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«

JAU PENKTAS TOKS SU
KILIMAS ŠIAIS METAIS.
Per 6 mėnesius laiko užmuš- • 
ta 18 žmonių ir sunaikinta 

už $1,000,000 turto.
Pereitą savaitę Aubumo 

kalėjime, New Yorko valsti
joj. įvyko antras kalinių su
kilimas. Pirmutinis maištas 
buvo pereitą liepos mėnesį, 
kuomet keli šimtai kalinių 
vieną nedėldienio rytą pa
degė kalėjimą ir mėgino iš- 
sišaužti ant laisvės.

Kaip pirmą sykį, taip ir 
dabar sukilimo niekas nesi
tikėjo. Kalėjimo viršininkas 
Jennings nuėjo virtuvėn ir 
tenai trįs kaliniai jį suėmė, 
nuginklavo ir pareikalavo, 
kad jis įsakytų kalėjimo sar
gams atidaryti vartus ir vi
sus kalinius išleisti. “Mes 
esam pasiryžę išeiti, arba 
visi mirti,” pasakė jam ka
liniai. “Jeigu mes neišeisim, 
tai ir tave užmušim, ir patįs 
mirsim.”

Tuo pačiu laiku kiti kali
niai suėmė 7 sargus, nugink
lavo juos ir liepė atidaryti 
celes, kur sėdėjo baudžia
mieji kaliniai. Tokį pat ul
timatumą kaliniai pastatė 
ir kitiems kalėjimo prižiūrė
tojams. Vyriausis užveizda 
Dumford mėgino kaliniams 
priešintis, tai buvo nušau
tas/

Atsirado kažin iš kur Ro
mos katalikų kunigas Clea- 
ry ir pareikalavo, kad kali
niai paleistų suimtuosius

f

I

sargus ir pasiduotų kalėji
mo vyriausybei. Bet maišti
ninkų vadas Sullivan jam 
atsakė: “Kunige, aš esu ka
talikas, tečiaus negaliu to iš
pildyt. Maištas pradėtas ir 
mes jau negalim pasiduoti. 
Mes turim arba išeit, arba 
mirti. Jeigu mums prisieis 
mirti, tai musų suimti sargai 
ir wardenas Jennings mirs 
kartu su mumis.”

Bet prie sukilusio kalėji
mo tuojaus pribuvo 300 ka
reivių. gaudydami ir mėty
dami ašarų bombas jie įsi
veržė kalėjimo kieman, su
varė maištininkus į kampą 
ir paliuosavo suimtus sargus 
ir wardeną.

PALESTINOJ RUOŠIA
MASI SKERDYNĖMS.
Anglų vyriausybės sluok

sniai yra labai susirūpinę 
gandais apie nepaliaujan
čius neramumus Palestinoj 
ir nuolat gaunamomis žinio
mis, kad tiek žydai, tiek ara
bai ginkluojąs. Abiejų pu
sių, esą, varomas ginklų 
šmugelis plačiu maštabu 
Raudonąja jura ir Vidurže
mio jura. Vienoj olandų 
bendrovėj už šautuvus ir 
amuniciją buvo sumokėta 
20,000 svarų sterlingų as
menų, kurie save pavadino 
anglų sionistų organizacijos 
atstovais.

Sulaikė 300 Mai
nerių.

Mokomis, III.—Anksti pe-Ali U140 <KAl £14iC i " *

ir wardeną. Apsvaiginti reitos pėtnyčios rytą čia su- 
bombų gazais, kaliniai bu- sirinko 300 streikuojančių 
vo baisiai sumušti, o 8 visai mainerių pikietuot Illinois- 
užmušti. Kai kurie jų buvo 
nušauti jau celėse. Paskui 
padaryta celėse krata gink
lų jieškant. Sukilime daly
vavo išviso apie 1,560 kali
nių. Dabar daugeliui jų grę- 
sia mirties bausmė. ~ _

Tai jau penktas toks suki- Bellevillėj uždarė Lumaghi 
limas Amerikos kalėjimuo- Coal kompanijos kasyklą, 
se bėgyje šešių mėnesių. Iš kur dirbo 400 mainerių. 
viso per tas riaušes buvo už-1 
mušta 18 žmonių ir sunai
kinta už $1,000,000 turto. 
Tai "da negirdėtas pasauly 
toks reiškinys. Čia turi būt

Indiana korporacijos kasyk
lą No. 10. Šerifo organizuo
ti depučiai visus juos apsu
po ir pradėjo areštuot. Jie 
turėjo 35 varantus. Suim
tuosius išvežė į Taylorvillę. 
Tą pačią dieną 50 pikietų

DĖL RUBEŽIAUS MEK
SIKOJ KRITO 13 

KAIMIEČIŲ.
Netoli Meksikos sostinės 

kas nors kaltas. Sakoma, yra du kaimai, kurie nuo se- 
kad kalėjimų viršininkai nai jau vedė ginčą dėl savo 
vagia pinigus skiriamus ka- bendrų žemių rubežiaus. 
linių užlaikymui, o kalinius Negalėdami geruoju susi- 
maitina visokiais puvėsiais, taikyt, pereitą nedėldienį 
Graftas Amerikoje labai iš- jie susitiko ginkluoti ir pra- 
sišakojęs, gali būt, kad ir dėjo šaudytis. Krito 13 žmo- 
kalėjimuose jo nestinga. įnių. Vėliaus pribuvo kariu-
“— -------------  menė ir ginčijamą žemės

plotą užėmė.Bolševikų Sąmokslas su 
Vokietijos Monarchistais. 

Buvusis sovietų ambasa- lėšomis ir atsakomybe ga-

RENG1A LIEPOJOS LAIS
VĄ UOSTĄ.

Rygos žiniomis, Liepojos •11** “ •

Vėliausio* Žinios 
Iš Lietuvos.

ANTRU KARTU NU
TEISĖ MIRTI.

Prieš kelis mėnesius ka
riumenės teismas nagrinėjo 
komunistų bylą ir du daly
vius tos bylos — Kontautą 
ir Kučinską nuteisė mirti. 
Vyriausias tribunolas rado 
per aukštą bausmę, kariu
menės teismo sprendimą 
panaikino ir grąžino tam pa
čiam teismui bylą persvars
tytu Dabar kariumenės teis
mas peržiūrėjęs bylą, rado 
reikalo Kučinskui ir Kon- 
tautui vėl paskirti mirties 
bausmę.

Jų gynėjas prof. Stanke
vičius ir patys teisiamieji 
esą nusistatę paduoti vėl 
kasacijos skundą Vyriau
siam Tribunolui. Teisiamie
siems vėl teks laukti kelis 
mėnesius ir žiūrėti mirčiai į 
akis.

MUSŲ REDAKCIJA 
ir Administracija 

sveikina- visus 
“Keleivio” skaityto
jus ir draugus, ir 

visiems linki 
Linksmų Kalėdų 

Švenčių.

UŽDARĖ PRAL. OLŠAUS
KO “SAULĘ.”

Utenos miestely tapo už
daryta praloto Olšausko 
“Saulės” gimnazija, o jos 
vieton bus statoma valstybės 
gimnazija. Klerikalai žada 
skųsti Smetonos valdžią po
piežiui už tokį darbą.

NUBAUDĖ “MUSŲ DAR
BININKĄ.”

Vieton uždarytojo “Lie
tuvos Darbininko,” Lietu
vos klerikalai pradėjo leisti 
“Musų Darbininką.” Bet už 
nesilaikymą spaudos įstaty
mų Kauno karo komendan
tas nubaudė jau ir šitą laik
raštį. Jo vyriausis redakto
rius Dovydaitis turi užmo
kėt 1,000 litų pabaudos ar
ba atsėdėti mėnesį kalėjime, 
ir tas laikraštis uždaromas. 
Vėliaus bausmė redaktoriui 
dovanota, bet laikraščio už
darymas pasilieka neatmai
nytas.

KAUNE DEGINS LA
VONUS.

Esamos Vytauto prospek
te Kaune kapinės manoma 
uždaryti. Ryšy su tuo esąs 
sumanymas įsteigti krema
toriumą (lavonams deginti 
Įstaiga), kaip ir kituose mie
stuose.

ŠARKIS VAŽIUOS 
- LIETUVON? *

“Lietuvos Ūkininkas” __ 
ko, kad Kaune paskfydusi 
žinia, buk greitu laiku į Lie
tuvą atvažiuosiąs žinomas 
amerikietis lietuvis kumšti
ninkas Šarkis. Pagarsėjusi 
Amerikos lietuvių plaukikė 
p-lė Osipavičiutė taipgi ža
danti aplankyti Lietuvą.

sa-

buvusis sovietų amvasa- lesomis ir atsasomyDe ga- —, 
dos Paryžiuje patarėjas Bie-benti dalį tos produkcijos. !osu.smai. Pareng® ir 

, kurį Maskvos Vokietijon, kur monarchis-! vyriausybei projektą 
* ' ar vra nasmer- tai ia slepia ir ruošiasi rps-^aisvam uostui Liepojoj įs-

sedovskis, 1 
valdžia dabar yra pasmęr- tai ją slepia ir ruošiasi res- 
kuri sušaudyt, tik negali pa- publikos valdžios nuverti- 
siekti, šiomis dienomis pa- mui.
skelbė didelę sensaciją apie Sovietų valdžia turinti 
bolševikų kariumenės bend- suorganizavus slaptą trans- 
radarbiavimą su Vokietijos portą, kuriuo toji karo me- 
monarchistais. džiaga yra gabenama Vo-

Biesedovskis jau paskelbė kietijon.
rusų emigrantų laikraštyje 
“Posliednija Novosti” [ 
nešimą, kad tarp bolševikų 
raudonosios armijos ir vo- _ _
kiečių monarchistų Reichs- slavijoj buvo švenčiama ka- 
wehro yra padarytas są- raliaus gimimo diena. Kroa- 
mokslas bendrai dirbti slap- tai nori būt nepriklausomi 
tą darbą. 'nuo Jugoslavijos ir kara-

Einant tuo sąmokslu, bu-,liaus nekenčia, todėl ant 
vusieji kaizerio armijos ge- gelžkelio, kuriuo 400 ištiki- 
nerolai dabar tarnauja rau- mų kroatų ketino vykti spe- 
donoj armijoj instrukto- cialiu traukiniu į tas iškil- 
riais, o buvusieji monarchis- mes, rasta padėta bomba su 
tinio vokiečių laivyno virsi- 60 svarų dinamito. Kita di- 
ninkai organizuoja sovietų i dėlė bomba rasta Zegrebo 
karo jėgas ant jūrių. Be to, 
vokiečiai inžinieriai dabar 
veda Rusijos ginklų ir amu
nicijos fabrikus, o Sovietų 
iždas moka jiems dideles 
algas. Visi vėliausi Vokieti
jos karo technikų išradimai 
esą naudojami dabar Rusi
jos fabrikuose. Pavyzdžiui, 
vienas vokiečių karo tech
nikas nesenai išradęs naują 
sprogstamąją medžiagą. Ir 
sovietų fabrikai tą medžia
gą dtlbar gamina. Už tuos 
vokiečių monarchistų pa
tarnavimus, Maskvos val
džia esanti apsiėmusi savo

pra- BOMBOS IR AREŠTAI 
JUGOSLAVIJOJ.

