugiau negu kur nors kitur 
čia buvo minimas Lietuvos 
ir lietuvių vardas, nes p. Ba
bravičius programą taip su
tvarkė. kad prie kiekvienos

• i lietuviškos dainos buvo ang
liškai paaiškinta, ką toji dai
na reiškia. Pavyzdžiui, prieš 
dainuojant "Aguonėlės" pa
aiškinama. jog gamta yra 
taip gausiai apdovanojusi 
Lietuvą gėlėmis, kad ir dai
na sako: "Visas kraštas— 
vienos gėlės!”

Artistas nesigaili atvažia
vęs Bostonan, ir mums sma
gu, kad jo atsilankymu taip 
gražiai buvo reprezentuotas 
lietuvių’ vardas aukštesnėse 
amerikiečių sferose. Moteris 
ir vyrai po koncerto spaudė 
jam rankas sakydami, jog jie 
niekad nesitikėjo, kad lietu
vių liaudis turėtų tokių me- 

jlodingų dainų. Jie kalbina 
!p. Babravičių pasilikti Bos- 
; ton^ bet jis turi grįžti Chica- 
j gon* nes greitu laiku tenai 
jam yra ruošiamas koncer
tas. Jis atsisveikina su Bos
tonu šį trečiadieni. Bet labai, 
galimas daiktas, kad jis tu
rės čionai grįžti.

lėj. Moteris visos dekoltuo
tos, vyrai su frakais, ir žmo
nės vis ne jauni, vaikų visai 
nesimato.

Koncerto programas buvo 
neilgas, buvo nustatytas tik 
kokioms penkiasdešimtims 
minutoms, bet kadangi dai
nininkas buvo iššauktas kelis 
kartus virš programo. tai

Programas buvo maišytas. 
___ dainos Jietu- 

s rusiškos, ke- 
franeuziškų. itališkų 

. Ir Įdomus 
kad amerikiečių

ko rusiškos ir lietuviškos dai- 
. Programą paruošė p. 

Babravičius pasitardamas su 
pianistu Malcolmu Langu, 
kuris yra skaitomas žymus 
muzikos autoritetas Bostone. 
Eidamas dainuot amerikie
čių publikai, p. Babravičius 
buvo pasiūlęs daugiau ame
rikoniškų dainų Į programą. 

. Malcolm didžiuma

tisą dieną, o vyrai tuo tarpu 
turi sėdėti namie prie vaikų.! 
nes fabrikantai jų nesamdo. į

Išeina tikra ironija. Iš vie-j 
nos pusės valstijos Įstatymai; 
baudžia vyrą, kuomet jis ne
duoda savo šeimynai užlai
kymo. o iš kitos pusės ta pati 
valstija palaiko tokią tvarką, 
kur moteris yra verčiama už
laikyti savo vyrą ir visą šei
myną. Vyrui niekas daugiau 
nelieka, kaip tik virti mun- 
šainą ir varyti butlegerio 
bizni. Daugelis taip ir daro.

» »

Peiliu nugąsdino plėšikus.
Somervillėj du jauni vai

kėzai pereitos subatos vaka
re Įnėjo i Page'o krautuvę ir 
paprašė dviejų tuzinų kiau
šinių. Gavę atsakymą, kad 
kiaušinių nėra, jie liepė at
pjauti du svaru sūrio. Kada 
krautuvninkas pasilenkė 
pjauti sūrį, vaikėzai pakišo 
jam revolveri ir sušuko: 
"Pakelk rankas ir atiduok 
mums savo pinigus!” Bet 
krautuvninkas nenusigando. 
•Jisai užsimojo ilgu savo pei
liu ir sako: “Now come on! ’ 
Jauni banditai nusigando ir 
rovė per duris.

35 moteris išlaikė advokatų 
kvotimus.

Pereitą sąvaitę buvo pa-! 
skelbta, kad 35 moteris Bos
tone išlaikė valstijos kvoti
mus i advokatus. Visos iš 
vietos mokyklų. Kvotimai 
buvo prieš pat Naujus Me
tus. Iš visų kandidačių kvoti
mus išlaikė tiktai 40 nuošim
čių.