Pereitą nedėldienį Jugo-

katedroj, kur turėjo būt lai
komos pamaldos už kara
liaus sveikatą. Sąryšy su to
mis bombomis Kroacijoj ir 
Jugoslavijoj areštuota daug 
žmonių.

NORI MARKSO GRABĄ 
PERKELTI MASKVON.
Vokiečių spaudos žinio

mis, Sovietų vyriausybė vėl 
iškėlė klausimą apie perga
benimą Karolio Markso kar
sto į Maskvą. Marksą mano
ma palaidoti greta Lenino, 
Raudonoj aikštėj, Maskvo
je.

teigti. Uostui įrengti prašo
ma 200,000—300,000 latų, 
kurie reikalingi sandėliams 
pastatyti, geležinkelių ša
koms pratiesti ir kitiems da
lykams.

LAIDOJANT ŠAULIUS 
BUS ŠAUDOMA

Šaulių sąjungos centras 
išsiuntinėjo būriams taisyk
les, kuriose nurodyta, kaip 
turi būti laidojami šauliai; 
būtent: vežant šaulio kūną 
į kapus arkliai apdengiami 
juodai, paskui karstą einą 
būrys šaulių, kuris, nulei
džiant duobėn karstą, tris
kart iššauna> iš karabinų.

Washingtono Darbo De
partamentas praneša, kad 
pereitais metais Amerikon 
atvyko 297,678 emigrantai. 
Per tą patį laiką 69,203 su
grįžo atgal, o 1,856 buvo de
portuoti.

Hooverio sumanymu, Wa- 
shingtone buvo sudarytas iš 
20 kapitalistų komitetas 
Amerikos bizniui drutint.

Italijoj komunistas Ri
čardas Donati užmušė fašis
tų vadą Silvagnį. Užmušė
jas suimtas.

Popiežiaus šv. Petro Katedroj

SVARSTO KIETŲJŲ 
ANGLIŲ PADĖTI.

Wilkes-Barre, Pa. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo suva- 
žižavę kietųjų anglių pra
monės atstovai ir svarstė, 
kaip pagerinti šitos pramo
nės būklę. Visi jie pripaži
no, kad anglių pramonė gy
vena sunkų krizį, bet kaip jį 
prašalinti, niekas negalėjo 
pasakyti.

Moteris šovė į Kunigą
Mergina norėjo nušauti 

kanauninką Smitą.
Europos laikraščiai pra

neša, kad Vatikano mieste 
švedė Margarita Gudum 
priėjo prie tiularinio Paralo 
arkivyskupo kanauninko 
Smito ir mėgino paleisti šū
vį iš revolverio į jį. Bet jai 
per ranką sudavė Bavarijos 
princas Jurgis, buvusis ka- 

___ .______  Valerijos karininka?. o dabar 
RUMUNIJOJ NERAMU. Petro Bazilikos kanau- 
Rumunijos mieste Jassy.ninkas». jr išgelbėjo Smitą 

įvyko darbininkų susirinki-'1100 r?.I^ies- švede perdaro
mas, kuriam dalyvavo kele-'f8 P°^cuai- Manoma, kad 
tas tūkstančių žmonių. Po-’kanauninkas bus tai mergi- 
licija norėjo susirinkimą iš- J81 nusikaltęs. Tai pirmas 
vaikyt, todėl tarp jos ir dar- badymas padalyti knmi- 
bininkų įvyko smarkus susi- nalinj nusikaltimę »atikano 
dūrimas. Policijai į pagalbą valstybej.
atėjo kariuomenės dalys. Kanauninkas Smitas tu- 
Daug žmonių buvo sužeistų, las laikas atgal yra buvęs 
Suimta apie 200 darbinihkų. Norvegijoj kaipo "apašta- 

---------------- liškas vizitatorius " ir la^ė 
MUŠTYNĖS BAŽNYČIOJ. šitos misijos turėjo su ta 

. mergina kažin kokių reika
lų. Kada jis sugrįžo Romon.

ir išgelbėjo Smitą

Lvove pereitą nedėldienį mer 
susimušė bažnyčioj dvi Ga- lų. I 
licijos rusinu frakcijos. Per paskui jį atvažiavo >r P’^ 
muštynes sužeista 20 žmo- Marguerite Gudum Rams- 
nių. tad. Ji buvo nuėjus prie jo

Klerikalai Skundžia Lietuvos 
Valdžią Romos Popiežiui.

SUPYKO DĖL “SAULĖS” pradėjo piktai raumoti. Jie 
pradėjo rašyt savo laikraš- 

------------- čiuose, buk Utenos gimna-
Sako, konkordatas gvaran-'zijos streiką suruošę patys 

tuojąs jiems teisę laikyt I valdžios agentai, kad davus 
klerikališkas mokyklas. !Val(1^iai„ Prog°,s, uždaryti 

.... . i- Saulės mokyklą. Dėl tų
Klenkaliskoj Saules jrašymų valdžia nubaudė 

gimnazijoj Utenos miestely jauJ • laikraščius. Tas 
nesenai kilo mokinių strei- įa labiau ’ uerzino klerika* 
kas. Jo priežastis buvo ta, Hškajį skruzdėlyną ir vė- 
kad gimnazijoj nebuvo tm- liaug£s žinios iš Kauno sa- 
karnų mokytojų ir mokiniai ko kad prabašėiai apaklm. 
buvo apdedami visokiais dp Lietuvos valdžių Romos 
mokesčiais klerikalų reika- popiežiui, kaltindami jų lau- 
am& Negana to, mokiniai £ konkordato. 
kas diena buvo verčiami po-, Mat Voldemaras yra pa- 

sirašęs su popiežium tokių 
~ sutart*, “konkordatu” vadi

namą, kuri duoda Romos

UŽDARYMO.

jiems pumpavo partinę kle
rikalizmo dvasią. Negalė- 
darni pakelti šitokio biau- j agentams Lietuvoje teisę 
raus režimo, olsauskmes statvti mokyklag ir k)e.
Saulesgimnazistai trenkė rikalinti jaunimą.

Taigi dabar laukiama po* 
, piežiaus intervencijos arba 

ištyrė streiko įsikišimo į vidujinius Lietu*

I

klerikališkas knygas ir ap-, 
skelbė streiką.

Valdžia P ~ “ _____ ____________
priežastį ir “Saulės” moky- vos reikalus. Bet šita inter- 
klą Utenoje uždarė, o jos vencija gali būti tiktai pro- 
vieton nutarė pastatyti vals-testo “arba pasikoliojimo 
tybinę gimnaziją. ; formoje, nes popiežius netu-

Tai bnvo skaudus smūgis ri kariško laivyno, kad galė- 
praloto Olšausko partijai, ir tų atsiųsti savo armiją į 
po visą Lietuvą klebonai Klaipėdą. 1
MASKVOS DARBININKAI 
DEMONSTRUOJA PRIEŠ 

SOVIETŲ VALDŽIĄ.
Žiniomis iš Maskvos, ten 

įvyko darbininkų demonst
racija prieš Sovietų vyriau
sybę. Presnensko kvartale 
vakare susirinko daug dar
bininkų. Buvo sakomos pra
kalbos, kuriose griežtai kri
tikuota Sovietų vyriausybė. 
Po to, darbininkai nutraukė 
į miesto centrą, tečiau buvo 
milicijos išsklaidyti.

ATSIDARĖ AUDEKLINE
Charlote, N. C.—Pereitą 

sąvaitę netoli nuo čia atsi
darė Leaksvillės vilnų aude
klinė, kuri kelias sąvaites 
stovėjo uždaryta. Komunis
tinė audėjų unija yra ap
skelbus tenai streiką, bet 
kompanija skelbia, kad visi 
darbininkai sugrįžo darban.

rezidencijos durų ir norėjo 
asmeniškai su juo pasima
tyti, bet jis jos neįsileido. 
Mergina tuomet nutarė tam 
klerikalui atkeršyt ir nuėjus 
šv. Petro katedron, kur ka
nauninkas Smitas laikė mi
šias, šovė jį iš revolverio. 
Popiežiaus žandarai ją 
areštavo. Pereitą pėtnyčią 
buvo jos byla ir popiežiaus 
teismas apskelbė ją “bepro
te,” kad tuo budu išteisinus 
kanauninką Smitą. Dabar 
ji yra grąžinama Švedijon, 
kur ji yra gimus. Reikia ti
kėtis, kad Švedijoj šitas 
skandalas bus tinkamai nu
šviestas, nes popiežiaus 
agetai tenai neturi intakos.

ADVOKATŲ ŠALIS.
Tautų Sąjungos sekreto

riato žiniomis, Graikijoje 
yra 6,000 advokatų. Sosti
nėje Atėnuose jų yra 2,000. 
Gyventojų Graikijoje yra 6 
milionai. Taigi kožnam 
1,000 gyventojų tenka 1 ad
vokatas. Atėnuose gi 227 
gyventojams tenka 1 advo
katas.

MEKSIKA PRISIDĖJO 
PRIE KELLOGGO 

PAKTO.
Meksikos vyriausybė ofi

cialiai pranešė Amerikos 
užsienių reikalų ministerijai 
savo sutikimą prisidėti prie 
Kelloggo pakto. Meksika 
bus 55 valstybė, prisidėjusi 
prie taikos pakto.

SKIRIA $230,000,000 
STATYBOS DARBAMS.

Kongreso žemesnysis bu
tas priėmė valdžios pasiūly
tą bilių, kuriuo skiriama 
$230,000,000 statybos dar
bams.

NELAIME KANADOS 
KASYKLOJ.

Sudbury, Ont. — Intema- 
tional Niekei kompanijos 
kasykloj čia kilo gaisras, 
per kurį žuvo 4 darbininkai.

įdomi Trockio Byla 
Vokietijoj.

Berlyne gruodžio 10 d. 
prasidėjo labai įdomi byla, 
kurioje figūruoja Trockio 
vardas.

Atvykęs Turkijon Troc
kis padarė su Berlyno leidė
ju Reisneriu sutartį ir leido 
jam išleisti vokiečių kalba 
kai kuriuos savo veikalus. 
Pasirašęs kontraktą Trockis 
sužinojęs, kad tas pats Reis- 
neris išleido Kerenskio me
muarus, kuriuose bolševikų 
vadai kaltinami karo metu 
santikiavimu su Vokietijos 
generaliniu štabu.

Trockis tuo labai įsižeidė, 
supyko ir atsisakė duoti sa
vo raštus Reisneriui spaus
dinti. Taigi Reisneris krei
pėsi teisman. Vokiečių spau
dos žiniomis, Trockis smul
kiai nušviesiąs teisme inci
dentą su Vokiečių plombuo
tu vagonu, kuriame karo 
metu jis drauge su Leninu 
važiavo per Vokietiją. La
bai. galima, kad šioje byloje 
liudininkais busią Kerens
kis ir Liudendorfas.

BAISUS GAISRAS 
BALTIMORĖJ.

Baltimorėj šį panedėlį 
buvo baisi nelaimė. Popie- 
ros dirbtuvėj kilo gaisras ir 
užkirto išėjimą darbinin
kams, kurie dirbo ant antrų 
ir trečių lubų. Šokant per 
langus 5 moterįs užsimušė ir 
apie 150 kitų darbininkų 
susižeidė.

Pereito nedėldienio naktį 
tarp Vancouvero ir Montre- 
alo susikūlė du Kanados 
traukiniai. Nelaimėj sužeis
ta 14 žmonių.

NUMUŠĖ $160,000,000 
TAKSŲ.

Šį panedėlį prezidentas 
Hooveris pasirašė įstatymą, 
kuriuo sumažinama Ameri
kos kapitalistams $160,000,- 
000 mokesčių.

Alabamos vyriausis teis
mas nusprendė, kad žmo
gus, kuris perka svaigina
mus gėrimus, turi būt lygiai 
baudžiamas kaip ir tas, ku-
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0 APŽVALGA ū
KAIP KALĖJIME KATA- žmonės moka tinkamai lai- 

LIKAI DAROMI “BE- ]
DIEVIAIS.” ]

Vienas Lietuvos klerikalų 
laikraštis sako, kad Lietu
vos kalėjimai esą niekas 
daugiau, kaip fabrikai, kur 
iš katalikų daromi “bedie
viai” Tik pasiklausykit, 
kaip ten naikinama katali
kybė:

“Bolševikai daug dėmesio 
kreipia i kalinius ir turi ten ne
paprastą pasisekimą. Svar
biausia to pasisekimo priežas
tis yra ta. kad kalinys yra ati
trauktas nuo gyvenimo pa
grindų. Savo agitacija kalėji
muose bolševikai taip atkak
liai griauja Įprastus žmogaus 
dvasinio, visuomeninio ir as
meninio gyvenimo supratimus. 
kad iš jų niekas nepalieka, ir 

. išėjusiam iš .kalėjimo žmogui 
retai kada ir į galvą ateis prie 
jų grįžti.
• “Jei kalinys atsinešė kalėji
man koki medalikėli, rąžančių 
ar škaplierius ir nesuskubo jų 
paslėpti, tai tuoj nuo jo viskas 
nutraukiama ir piktų juokų 
klegesy sudraskoma. Ir čia pat 
pasipila tokie nevalyti burno
jimai, tokie pagiežųs piktžo
džiavimai prieš religinius Įsi
tikinimus. kad paprastas žmo
gus dažnai būna apglušintas. 
nusigąsta kaip i bepročių na
mus patekęs. Dievas. Dievo 
Motina, šventieji vadinami to
kiais žodžiais, kad tik šlykš- 
čiausios krikščionių neapy
kantos spauda juos galėtų pa
kartoti. Bažnyčia, kunigija to
se kalbose atrodo kaip di
džiausių piktadarybių sumany
toja ir rėmėja. Bažnyčių apei
gų pajuokimui yra sustatytos 
tam tikros dainuškos, anekdo
tai. ir tt.

“Bolševikai griežtai kartoja, 
kad tikėti, eiti bažnyčion, tai, 
esą reiškia kompromituoti ka
lėjimą. Einąs bažnyčion yra 
skelbiamas kalinių priešu. Jis 
yra visur ir visų persekioja
mas, niekinamas, žeminamas. 
Ir visų pirma tikintis žmogus 
apšaukiamas paskutiniu šni
pu. O šnipas visų ir neparti
nių laikomas paskutiniu žmo
gum*. su juo nieks nekalbės, 
nieko jam nepadės, o progai 
pasitaikius apdaužys, supiaus- 
tys rubus ir panašiai. Yra ži
nomas atsitikimas, kada vie
nas einąs bažnyčion kalinys 
apsirgo ir turėjo arti 40 laips
nių karščio. Ir kada jis prašė 
paduoti jam vandens, tai bol
ševikai tyčiodamiesi atsakė: 
Pasiprašyk Dievo, tegul jis tau 
atneša.

“Per pastarąsias Velykas 
tikinčiųjų kalinių būrelis suėjo 
vienon kameron ir sugiedojo 
‘Linksmą dieną apturėjom.’ 
Bolševikai nubėgo išeinamo- 
jon vieton, atsinešė mėšlų tr 
apdrabstė tos kameros duris.

“Kai kada ir bolševikai nu
eina bažnyčion. Bet tik parin
kimui medžiagos priešreligi- 
nei propagandai.

“Šajia čia suminėtų grubi- 
joniškumų visuose kalėji
muose eina smarki gerai suor
ganizuota bedieviška agitacija 
žodžiu. knygomis, pamoky
mais, aiškinimais. Atvejų at
vejais kaliniui kalama galvon 
tušti bedievių postringavimai 
apie pasaulio atsiradimą, apie 
žmogaus išsivystymą iš gyvu
lio, apie sielos nebuvimą ir tt. 
Tas bedieviškas ‘apšvietimas’ 
varomas būreliais, arba pagali
nant atskirą žmogų. Kai kada 
kamerose bedievybės ‘paskai
tos’ tęsiamos per naktis.’’

Taip rašo “Lietuvos Dar
bininkas” (dabar jau val
džios uždarytas). Nėra abe
jonės, kad klerikalų laikraš
tis savo pasaką persudo. Vis 
dėl to joje turi būt kiek nors 
ir tiesos. O jeigu joje yra 
nors dešimta dalis tiesos, 
tai visgi galima pasidžiaug
ti, kad ir kalėjime sėdėdami

ką sunaudoti. Tik jau. žino
ma. ne vieniems bolševi
kams reikia už tai kreditas 
pripažinti.

LOTYNŲ KALBOS 
PAMOKOS.

“Vienybės” redaktorius 
užsimanė pamokyt savo 
skaitytojus lotynų kalbos ir 
parašė jiems šitokią lekci
ją:

"Erraro lotynų kalba reiškia 
klysti. Iš to žodžio padarytas 
viduramžių laikais eretikas, 
klaidingasis“

Bet “Naujienos” atėjo 
Brooklyno Ciceronui Į pa
galbą ir pastebi, kad—

"žodžio ‘eraro’ lotynų kal
boje visai nėra, bet yra erro. 
Tečiaus nei iš ‘erraro.’ nei iš 
erro negalima padaryti ‘ereti
ko.’ Pastarasis žodis yra kilęs 
ne iš lotynų, bet iš graikų kal
bos.

“‘Eretikas’ (arba heretikas) 
yra padarytas iš graikų žo
džio ‘hairein.’ kuris reiškia im
ti arba pasirinkti. Graikiškai 
“hairesis’ (o lotyniškai ‘haere- 
sis”) reiškia pasirinkta nuo
monė. t. y. nuomonė, nesutin
kanti su nustatytu mokslu. 
‘Hairetikos’ (lot. haeriticus) 
reiškia žmogų, turinti nuomo
nę. kuri skiriasi nuo nustatyto 
mokslo. Bažnytinėje termino
logijoje tas žodis Įgijo prasmę 
žmogaus, kurio nuomonės ne
sutinka su Romos Katalikų 
bažnyčios mokymais; trumpai 
sakant ‘heretikas’ tai — ‘klai
datiky*.’ ‘paklydėlis’.“

Gal tokios pamokos ir ge
ras daiktas, bent Įvairumo 
dėlei.

RAGINA REIKALAUTI 
SAVO PINIGUS ATGAL.

Argentinos “Darbininkų 
Tiesa” 15-tame savo nume
ry rašo:

"Du su virš metai atgal 'Ry
tojus' išleido vertės 14,000 pe
su ‘Spaudos Preso ir Namo 
Fondo’ ženklelių. Už daug šim
tų pesų ženklelių išparduo
ta darbininkams. Bet šiandien 
jau nesigridi nei apie presą, 
nei apie namą, ir nieks nežino 
kur randasi darbininkų sudėti 
pinigai šiam fondui.

“Aišku, preso ir namo fon
do ptnigai jau senai perėjo per 
BaitGšninko ir Staškausko 
gerkles. ‘Rytojaus’ pajininkai 
turėtų čiupteit šiems sutvėri
mams už pažiaunių... o tie. ku
rie aukavo 1 
dni. privalo savo centus iš ‘R.’’ 
išreikalauti. Darbininkai ne
gali ramiai žiūrėti, kuomet jų 
prakaitu sulaistytais centais 
minta toki Baltušninkai. Sta^-Į

____ .i,, o ne. ku-< 
pinigus šiam fon-|

kauskai ir k Rytojaus” cim- 
balai.”

Minimas čia “Rytojus” 
yrą Argentinos lietuvių ko
munistų 01 Tanas. “Darbi
ninkų Tiesa taipgi komu
nistų laikra .is. tik priešin
gos frakcijo.

VOLDEMARAS IŠLĖKĘS
KAIP SENA VYŽA.
Pustapėt .s Naujienose” 

pastebi apie Lietuvos dikta
torius šitok dalyką:

“Fašistai vadino Griniaus- 
šleževičiaus valdžią ištižėle. 
kad ją kek as ginkluotų Isiri- 
ninkų nuvei tė. Tegul ji buvo ir 
ištižėli. Bet kaip reikia pava
dinti poną. Voldemarą, kad jo 
valdžiai nuversti nereikėjo nei 
karininkų: uk 
jų mamų tam 
džios išmesti 
naginę. O tai 
lis!“

užteko n k dvie- 
miižinui iš vai
kai p nudėvėtą 

tau ir neištižė-

su

I
Pastaba kaip tik vietoj.

LINKSMOS KALĖDOS
VISŲ GRAŽIAUSIA IR ILGAI TESANTI KALĖDŲ'. 

ŠVENTĖMS IR VISAM METUI DOVANA;

NAUJAS V1SA-ELEKTR1KINIS

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

KAIP AUGA VOKIEČIŲ 
SOCIALDEMOKRATIJA.

“Darbo Balsas” paduoda 
apie Vokietijos socialdemo
kratu auerima šitokiu skait
linių:

“Vokietijoj per paskelbtą 
socialdemokratų partijos nau
jų narių rinkimo sąvaitę jau 
iki šiol prisirašė naujų narių 
40.919 vyrų ir 10.444 moterys, 
bendrai 51,363 nauji nariai. Iš 
202 partijos laikraščių 102 
praneša, kad jų abonentų skai
čius padidėjęs 43.030.

“Kokiu pasišventimu eina 
naujų narių rinkimas galima 
suprasti iš tokio pavyzdžio. 
Chemnico apskr. vienas drau
gas prikalbėjo Įstoti i partiją 
63. 2 draugai po 44. 3 draugai 
po 42 ir 23 draugai po 16 iki 
28 naujų nariu.”

Bet geriausia Vokietijos 
socialdemokratų galybę pa
rodo tas faktas, kad jų par
tija turi 202 laikraščiu!

POLICIJA IŠJIEŠKO
“PAŠALPĄ.”

Kaip visi žino, pernai 
Lietuvos ūkininkai nukentė
jo nuo nederliaus. Valdžia 
ir bankai teikė nukentėju- 
siems pašalpą. Dabar “Dar
bo Balsas” praneša štai ką:

“Ministerių kabinetas nese
nai priėmė Įstatymo projektą 
apie išjieškojimą paskolų, ku
rias 1928-29 m. išdavė žemės 
bankas nukentėjusiems nuo 
nederliaus ūkininkams.