Tutle skrybėlių krautuvės 
parodos languose, ant Sum- 
mer st.. pereitos pėtnyčios 
vakarą kilo gaisras. Ugnį pa
gimdė elektros vielos.

vas

vo ir sako, kad jisai kaltas 
dėl savo mergaitės mirties, 
’is turėjęs žinoti, kad va
žiuojant nelygiu keliu grei-

dą. automobilius turi šokinė
ti. bet Tidd šito nežiūrėjęs, 
nes buvęs išsigėręs.

Eduard Keane. 10 metų 
amžiaus vaikas, užlipo Char- 

!lestowne ant stogo nusiimti 
’bolę. kuri užkliuvo lietaus 
irynoj. Bulės besiekiant jam 
{paslydo koja ir jis nukrito 
jant gatvės ir susiskaldę sau 
(galvą. Tuoj mirė.

Kunickis užmuštas.
Grossmano gelžgalių jar

de Somervillėj pereitą sąvai
tę buvo užmuštas darbinin
kas vardu Charles Kunickis. 
.JĮ rado suspaustą tani dviejų 
Uokų negyvą.

i
j t

GINTARAI
Turiu daug Gintaro Karoliu 

visokios ru-ies ir labai gražių. 
Pristatau į namus ir per paš
tą. Taipgi užlaikau laikrodžių 
ir žiedų. Mainau, taisau. Duo
du

Paskutinėmis ii ienomis 
Bostone pasidarė labai šalta 
ir retkarčiais pasirodo snie
gas. Iki šiol da žiemos čia ne
simatė.

i
Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro- 
•iname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir perinodeliuojame se
nas. nes turim tani tikras ma
šinas.

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

MARTIN KALULIS 
1851 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

I

Tel. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 ik: 9 vak. 
NEDĖLIOMiS:

'TJ iki 1 v. po p:etų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

2*1 Broadwsy, tarpe C ir Ii St,
SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS

IšSIRANDAVOJA DIDELIS KAM-; 
BARYS su visais parangumais. elekt
ra. maudynė, šjluma; tinka dėl vedusių 
žmonių arba vienam. $3 ir $4 sąvaitei. 
Netoli nuo lietuvių bažnyčios.’

181 Clnrk st.. Camhridge. Mass. :

Parsiduoda Chandler Sedan, 
geras karas. Kam reikalingas karus, 
žali pirkti pigiai. Gali matyt bile laiku 
oas janitoriu.

II GORHAM S T, \LLSTON. MASS 
>rie Uomnionvvealth av. ir Cap. Teatro

PARSIDUODA GROSERNĖ ir geri 
fornišiai. Galima pirkti atoki rai. Tu
rim greitai parduoti ir visai pigiai. 
Savininkai išvažiuoja Gegužio mėnesy 
Lietuvon M. S. MINEIKIS (13) 

109 M'. 2-nd st.. So. Boston. Mass.

i

I

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAsį 

su visais įtaisymais, po 4-4 ir 3 rui-' 
mus. Gražioj vietoj, ant Coiumbia Rd., 
Savininkas; R. RUPLYS. 112)

33 Marine Rd.. So. Boston. Mass. ,

MORTGIČIŲ PASKOLOS 
NAMŲ SAVININKAMS”
l-mas ir 2-ras Morgičių paskolos, 

bile suma. Specialiai fondai taksoms, 
oataisymui, biloms etc. Apkainavimo ■ 
komisijai mokėt nereikia, zreitas ir 
:nandagus patarnavimas, labai žemos 
ratos. i

HUB MORTG %GE COMPANY
333 Washingtt»n st, Room 101.
Boston. Tel. Liberty 6527 ar 6528. 1

4*'

Curley draugai pranašau
ja. kad ateinančiais majoro 
rinkimais jis vėl busiąs iš
rinktas Bostono miesto gal
va.