-"Einant šiuo projektu nu
statytu laiku neapmokėtuose 
vekseliuose žemės banko val
dyba rašo nutarimus apie pa
skolos išjieškojimą ir pristato 
policijai, kuri vykdo žemės 
banko valdybos nutarimus tei
smo sprendimo vykdymo tvar
ka.“

Vadinasi, jeigu nukentė
jęs ūkininkas neturi iš ko 
“pašalpą” bankui atiduot, 
tai policija parduos tokio 
ūkininko gyvulius ir žemę.

Tai bent “pašalpa!”

— —
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rija ligi 18€3 metų,” kurioj Sekmadienio rytą, sulyg 
nei žodžio bolševikiško nė- žvalgybos įsakymo, išvykau 
ra. Tai ir visa “medžiaga,” į Lazdijų policiją. Apsiren- 
del kurios tapau ištremtas giau išeiginiais drabužiais, 
visam karo stoviui Į Lietu- nes gaisro reikalais turėjau 
vos sibyrą-Varnius. Įvykti į Mariampolę. Polici-

Juokingai atrodė žvalgy-’ J°J* ra^aa besėdinčius suim- 
bininko eiliniai padejiejai.į tU0:T1J-ls J*- Samulevicių ir J. 
Tūlas vėjavaikis Stankevi-isu._Y- Nedzinskus, kuriuo* 
čius, bevartydamas po vie- Paėjęs bandžiau pasveikin- 
ną knygos lapą, pastebės į®t policija, čia pat, gy- 
žodį “komunistas” ai' pana-! yuliskai ant manęs sunko, 
šų, ir tuojaus sušunka: “Va,!J^ su suinttaisiais sveikin- 
va, va...” Taip jis pririnko tis negaliu. (As mat dar nę- 
visą glėbį “nelegalės” lite- to titulo ir s^ai“
raturos, daugiausiai Šaulių ciaasl laisvas. ) 
sąjungos ar kademų leistos; 
vienok žvalgybininkas išdi
džiai ją pereenzuravo ir visą 
sulegalino.

Kadangi tą naktį turėjo 
dar kelias kratas daryti, tai 
mano rankraščius susikišo 
Į maišą, parašė kelių žodžių 
protokolą ir įsakė 9 vai. ry
to atvykti policijon. Patys, 
susėdę automobilin, nudun
dėjo Šventežerio linkui.

—Och!... — atsidusau. 
—Och!...—atsiduso žmo

na.
Štai tau ir laisvi Lietu- kanadiečiai u reika. 

va! Štai tau ir uzmokesnis ~ __
už vargą nepriklausomybę 
tveriant!

“Naktis svajonėmis puoš
ta.” Ne... ji pavirto liudėsid 
ir širdgėlos banga... Kas 
bus, jei areštuos? Jei kalė
jiman įkiš?... O jei sušau
dys? !... Tai butų lengviau
sia... bet gaila mažyčių vai
kų.

Tai kas, kad nekaltas? 
Ar šitie žmonės žiuri teisy
bės?... Juk ne vienas tokių, 
kaip aš, po velėna jau guli.

Čra prisiminiau ir savo 
didžiausi “grieką.” Prie de
mokratinės valdžios, visos 
pažangiosios organizacijos 
buvom parašę vyriausybei, 
kad gresia pavojus iš fašis
tų pusės. Reikalavom imtis 
griežtesniu priemonių, kad 
užkirsti kelią jų juodam 
darbui. Po juo aš pirmas 
pasirašiau. Po perversmo 
šis raštas kokiu tai budu pa
kliuvo fašistams ir tapo pa
skelbtas “Tautos Valioj,” 
kur išneštas ir mirties spren
dimas: “kišti po ledu.” Dėl 
to tapau išmestas iš mokyk
los, dėl to dabar stoviu ka
lėjimo tarpdury.

Ryte atsikėlęs pamačiau 
ateinant jauną Samulevicių 
vaikuti, kuris papasakojo 
nakties nykius jų namuose.

Žvalgyba su automobiliu 
atsibeldė ant kiemo. Sukly
kė šunys, subudo šeimyna. 
Senas Samulevičius, jau 
kartą gaisro aplankytas, da
bar pamatęs automobilio 
lempų šviesą, pamanė, kad 
trobesiai dega; žmogelis 
taip persigando, kad pagu
lėjęs 4 mėn. lovoje mirė. 
Žvalgyba suėmė paskutinį 
jo darbininką, sūnų Petrą, 
ir išsivežė Į kalėjimą. Už 
ką?... Buvo veiklus valstie
tis, jaunimietis ir kitų pa
žangiųjų organizacijų na
rys. Jokios inkriminuojamos 
medžiagos nerasta. Bet išve
žė—ir viskas!

Iš čia žvalgyba nubildėjo 
i Mikyčių kaimą, brolių Ne
dzinskų suimti. Tai jauni, 
susipratę jaunuoliai; vyres
nysis tarnavęs Lietuvos ka- 
riumenėj. Suimdama šiuos 
vyrukus, fašistų žvalgyba ir 
šitoj šeimynoj paliko di- 
džiausį liūdesį ir betvarkę, 
o visam kaime pasibjaurėji
mą ir neapykantą. Dabarti
niai Lietuvos valdovai 
džiaugiasi turį kaimo prita
rimą, vienok tas “prita
rimas” savo laiku parodys 

kulkos. Laike kratos tą laik- jiems tikrą savo veidą, 
raštuką paėmė kaipo “nele-

(Tąsa)
Kratą pradėjo nuo lovos. 

Pakėlė žmoną, • vaikutį ii 
visą patalinę iščiupinėjo iki 
bulelio. Žmoną ir mane sau
goti pristatė policininką, 
kuris nedavė nei vaikščioti, 
nei prisitylėti kokį nors dai
ktą. Civilius gyventojus pa
sikvietė neva kaipo liudi
ninkus, kad paskui negalė
tum vaginti policijos (taip 
aiškino visažinąs žvalgybi
ninkas). Tikrumoj kas kita: 
dėl didesnio efekto, kad su
darius žmonėse abejonių, 
kad nuduoti mano kaltumą, 
ir buvo su tokiom “ceremo
nijom” einama.

Vienas iš dalyvavusių pas 
mane kratoje, mano kaimG 
gyventojas, sugrįžus man iš 
“katorgos,” štai ką papasa
kojo :

“Užgirdau tykiai bel- 
džiant duris. Išėjęs į prie
menę paklausiau: ‘kas?’— 
'Policija'—tykiai atsakė. Aš 
atidariau duris. Policija ty
kiai kalbėjo ir man liepė 
tykiai kalbėti. Liepė apsi
rengti ir išsivedė. (Šis pilie
tis nuo mano namų už trijų- 
ketvirtadalių kilometro gy
vena. J. K.) Automobilį pa
likome, o mes pėsti ėjom 
keliu ir tik netoli jūsų sody
bos, žiuriu, policija pradėjo 
supti svirną. Jei taip eina
ma ant Krukonio galvos, tai 
matyt jam, vargšui, pasitai
kė padaryti kas nors baisaus 
—aš taip pamaniau,” užbai
gė pasakotojas. Žvalgybi
ninkas, ironiškai nusivaipęs, 
paprašė atiduoti “ginklus” 
ir “nelegalę literatūrą.” Tie
sa, savo laiku turėjau gink
lus ir jais kovojau už Lietu
vos laisvę, bet šiuo metu 
pas mane jų nebuvo ir žval
gybininkai, anais laikais sė
dėjusieji užpečky ar užsiim- 
dinėjusieji arklių vogimu, 
jų nerado. “Nelegalės lite
ratūros” taip pat neturėjau 
ir todėl žvalgybininką pa
prašiau nekrėsti juokų. Ma
no politinis 
nis veikimas 
žinomas, nes jis buvo viešas 
—legalis.

Iškratę žmonos skrynias, 
išvynioję net audeklus, bal
tinius ir viską suvertę, ap
nyko kampe gulėjusius po
pierius ir nuo gaisro liku
čius knygų. Prieš gaisrą aš 
jau turėjau gana didoką 
knygyną surinkęs, bet gais
ras didesnę dalį sunaikino. 
Laike gaisro manęs nebuvo 
namie. Parvykus man žmo
nės papasakojo, kad laike 
gaisro nešiojant vėjui kny
gas Į padanges, nukritusius 
nuodėgulius policininkas su 
viršaičiu rankiojo ir viena 
kokį tai popierį pasiėmė 
“Tvarkos dabotojai,” užuot 
gelbėti turtą, saugoti jį nuo 
vagių, griuvėsiuose jieškojo 
aukos.

Aš esu knygų mėgėjas ir 
jas renku. Aš myliu rankioti 
periodinės spaudos kom
plektus ii’ abelnai noriu tu
rėti pas save spausdinto žo
džio po vieną egzempliorių, 
nežiūrint jo pakraipos. To
dėl pas mane, bibliotekoj, 
galėjai rasti labai įvairios 
literatūros. Laike gaisro po
licininkas pasiėmė apdegu
sį, šafirografuotą laikraštu
ką “Revoliucionierių žodis” 
1923 metų. Tai buvo per
dėm nukreiptas krikščio
nims demokratams kriti
kuoti, pajuokti; nes buvo 
pilnas prieškuniginių dai
nuškų. Jį buvau gavęs pas 
tūlą -studentą, kuris vėliaus 
turėjo sprukti nuo fašistų

bei visuomeni- 
buvo visiems

(Bus daugiau)

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Naturaiizuotas kanadietis 
negali reikalauti nekvoti- t. 

nio stovio.
Klausimas.— Esu natura- 

[ lizuotas Kanados pilietis. Ar 
man leista važiuoti į Jung. 
Valstijas be imigraeijos vi
zos? A. C.

Atsakymas. — Tik vieti-

ląuti nekvotinio leidimo įei
ti į Jungtines Valstijas be 
imigracijos vizos. Naturali- 
zuotas Kanados pilietis da
bar negali vykti į darbą 
Jung. Valstijose, kaip pir- 
roiaus darydavo. Jungtinių 
Valstyjų Vyriausias Teis
mas balandžio 8 d., 1929 m., - 
nusprendė, kad naturalizuo- 
tas Kanados pilietis negali 
pereiti Kanados rubežiaus 
į Jung. Valstijas dirbti, arba 
jieškoti čia darbo.

Kuomet nelegališkai atvy
kęs prašo pilietybės.

Klausimas.—Mano drau
gas buvo įleistas kaipo sve
čias, ir jis prašė pirmų po
pierių Ar jį gali už tą depor
tuoti? F. B.

Atsakymas. — Jeigu jis 
buvo įleistas laikinam apsi
gyvenimui po birželio 30 d., 
1924 m., jį gali deportuoti. 
Natūralizacijos Biuras pri
stato Immigracijos Biurui 
visus vardus ir adresus atei
vių, kurie įvažiavo čia nele
galiai, arba kurie buvo Įleis
ti laikinam apsigyvenimui 
po birželio 30 d., 1924 m., o 
dabar bando tapti šios šalies 
piliečiais, Tokie yra depor
tuojami.

Chicago* Pasaulinė Parąda.
Klausimas.—Skaičiau lai

kraštyje apie Chicagos Pa
saulinę Parodą. Kada ta pa
roda prasidės ir kokiais tik
slais. F. L. -

Atsakymas. — Planuoja
ma laikyti Chicagos Pasau
linę Parodą 1933 m., kuo
met sukaks 100 metų nuo 
inkorporavimo Chicagos 

miesto. Kongresas jau auto
rizavo prezidentą pakviesti 
kitas šalis toj parodoj daly
vauti ir pareikšti, kad nerei
kės muito mokėti už įgaben- . 
tus daiktus parodai.

parodys 
ioą.

raštuką paėmė kaipo “nele- Pas Nedzinskus rado nuo 
galę literatūrą, “Aukų lapą” didžiojo karo užsilikusią 
susprogdintai “Varpo” B-vei šautuvo tūtą ir juodraštį 
ir Angariečio stambią kny- laiško, kuriame reiškiama 
ką “Darbininkų kovos isto- Dr. J. Pajaujui užuojauta.

M

t
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Nelegalus įvažiavimas.
Klausimas, 

vau į Jungtines Valsltijas 
nelegaliai 1922 metais. Esu 
ūkininkas. Turiu sūnų sena
me .krašte ir noriu jį atvežti 
į šią šalį. Pasiunčiau jam 
afideivitus keli metai atgal, 
bet iki šiam laikui negavo 
vizos. Ką turiu daryti? Kur 
kreiptis? L. K.

Atsakymas.—Tamstos pa
dėjimas keblus. Ūkininkai, 
kurie gyvena Jung. Valsti
jose, legaliai gali parsitrau
kti savo neapsivedusius vai
kus suvirs 18 metų į Suv. 
Valstijas kaip parinktinės 
kvotos imigrantus. Bet ka- ' 
dangi Tamsta esi Jung. Val
stijose nelegaliai, tai sūnūs 
negali pasinaudoti šiuom įs
tatymu. FL1S. *•

Atvažia-

1 4
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j Kas skaito ir rašo, 

0 Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | © Kas nieko neveikia, 
To nieksi nepeikia.

lj pareikalauja, paaiškina, 
kiek lietuvių toj apylinkėj 

įgyvena, ir knygynas įves

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių knygynai.

Lietuvių kolonija šiame I getuviškas* knygas, 
iacta iv ♦mieste ir apygardoje nėra 

prasta. Ji ne taip garsi, kaip 
kaikurios kitos musų kolo
nijos, bet tai, turbut, bus 
ypač dėl to, kad nėra kam 
pagirti ją. Apšvietos srityje 
pittsburgiečiai neatsilieka; 
dėl to ir sakau, kad jų kolo
nija neprasta.

Jie turi tris ar keturias 
viešas skaityklas, kur už 
dyką gali pasiskolinti kny
gų. Pirmutinė skaitykla—tai 
Lietuvių Mokslo Draugys
tės, 142 Orr st., Soho dalyje. 
Jau bus netoli 20 metų, kaip 
L. M. D. įtaisė skaityklą, o 
apie dešimts metų atgal da- 
pirko naujesnių knygų. Pa
žymėtinas dalykas, kad be
veik visas knygas draugystė 
apdirbdino tikra, drūta oda. 
Gal tai darė, kad butų drū
tos knygos. Bet pasirodo, 
kad odiniai apdarai yra ir 
švaresni, sanitariškesni už 
audeklinius. Be to, L. M. D. 
skaitykloj rasi beveik visus 
Amerikos lietuvių laikraš
čius ir pora iš Lietuvos (se
niau ateidavo daugiau). Se
niau į skaityklą buvo gali
ma įeiti kasdien. Nuo perei
tos vasaros, kuomet bomai 
išmušė langą, namo durys 
užrakintos ir įeiti tik nariai 
tegali, nes jie turi po raktą. 
Nedėldieniais gali visi įeit į 
skaityklą, išskyrus tik tuos 
nedėldienius, kada viena 
pašelpinė draugystė laiko 
savo susirinkimus skaityk
los kambaryje, nes kitos dvi 
svetainės būna kitų draugi
jų tuo laiku užimtos jų mi
tingais. Rodos, minima pa
šelpinė draugystė galėtų 
pasiskirt kitą nedėidienį, 
kuomet svetainės nėra už
imtos, o skaityklą palikti 
visai liuosą nuo mitingu.

Kita didelė skaitykla— 
tai Pittsburgh o miesto Car- 
negie’o Knygynas (Carne- 
gie Library of Pittsburgh). 
Šiame knygyne lietuvių sky
rius gyvuoja nuo 1913 me
tų. Vėliau dapirko lietuviš
kų knygų, į vietą tų, kurios 
ar tai prapuolė, ar suplyšo 
ir susinešiojo. Iki šiol veik 
visos lietuviškos knygos taip 
susinešiojo, kad jau toliau 
tųr purvinų knygų nebuvo 
galima laikyt ir reikėjo 
naujas įtaisyt, kaip man sa
kė viena knygyno prižiūrė
toja. Pasirodo, kad šiais 
metais pirko lietuviškų 
knygų netoli už du šimtu 
dolerių. Nupirkta yra ir nau
jų knygų, ir gana didelių, 
kur vienas veikalas turi ke
lis tomus. Kudirkos raštai 
—šeši tomai—buvo seniau, 
o dabar nupirkta naujas 
komplektas. Iš naujų dide
liu knygų reikia paminėt 
šias: “Grafas Montekns- 
tas,” “Vaišganto Raštai, 
“Žemaitės Raštai”—abi lai
dos, Leonų ir Bulotos. Kny
gyno centras yra Schenley 
Parke. Iš čia nedaugelis lie
tuvių ima knygas. Bet šio 
knygyno didelis skyrius yra 
South Sidėje, toj vietoj, kur 
aplinkui beveik vieni lietu
viai gyvena. Tai šitame sky
riuje lietuviškos knygos yra 
daugiausiai vartojamos. Čia 
kasdien ir kas vakaras atei
na lietuviai, ypač lietuvai
tės, pasirenka knygas ir ne
šasi namo skaityt. Daugelis 
iš Soho čia ateina knygų, 
nes yra arčiau, negu į cent
rą, į Schenley Parką.

Minėtų didelių knygų ir 
kitų yra po du, po tris kom
plektus. Carnegie’o Knygy
no yra daug skyrių. Yra di
delis skyrius North Sidėje. 
Nežinau, ar ten lietuviškų 
knygų yra. Jei ne, tai tegul 
northsaidiškiai lietuviai pa
prašo to skyriaus, kad įves
tų ir lietuviškų knygų. Už
tenka,

Čiagimiams lietuviams 
Knygynas šįmet nupirko 
gražią, paveiksluotą, Lietu
voj spausdintą anglišką 
knygą “Lithuania.”

Soho Lietuvy*.

WATERBURY, CONN. 
Komunistų prakalbos.

Musų komunistai suma
nė pasipinigauti. Tuo tikslu 
jie surengė prakalbas 4 d. 
gruodžio po No. 103 Green 
st. Publikos prisirinka apie 
150, nes įžanga buvo nemo
kama. Kalbėtojai buvo net 
keturi ir visi komunistai: 
žydas, amerikonas, nigeris 
ir italas. Visi smarkiai rėžė 
apie komunistišką rojų, ku
rio jie ir patys nėra matę, ir 
ragino visus rašytis prie ko
munistų unijos. Išdalino net 
korčiukes, manydami prisi- 
žvėjot narių. Bet musų wa- 
terburiečiai nesiduoda ko
munistams mulkinti.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimas.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
6 gruodžio d. turėjo metinį 
savo susirinkimą po nume
riu 48 Green st.

Buvo daug ginčų, kada 
įnešta pasiūlymas pakeisti 
susirinkimų dieną. Mat. pas 
mumis yra 2 kliubai ir abu
du vieną dieną laiko susi
rinkimus, o narių dauguma 
priguli į abudu kliubu; tai
gi rimtesni nariai, kuriems 
rupi abiejų kliubu gerovė, ir 
norėjo dieną pakeisti. Gin
čytasi kokią 30 minutu ir 
viskas pasiliko po senovei.

Toliaus nutarė surengti 
vakarienę 11d. sausio. Įžan
ga $2.50 ypatai. Kitados me
tinė vakarienė būdavo po 
Velykų, o dabar po Kalėdų.

Jurgis Gatavečkas 1

CLEVELAND, OHIO.
Mulkina ir išnaudoja 

darbininku*.
Bolševikai čia labai pri

prato landžiot tarp lietuvių 
darbininkų ir visokiais bu
dais juos išnaudoti. Jie taip 
užsisėdo musų žmonėms ant 
sprando, kad ir nusikratyti 
juos sunku. Jie rengia vaka
ras paskui vakaro, prakal
bos paskui prakalbų, visur 
kaulija aukų ir vis rėkia, 
kad kiti mus išnaudoja. Įsi
skverbę į musų draugijas ii 
kuopas jie kelia suirutę ir 
šaukia, kad žmonės rašytų- 
si pi-ie jų. Jie purvina ii 
šmeižia rimtus musų laik
raščius, o bruka savo šlamš
tus.

Mes gerai žinom, kad bol
ševikai yra Maskvos agentai 
ir musų reikalai jiems neru
pi. Jiems rupi tiktai musų 
doleriai. Tai yra parazitai, 
kurie nieko nedirbdami nori 
gyventi iš aukų. Tai yra to
kie pat žmonių mulkintojai 
ir išnaudotojai, kaip ir Ro
mos agęntai.

Tik pažiūrėkim, kuris iš 
bolševikų agitatorių dirba. 
Paklauskime Bimbos, And
rulio ir kitų, iš ko jie gyve
na? Ogi iš tų aukų, kurias 
surenka per prakalbas ir ki
tokias sueigas.

Ir jie vis rėkia, kad kiti 
darbininkus išnaudoja. Rei
škia, niekam neduokit, nes 
komunistams da negana. O 
gerklės jų didelės, ir nežiū
rint kiek nesusipratę darbi
ninkai jiems aukoja, vis ne
gana. J. S. Jaru*.

Londone su 
didelis amžiaus 

skirtnmas. “Jaunikis" jau sena, žmogus, o jo žmona da jaunutė mergaitė. 
Atsakomas lengvas: ponas Griseom yra buvęs 

Amerikos ambasadorium Italijoj, diplomatas :r prie to dar turtingas

šitas paveikslėlis *arod<. amerikiečio Griscoroo vestuves 
p-le Audrey Greaae. Jau iš paveikslėlio galina matyt

Rodei ji už jo tekėjo?

■* * r
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kios košės, kad buvo paliuo-i 
suotas iš policijos ir patrauk
tas teisman, rodos, už kyšių 
ėmimą.

Kad buvo areštuotas mo-‘

LAWRENCE, MASS. 
Darbininkų reikalai.

LSS. 61 kuopos susirinki- 
_ mas įvyks gruodžio 29 d.,

kinys Petras Kvetinskas,'tai J9?9 m- Lietuvių Ukėsų 
tiesa, bet jis buvo areštuotas Kliubo svetainėje, 41 Berke- 
kaipo Maskvos apmokamas st, Lawrence, Mass. 
agentas, bet jo brolis Juo-.P’adžia 1 vai. po pietų, 
zas nebuvo nei pirštu pajų-’ Gerbiamieji draugai! Šis 
dintas. Jei korespondentas susirinkimas svarbus vi- 
nori žinoti, kas įdavė Petrą’siems, yra daug svarbių rei- 
Kvetinską, tai aš pasakysiu, i kalų apkalbėti, daug išgir- 
Iro f] ii irlova orka natva to.