Oro biuras pranašauja lie
tų šį ketvergą, o paskui ir vėl 
šaltą orą.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųsies smulkius pasi- 
garsinimu-. kaip tai: pajieškoji- 
mus apsiveilinių. į” airius praneši
mų.*. pardavimus, pirkimus, skai
tome p<> 3c. už žodį uz sykį. No
rint tą pat) apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, uz sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syk).
“Keleivio" prenumeratoriam . ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojinius 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minitnuin 
kaina 50c.
Už pajieškojinius giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja dau? brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojinią su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I

ir ant lengvo išmokėjimo.
PETRAS KETVIRTIS

25 Steliman Rd.. (-) 
Boston Roslindale. Mass.

Kam Kentėt?
Kuomet galit turėti sani
tariška ir modemiška

PLUMBING
IR

HEATING
Karštą Vandenį .štymą. Vapur 
Gasa Furnace
Ir mokėkit kuomet galit 

mėnesinėms ratoms.
1—2 ar 3 metus išmokėti.

M ūsų Inžinierius žali ateiti ir 
Apskaitliuoti DYKAI.

BROADVVAY HEATING 
AND PLUMBING CO.

300 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Telef.: South Boston 0171.

Į

Ivory. Tan.

K
B

ir
4

Gydytojas ir Chirurgas '
I
i

Valandos: 10—1. t > 
Sekmadieniai* 16- i

3421 So. Halsted Street
CHICAG0, ILL

Tel. Boulevard 848$
v 
i 
i «
I

vDU PONT’S 
Interior Gloss
PENTAS

*2.98 g*>
Buff, Gray. Blue. Green 
and White.

Atlantic Floor Vamish. 
$2.25 gal.

Shellac................ gal. $2.75
(orange or » hite)

Flat White Paint gi. $1.69
N VI JOS ŽEMOS KAINOS ANT 

PIRMOS RŪŠIES ROOEING 
SLATE SURFACE— 

Raudoni ar žali 

KkX '■* *1.98 
Barrett’s Asphalt Shingles 

Didelis Sutaupymas

[9 Telefonas: So. Bo-ton 10.78.

| Bay View Motor
l’eter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studehaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

519 E. BROADWAY 
Taisymo vieta:

1 HA.ML1N ST. 
kampas E. Eight st, 

SOUTH BOSTON. MASS.

Ln

Telefonas 21321

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Vaiandoa: nuo 2 ’ki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare 

1*7 SUMMER STREET, 
LAVRENCE. M ASS.

r|ll .1

Užlaikome didelį sandėlį 
l’lumbingų labai žemoms 

kainoms.

TELEFONAS HANCOCK 6105 
Dau? vietos pastatyt karams. 

Vietos pristatvmas dykai.

SOUTH END 
HARDWARE C0.

1095 M'ashingon St, Boston.

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

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Te). South Boston 1662—1373.

DUSO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų meilinis namas visai netoli nuo nauja: išvesto bulvaro. 

Rendu atneša $2700 j metus. Kaina $22.000. Įmokėti nemažiau kaip 
12000. likusius išmokėsite raudomis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimynų 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį, jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $6500. įnešti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 VV. Broadwąy. So. Boston, Mass. Telefonas 
So Boston 1662—1873.

Parupinam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgiėiu. kreipkitės pa- mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turini gerų pirkiniu, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam anglis ir malkas, prfetatom į namus ne toliau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

i 
j

i I
i

I

LAIDOJIMUS; 
kuriuo' paveda” 
mano prižiurėji-^ 
mui, visuomet” 
būna patenkinti; 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina” 
visiems ir visur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Broadway. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

i i

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 

Nedėidiemais r.uo -9 iki 12.
»

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika, Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS"
3210 So. Halsted St, Chicago. III.

Jdėk į laišką vieną doleri ir 
gausi kas mėnesi po “Margutį.”

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONISKV LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUAR1 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRB BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS aoo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: mw 1* Iki 
1 dienų.
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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. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

Tel. So. Boston 2483-M.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the l’eace

Visame patarnauju gerai
120 Marine Rd, So. Boston. Mass.
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Lietuviška Aptieka
Mm užlaikome visokių Valuti 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, koealio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaihom Dietų iš Lietuvoo. 
PatamavmuM kuogerieueiae. įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lieta- 
▼oe. Vaistų prisinnčiam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM 8TREBT,
BOSTON, MASS.

I
*

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telcfonaa Haj markei 3390

1 ALLEN STREET. Cor. Chambers St, BOSTON. MASS.

Dcl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew*kio)
Suntabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEM'SKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

/