CLEVELAND, OHIO.
Komunistai sumušti dvie

juose “frontuose.” 
Gruodžio 4 d. buvo SLA.

14-tos kuopos valdybos rin
kimai ir SLA. Centro virši
ninkų nominacijos. Komu
nistai, nežiūrint visų-jų pa- 

Jurgis Gatavečkas buvo buv0 Po
padavęs skunda ant Jono s’™*™® nabagai tarėsi ir 
Aleksindravičiaiis. Čia vėl bėdavojo, kur dabar reiks 
buvo ginču, pakol ju’inei- dėtis, nes 14 kuopoj vietos 
dentas sutaikyta. >u nera- Susmukime daly-

™ , ivavo apie 180 žmonių. Rau-Toliaus buvo renkama:
Kliubo valdyba. Pirminin
ku išrinkta J. Stiklius, vice
pirmininku V. Bradunas, 
nutarimų raštininku P. Ba- 
nis, finansų raštininku B. 
Buškus. rašt. pagelbininku 
V. Gudonis, kasierium V. 
Šukaitis, o salės prižiūrėto
jais J. Janušaitis ir B. Mont
vila; direktoriais adv. Bro- 
niškis. S. Cibulskis, B. Bi- 
vąinis ir S. Marcinkaitis; li
gonių lankytojais J. Snec- 
kus ir A. Vaitkus, o durų 
sargas J. šakočius.

103 Kliubo valdyba pasi
liko visa sena.

Negražu* įvyki* tarp 
degtindarių.

munšaineriai čia nu- 
savo kostumeriui ko-

Čia vėl bėdavojo, kur dabar reiks

Du 
laužė 
ją. Buvo taip. Stasys V—lis 
užėjo pas Franą P—tį išsi
gerti, nes abudu biznieriai. 
Tuo tarpu užėjo tenai ir ju
dviejų kostumeris Jonas _ • — -- - — —J—cius. 
susipyko ir Stasys V—lis 
pagriebęs už apykaklės Jo
ną J—čių trenkė į žemę. 
Tam tinko koja ir jis pradė
jo rėkti, kad nebegalįs atsi
kelti. Bet šeimininkas pa
ėmė jį už sprando ir išvilkęs 
laukan numetė ant šaligat
vio. Pasigėrę butlegeriai, 
matyt, nežinojo, kad tam 
žmogui koja nulaužta. Jiems 
rodėsi, kad jis tyčia šaukia.

Sužeistą Joną J—čių pa
ėmė policija. Dabar dakta
rai jam koją gipsuoja, o ad
vokatas ruošia bylą. Vi
siems biznis, bet advoka
tams daugiausia. Aš patar-' 
čiau kaltininkams nueiti pas 
sužeistąjį ir susitaikyt ge
ruoju, pakol byla da nėra 

kad vienas žmogus j teisman įnešta. Reporteri*.

Besilinksmindami

parsitraukę iš Chicagos 
Bimbą, kad jiems duotų in
strukcijas, kaip balsavimus 
laimėti. Bet viskas nuėjo 
šuniui ant vuodegos. Komu
nistai negavo nei vieno urė
do. Dr. V. Kudirkos drau
gystės susirinkimą.' atsibu
vo gruodžio 6 d., Lietuvių 
svetainėj, ir šie asmenys li
ko išrinkti draugijos virši
ninkais :

Pirm. J. Praškevičius; 
Vice pirm. J. Brazauskas; 
Fin. sekr. V. Banionis;
Užr. šekr. A. Kairiūkštis: 
Ižd. A. Bjindokas.
Visa valdyba susideda iš 

sandariečių ir socialistų, 
raudonukams nėra nei vie
nos vietos. J. S. Jarus.

čių listas su Graičiunu prie
šaky vos tik 3 balselius.

SLA. 40 kuopa turi 145 
narius, bet į šį susirinkimą 
atsilankė tiktai apie 40 žmo
nių. Komunistai susirinko 
visi, bet tikrieji lietuviai 
žiuri per pirštus ir leidžia 
komunistam^ lermus kelti.

Nelaimingas žmogus.
Petras Januška čia yra 

tikrai nelaimingas žmogus. 
Seniaus jis buvo pasiturintis 
biznierius ir pavyzdingas 
lietuvis. Bet miestas vedė 
tiltą jo namo viršum ir tas 
išvarė ji iš biznio. Paskui 
jam bevaikštinėjant, jį su
važinėjo Tąxi Co. automobi
lius. Žmogui prisiėjo du me
tu išgulėt ligoninėj. Dabar 
jis būna prie brolio, bet jau 
tikras ubagas ir be lazdų 
nepaeina. Kad ir gavo iš 
kompanijos kiek atlygini
mo, bet reikėjo eiti i teismą,

donukai atakavo iš visų 
kampų, bet surinko vos tik 
apie 70 balsų. Sandariečiai 
su socialistais juos viršijo 
40 balsų. Štai kaip balsuota 
kuopos viršininkų rinkimuo
se. (Pirmas vardas yra san
dariečių, antras komunis
tų.)

Į kuopos pirmininkus:
J. šutris gavo 110 balsų, 
A. Baltrušaitis 69.
J vice-pirmininkus: 
J. Brazauskas 106, 
M. Lukošius 70.
Į finansų sekretorius:
V. Banionis 102,
J. Katkauskas 67.
Į užrašų sekretorius: 
A. Šmigelskis 104,
K. Rugienis 60.
Iždininko vieton komuni

stai savo kandidato nei ne
statė. J. P. Juraitis, senasis 
iždininkas, užgirtas akla
macijos budu; organizato
rium užgirtas Banionis; 
daktarais — Dr. Vitkus ir 
Dr. Terrell. Nuo sandariečių 
Banioniui buvo įteikta rašo
moji plunksna dovanų už jo 
nenuilstantį darbą kuopai.

Duodant jam tą dovaną, 
komunistė Mažeikienė bau
bė karvės balsu ir per visą 
susirinkimą komunistai kėlė 
triukšmą kiek jie galėjo., 
Užtai jų niekas ir nemyli.

Pralaimėję SLA. 14-toj 
kuopoj, komunistai mėgino 
atsigriebti D-ro V. Kudirkos 
draugystėj. Sako, šita drau
gystė yra musų rankose. Jie 
mat žino, kad ir čia yra ne
maža turto, o kur pinigų yra, 
tai sunku bolševikus iš ten 
pavaryti. Per kelis mėnesius 
prieš metinį susirinkimą jie 
pasisamdę garažą muštra-

PITTSBURGH, PA.
Triukšminga* SLA. 4C kuo

pos susirinkimas.
Gruodžio 1 d. buvo SLA.

40 kuopos susirinkimas L.'tai advokatai beveik viską 
M. D. salėj, kur buvo nomi
nuojami centro valdybos 
viršininkai. Į susirinkimą 
buvo atnešta Biooklyno 
Sargybos Komiteto išleistų 
lapelių, kur agituojama no
minuoti tikrųjų lietuvių są
rašas su St Gegužiu prieša
ky. Balsų skaitymo komisi
jos narys J. Petraitis ėmė ir 
padalijo tuos lapelius tarp 
susirinkusiųjų, ir da žodžiu 
pridūrė, kad susirinkusieji 
gali pasižiūrėti kokie kandi
datai yra tuose lapeliuose 
rekomenduojami, ir juos ga
li nominuoti.

O, tu Jebusėli brangusis, 
.koks kilo lermas! Kaip pa
šoks bolševikai, kaip ims 
rėkti kad SLA. konstitucija 
sulaužyta, tai net baisu. 
D-rė Baltrušaitienė tuoj Įne
ša, kad lapeliai butu surink
tu J. Virbickas siūlo patai
symą prie įnešimo, kad na
riai gali tuos lapelius pasi
laikyt. nes pinigų už juos 
nereikės mokėt. F. Pikšris 
da paaiškino, kad tais lape
liais SLA. konstitucija nėra 
laužoma, nes kuopa turi tei
sę kandidatų tir.kamumą 
apkalbėti. Na, jeigu jau 
taip, tai p. Baltrus, itienė at
sistojus kaip pradės piršti 
D-rą Graičiuną, tai. odos, 
jis yra tikras SLA gany
mas.

Tuo budu pasii kK. kad 
komunistai yra suski lt į dvi 
frakcijas: kairieji kan
didatu stato D-rą Graičiuną, 
o centristai — Ba c v; Čių.

Balsavimas da\ > ši okių 
rezultatų: tikrųjų avių 
sąrašas su St. Geg iž u prie
šaky gavo 32 bals ntris- 
tų komunistų są a> < su

vojosi ir mokinosi kaip tą Bancevičium prieš k? gavo 
draugystę paimti. Buvo net 6 balsus, o kairiui oris-

suėdė; prie to da reikėjo li- 
gonbučiui atlyginti, taip kad 
jam pačiam nieko iš to ir 
neliko.

Kad parėmus nelaimingą
jį, LMD. davė savo salę ne
mokamai ir paskyrė iš trijų 
žmonių komisiją, kad padė
tų suruošti balių jo naudai. 
Balius bus subatos vakare, 
28 gruodžio. Taigi geistina, 
kad visuomenė tą balių pa
remtų ir kuo skaitlingiausia 
atsilankytų. J. Virbicką*.

HAMILTON, CANADA. 
Atsakymas korespondentui 

Montrealiečiui.
“Keleivio” 49 numeryje 

tilpo iš Montrealo korespon
dencija ąntgalvių “Kas per 
vienas tas V. T. iš Edmonto- 
no,” kur Montrealietis, ku
ris yra man gerai žinomas, 
rašo: “Kas nori apie V. T. 
tikrų žinių, tegul pasiteirau
ja pas žmones nuo jo kraš
to.” Jis sako, kad aš po fa
šistų perversmo ne vienam 
ištraukiau nekaltų ašarų 
Įskųsdamas fašistų žvalgy
bai, ir ne vienas atsidūręs 
kalėjime ir Varniuose. Ir 
korespondentas priduria, 
kad ant galo ir man pačiam 
prisiėjo nuo žmonių bėgti 
Kanadon, taip kaip bėgo ki
ti per mano liežuvį. Kad 
Juozas Kvetinskas, Argen
tinon, o jo brolis Bernardas 
Kanadon išvažiavo per ma
ne, tai tiesa, tik neišbėgo, 
nes kada abiem reikėjo ke
lionei pinigų, tai aš, kaimy
nas, jiems paskolinau ir taip 
padėjau tėvams abudu su- 
nu išleisti. Kad Juozas Kve
tinskas išvažiavo ne iš savo 
noro, irgi neginčysiu, nes 
betarnaudamas Klaipėdos 
krašte policijoj privirė to-

kad jį įdavė arba patys tė
vai, arba brolis Juozas, ku
riuos aš nekartą atkalbinė
jau nuo išdavimo. Tėvai no
rėjo įduoti savo vaikus dėl 
to, kad nusibodo klausytis 
raginimų išdalyti turtą ko
munistams ir kentėti muši
mus už įsakymo nevykdy
mą. Juk visi gerai, žino, kad 
tėvai bėgo nuo vaikų pas ki
tus nakvoti ir turėjo vestis 
seniūną, kad darytų tvar
ką. Tai štai, kas per vieni 
tiedu broliukai, apie kuriuos 
montrealietis lieja tokias 
krokodiliškas ašaras.

Juozas Kvetinskas man 
pačiam taip yra pasakęs: 
“Reikia pataisyti savo var
das. — mesti komunizmą, o 
prisirašyti fašistų žvalgy- 
bon, ir išduoti visus komu
nistus, kad ir savo brolį, o 
aš jų daug žinau.” Taigi 
aišku, kad tai buvo arba tė
vų, arba brolių įskundimas. ' 
Kad B. Kvetinskas aiškinęs 
Seimo reikalingumą, o aš 
jąm liepęs užsidaryt burną, 
sakydamas, ' kad kitaip jis 
atsidurs kur jo brolis, tai ne 
tiesa. Kad aš 1924 metais 
per anonymu laišką buvau 
įskųstas policijai žmogaus 
užmušimu, tai ne slaptybė; 
juk visi tą žino iš mano pa
ties pasakojimų; ir sėdėjau 
net dvi sąvaites, bet kores
pondentui turbut gaila, kad 
tuo laišku viskas ir užsibai
gė. Korespondentas, matyt, 
irgi myli anonymius raštus 
rašyti, nes ir laikraštyje tik
rą veidą bijo parodyti.

Toliaus jis rašo, kad ma
no brolis pagrūmojęs vie
nam liudininkui kulipka 
kakton. Čia tai jau nereikia 
didesnės kvailystės, nes, 
viena, nebuvo žinia kam 
grūmoti, o antra už teisybę 
niekas grąsinimų nebijo. Aš 
manau, kad pralotėlio Ol
šausko liudininkams ne vie
nas kunigėlis grąsino, bet 
tie nenusigando, nes pasakė 
visą tiesą.

Toliaus Montrealietis sa
ko, kad jeigu dar kas mė
gins mane teisinti, jis busiąs 
priverstas atidengti dau
giau mano darbelių. Prašau! 
Ir prie to da ve ką pasakau: 
jeigu Montrealietis, ar kas 
kitas, darodys teisingai, kad 
aš žmones įskųsdavau poli
cijai, kad per mane sodino 
juos į kalėjimus ir į Var
nius. kad kiti turėjo bėgti'valgę, o amerikiečiai netekę 
dėl mano liežuvio Argenti-' darbo eina naktimis vištų 
non ir Kanadon, kad aš pats' vogti ant farmų, krautuvių 
taip pat esu išbėgęs nuo gy-1 plėšti. Vienas vargšas len- 
ventojų į Kanadą, tam aš kas dirbdamas dirbtuvėj 
pasižadu sumokėti 100 do-į neteko kojos ir buvo atleis- 
lerių. Bet jeigu niekas neįro- tas iš darbo. Neturėdamas 
dys, tada Montrealietis, ma-' iš ko gyventi su mažais vai- 
nau, neatsisakys arba tą vis- kais, pradėjo daryti ir par
ką atšaukti, arba stoti su davinėti munšainą. Buvo 
manim teisman ir sumokėti sugautas ir pasodintas 6 mė- 
už šmeižimą. V. T. į nesiams kalėjiman. Išėjęs iš

Nuo RedakcijosGeis- kalėjimo vėl pradėjo tą patį 
tina butų, kad šita polemika biznį. Ir vėl buvo areštuotas 
jau pasibaigtų. i b’ pastatytas po $2,000. Ne

buvo kam tiek pinigų už jį 
uždėti, tai sėdėdamas kalė
jime vargšas pasikorė ant 
diržo. ' Skambutis.

site naujo iš LSS. Vl-to ra
jono laikytos konferencijos.

Taigi draugai, malonėkit 
atsilankyti i šį susirinkimą, 
galėsite užsimokėti ir duok: 
les; sulyg naujos konstituci
jos patvarkymo, bus moka
ma vienas doleris ant metų. 
Štampos iš Centro jau atėjo. 
Susirinkimai taipgi bus re
čiau laikomi, tad visi drau
gai būtinai atsilankykite.

Taipgi kviečiam naujus 
draugus ateiti ir prisirašyti 
prie darbininkiškos organi
zacijos ir kartu padėkite 
dirbti darbininkijos labui.

Org. J. Urbonas.

BRISTOL, CONN.
Norima suvienyt lietuvių 

draugija*. Darbininkų 
vargai.

Čia yra SLA. kuopa ir dvi 
pašalpinės draugijos: Lietu
vių Neprigulmingas Kliu- 
bas ir Visuomenės Vyrų ir 
Moterų D-ja. Kliubas turi 
savo parką, salę ir šiek-tiek 
pinigų. Yra kilęs sumany
mas pašalpinės draugijas 
suvienyti į krūvą ir padaryti 
vieną draugiją. Tai butų iš
mintingas daibas padary
tas, nes dabar draugijų na
riai mažėja, o išlaidos didė
ja. Reikia užsimokėti už sa
lę ir viršininkams algas, o 
iždas neauga. Viršininkai 
vis reikalauja didesnio atly
ginimo, ir kaip ateina rinki
mai, tai niekas nenori apsi
imti. Padėtis tokia, kad 
draugija jau nebežiūri, ar 
kandidatas bus tinkamas 
viršininkas, ar ne, bile tik 
apsiima, tai ir renka jį. 
Draugijoms susivienijus, bu
tų iš ko ir viršininkus pasi
rinkti, ir išlaidų mažiau bu
tų, nes tuomet užtektų vieno 
susirinkimo, kur dabar rei
kia laikyti du. Užteks taip 
pat ir vienos valdybos; ne
reikės dviem valdybom al
gų mokėt.

Darbai čia šiuom laiku 
labai sumažėjo. Dirbam tik 
po kelias dienas į sąvaitę, 
bet daug blogiau yra tiems, 
kuriuos visai nuo darbo pa
leido. Žmonės nori dirbti, 
bet nėra kur. Ir taip vargšai 
vaikščioja po miesteli darbo 
jieškodami, bet niekur jo 
neranda. Lietuviai bedar
biai kenčia kartais ir nepa-

VIDURIAI UŽMETĖJĘ
Kendrick'a Herbu Lasatire yra 

Padaryta iš Gryn* Žolių ir 
Netari Savyje Jokių t 

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrai) vidu
rių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einaht Jrult Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems. Kaina 60c., o per paš
tą 63c.

KUNDROTO APTIEKA
22* Bedford Av, Brooklyn. N.T.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuviai per Radio.

Pasikalbėjimas Petro ir 
Jono apie “Gabrieliau* 
Triubą.” Nedėlioję, 22 gruo- 
džio-Dec., 1929, 8:45 ryte, 
iš Stoties W. H. K. 1390 
kiloc., 215 met. Meldžiame 
nusistatyt savo Radio ant 
minėto laiko.
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Ką Vydūnas Sako 
Apie Moteris........

I
Prūsų lietuvių filosofas 

skaitė Kaune keliatą paskąįc . . . • • • •. ». s
U . „r.
na jo paskaita buvo pašvęs
ta moterų ir vyrų klausimui. 
Jis sako ve ką:

Yra žmonių, kurie įsivaiz
dina, kad gyvenime nėra 
slėpinių, reikia tik įsigyti 
mokslo žinių—ir visi slėpi
niai dings. Tikrumoje taip 
nėra. Kiekvienas žmogus, 
kai daugiau žvalgosi, dau
giau pamato; bet reikia bū
ti ypatingam žmogui, kad 
labai daug pamatytum. To
kios yra moterįs. Jos dau
giau pamato, negu vyrai, 
užtat, kad jos pačios yra di
delis slėpinys. Vyras jaus
damas ilgesį kreipiasi į mo
terį.

Moteris nepažįsta to ilge
sio, kurį jaučia vyras; bet 
jei vyras tą ilgesį sunaudo-

=- • ■ M*-* -Tirui - r:- ■   " Ji. ■  

Ar Galima Palestinoj e 
Įkurti žydų Tautą.juokinga. Tūkstančiai kny- 

844wo, kad dorovei dau-
* i vyraĮ;

Noro nujterią skaitoma sflp^- 
nu sutvtrimu, bet nusikalti
mu statistikoje pirmą vietą . ,
užima tvir: ieji vyrai. • ’ f . Mąs buypme rišt po£4 

Moterys prasižengusios^artŪ savo laikrašty, sąryšy 
dorovei vra baudžiamos, su šių metų Palestinos įvy- 
Vyrus prasižengusius prieš kiais, apie sionizmo ir so 
moteris doroviniu atžvilgiu cialistinio sionizmo idėjas, 
taip pat reikėtų bausti, nors Tas idėjas mes buvome nu- 
tokių įstatvTnu ir nėra. Daž- švietę iš sionizmo pusės. Da
nai vyrai ‘teisindamiesi kai- bar norime supažindinti 
tę verčia moteriai, girdi, “ji skaitytojus, kaip į šį reikalą 
mane suviliojo.*’ (Taip tei- žiuri žydai socialistai nesio- 
sinosi ir pral Olšauskas.) inistai. Tam duosime ištrau-

Palaidunai niekur nepa- kas iš Amerikos žydų darbi- 
rodys žmoniško galingumo, ninku socialistų orgamzaci- 
Jie yra ištuštėię ir su skais- Jos “ "T
čiais žmonėmis niekur neiš- Der Veker.” Straipsnis ra- 
silaikys. Ištvirkėliams visos sytas R. “
moterys atrodo nedoros. Kur antrąšte: 
jie eina, šalia vis nedorėlę kiai ir sionizmas.” 
mato. Tokie vyrai jau ne vy- Po trumpos įžangos, pa- . - , . . -

. minėjęs, kad kiekvienas tu- (J3®1 Yienan? P0-
Savo jėgas turi tvirtinti ri i

, o tvirtinti gali riškais arabų žygiais Pales-
^Vo'tas, kuris dorai gyvena. Ne- tinoje, autorius sako^

tų jvairiais klausimais. Vie* giausia nusižengia
Naro niate i is skaitoma

'w.

‘SociaiutM žydai n—k>ni«t«i nome, kad Europos progre- tuo daugiau atgimusi irvai- 
apie ąoęishatus siomitus. so pirmyn žengimas nušluos singa šalis trauks į save kla- 

galų gale visas viduramžių joklius, ir pusiauklajojan- 
Uekanas ir atneš žydams čias arabų gimines ir taute- 
taip vadinamos diasporos les, kurios po truputį vis 
(ištrėmimo) šalyse politi- daugiau teka iš Arabijos ty
mų, ekonominių ir naciona-grūmos į vaisingus Palesti- 
linių laisvių, kurių jie taip'nos, Sirijos ir Mesopotami- 
troško, tai mes buvom pa va-! jos klonius. Ir kuo toliau, 
dinti žydų tautos renega-'tuo energingiau arabai rai
tais, žydų tautos reikalų ir kalaus iš Anglijos, kad ta 
ateities išdavikais, klaidin- išpildytų savo prievolę: 
gai supratusiais internacio- duotų Palestinos gyvento- 
nalinius idealus...

1 “Palestinos pogromuose

savo prievolę:

jams politinę savivaldybę. 
'Darbo vyriausybė iš tikrųjų

elementų, kūnų nieki simpati?uoja sionizmui, bet 
□e te jan reakci. sunku Įsivaizdinti kad dėl

Abramavičiaus, jos pogromuose prieš žydus. simpamjų Anglijos dar- 
“Palestinos ivy- Nei vienoj šaly žydai netu-!b® .vyriausybe paaukotų An- 

l rėjo noro viešpatauti valsty- fbjos imperijos reikalus, 
!bėj nacionaliniai politine ku™ niauja draugiškos 

jvi .vj>ao ngcoj euuuuuv-.—””-'7— > ------- r 2. •‘T. 'Drasme ir nei vienam no-T''1 ”*ia niekcii's lis oraranda o bobvynai... minėjęs, kad kiekvienas tu* P 9 tautoms Tain nat sunku isi-J P® prarauud A t iA—n. tnrį tvirtinti ri hnti naąiniktinps harba- grome prieš žydus nebuvo .jV“*. ,d j Pa^ SUI1KU įblnumą. Kiekvienas genijus, turi tvirtinti ri būti pasipiktinęs oarba s i J : : vaizdmti, kad dėl žydų ma-
ikvėpimo jješko moteryje. Į kiekvienas o tvirtinti gali riskais arabų žygiais;^es"|DObU(]2io Pa<kutimeii žv žumos reikalų ji 
Vvraš kurb gyvena savo tas, kuns dorai gyvena. Ne- tinoje, autorius sako^ poduozio. ra^Kuunieji zy ; ... DOlitikosS, Toks^ikv^ vyriškumojr ^Bet sociąiisU^ tuo'

Ipos pogromai. Jie turi būti 
analizuojami sąryšy su žy
dų ir arabų santikių bendra 
problema, o ši problema ei
na bendrais bėgiais arabiš
ko musulmoniško pasaulio: 
sąjūdžio netolimuose rytuo-Į 
se. Šis procesas, kuriame vi-į 
sos arabų tautelės atgimstaį 
nepriklausomam politiniam; 
gyvenimui, jau pagimdė to-! 
kį nacionalizmo sustiprėji-į 
mą^.kdd gryna utopija ma
nyti, jog arabai prileistų ne 
tik žydų hegemoniją, bet 
net kondominiumą, t. y. kad 
žydai ir arabai turėtų lygią j 
valią valstybėj. Nėra jokių 
abejonių, kad galų gale lai-!__ ____________
mėtojais bus arabai. Žino-^g žemės plotai butų ištirti 
ma, realinė jėga Palestinoj; jr nutarta, kas su ja daryti. 

0 Į Taigi manoma, kad šis Kon- 
j grasas tą klausimą svarstys.

Amerikos Jungtinės Vals
tijos per kelis šimtmečius 
buvo žinomos pasauliui kaip 
vienatinė šalis, kur kiekvie- 

kurf simpatizuoja Į kiek tik jis nortlrlš tlk-

Visas dabartinis Jungti- 

stybė turi joms- nusileisti. Į trejopu budu: "(1) "laisvu 
Nėra pasauly tokios jėgos,Į valstijų prisidėjimu, (2) 
kuri galėtų sustabdyti ara-^ai kurių žemių nupirkimu

politikos Azijos ir Indijos

*

Vyraš, kuris gyvena

—Tegul bus pagarbintas,1 —Tu, Maike, tokių klau- 
Maike, su tavo atsakymu: simų manęs neklausinėk, ba 
ant amžių ir amen. O dabar aš tokių aukštų mokslų nė- 
aš noriu tave paklausti, ar jau. Jeigu tu nori apie tai 
tu žinai, kad kitą sąvaitę žinot, tai galim nueit pas 
bus Kalėdos ir visi katalikai zakristijoną. Jis tau galės 
valgys kučias su plotkomis viską 
ir silkėmis?

—O kokia iš to nauda? pometies.
—Matai, Maike, jau tu;

išvirozyt, ba visą 
Šventųjų Živatą moka ant

—AMiM, j«u v-.’ —Tegul jis tau, tėve, tuos aP^. zym\us žmones, kiek 
tuojaus pradedi bedieviš-' dalykus išaiškina. O aš tau plačiau su:'t0J0 U
kai. O tas negerai. Visas pastatvsiu da vieną klausi- ^tnndbergu. Strindbergas 
svietas žino, kad per Kale- mą, būtent: Kodėl tu manai, 
das gimė Kristus, kuris at- kad Kristus i---- 7 7------
pirko žmoniją nuo Šėtono, ant kryžiaus atpirko žmoni- 
o tu klausi, kokia iš to nau- ją nuo velnio? Kur ir kaip 
da!... i tas atpirkimas yra užregist-

—O kas žmoniją buvo;ruotas? Ar buvo kokie raš- 
Šėtonui pardavęs, jeigu ją tai su velniu padaryti, kad 
reikėjo atpirkti? j jis paliuosuos žmoniją iš

- —Čia, vaike, aš turiu tau savo rankų? Jeigu taip, tai 
išaiškinti visą šventą istori-'kur tas kontraktas randasi? 
ją. Ji prasideda nuo pat Kokia kalba jis parašytas? 
svieto pradžios. Kaip Die- j Ar yra ant jo velnio parašas 
Vas sutvėrė Adomą ir J ievą, padėtas? 
jis paleido juos į rojų, kur| —Maike, į tokius klausi- 
buvo pilna visokių greipsų, mus gal tik pralotas Olšaus- 
orančių ir bananų. Dievas kas galėtų atsakyti, bet aš 
leido jiems viską valgyt, tik negaliu? 
nuo vieno medžio liepė ne-1 —Tai koks iš tavęs kata- 
rušiot. Ale velnias pavirto į likas, tėve, jeigu tu šitokių 
žaltį ir prigundė Jievą para- paprastų dalykų apie savo 
gauti uždrausto vaisiaus. Ji tikėjimą negali atsakyti? 
prikalbino prie to Adomą, ir ■ -
jiedu papildė grieką, kitaip eisiu namo, 
sakant, pasidavė velniui.! —O ką namie darysi, tė- 
Tokiu spasabu, vaike žmo- ve? 
nija ir pateko į Šėtono ža-: —Turiu, vaike, ruginės 
bangus. Bet Kristus paskui užraugęs, tai noriu išspaųs- 
ją atpirko. Tai matai, Mai- ti. Juk sausų plotkų ant ku- 
ke, koks Dievas yra miela- čių niekas nevalgo, 
širdingas! Į —O aš tau patarčiau ne

—Aš čia nematau jokios ruginę spaust, tėve, bet nu- 
mielaširdystės, tėve. Įeiti “Keleivio” redakcijon

—Man tikra bėda su ta-!ir nusipirkti knygą/‘Kokius 
vim, Maike. Nejaugi tu ne- Dievus Žmonės Garbino Se- 
gali to suprasti, kad Dievas novėj.” Tuomet tu ir zakris- 
leido ant žemės savo Sūnų, tijoną galėsi pamokint tiky- 
kad numirtų ant kryžiaus ir bos dalykų, 
paliuosuotų mus iš velnio ~ 
nevalios?

—Bet aš čia • vistiek ne-' 
matau jokios mielaširdys- siu. Linksmų tau Kalėdų! 
tės, o matau tik didelį ne- 
nuosakumą, tėve.

—O kas čia nenuosaku?
—Visa ta istorija nenuo-. 

saki. Visų pirma, jeigu Die-: 
vas nenorėjo, kad Adomas namus, kur keli ištvirkę vy- 
ir Jieva taptų velnio auko- rai buvo įtaisę jaunų mer- 
mis, tai kokiems galams jis gaičių haremą. Jie prisi- 
uždraudė jiems tą medį ju< kviesdavo tenai da nepilna- gyventi? svarbiausia išmok-Į 
dint? Toliaus, kam jis pa- mečių mergaičių, gerai jas 
leido į rojų velnią ir davė pavaišindavo, nugirdydavo, 
jam tokį biaurų darbą at- o paskui jas nurengdavo ir 
likti? Kodėl jis nepaleido su nuogomis šokdavo. Iš- 
perkuno ir neužmušė jį? Juk tvirkėliai vyrai areštuoti, 
tai butų daug greitesnis ir' * ----------------
lengvesnis darbas, negu pa- GAISRAS ANT LAIVO.

a oon

—Uskiuzmi, Maike,

“1
būna tvirtas ir galingas kaip!moteriškumo nėra pavojm- biau socialistas žydas, nega- . . .. ._ -1 1 . KaI- l.„: l.„r. .Vtrrnz'. !•__ -A_ Xl________viešpats, jis pajėgia skleisti 
kilniems tikslams daug jė
gų. Prieš mus stovi klausi
mas. ar moteris taip ilgisi 
vyro, kaip vyras moters?— 
Ne. Viena, kad čia skirtin-! 
gas organizmas, o antra ji 
jaučia puikybę savyje tos 
gyvybės, kurią nešioja.

, Prelegentas kalbėdamas

gas, kaip kai kas mano, bet ii pasitenkinti tik pasipikti- 
priešingav— naudingas, ei- nimu ir protestu prieš ara- 
na į kraują, tvirtėja valia, bų minios suruoštas žydams 
jėgos. Jėgos, kurios reika- kolonistams skerdynes ir 
lingos dirksniams, smege- j * 
nims atnaujinti. 1

Ką reiškia moteris tautai? < 
Kokia moteris, tokie bus ir 
vaikai. Tūli sako, kad reikia 
giminę gerint. Išrinkti, ku
riems galima vesti, kuriems 
negalima. Tai apsirikimas. 
Žmonės ne gyvuliai. Juk ne- noj jau palestinos ir po- 
galima arklio gyvumą lygm- gromų sugretinimas turi sa- 
,ti su žmogaus. Ar mes žino
me kaip kur.as minta, kaip 
jis auga? Nors vyras nebus 
toks tvirtas kaip moteris, 
bet jei moteris sveika ir kū
dikis bus sveikas. Juk mo
ters kunu minta kūdikis. 

• Svarbu, kokie bus moters 
'jausmai, geiduliai, ką ji pa-

, mintys — viskas bus 
!duota laukiamam kūdikiui.

Ištvirkusios moters vidu-

plėšimus. Kaip skaudžiai tai 
užgautų kai kuriuos žydų 
sluoksnius, sujungusius sa
vo likimą su sionizmo idėjo
mis, vis dėlto reikalinga pa
liesti Palestinos tragingų 
įvykių gilesnes priežastis.

“Žydų pogromai Palesti-

žumos reikalų ji atsisakytų 
i su savo 

kolonijų tautoms, kas ir tin
ka darbininkų valdžiai, no
rinčiai pertraukti ryšius su 
imperializmo tradicijomis...” 

Baigdamas autorius ma
no, kad paskutinieji įvykiai 
privers sionistus socialistus 
peržiūrėti savo pažiūras dėl 
sionizmo.

“Darbo Balsas.”

Kiek Yra Dar Ne
užimtos Žemės?

mai««i buvęs žymus rašytojas, d a- 
nūm'irdamli bar la“ a.P?!10.- , Jis į'1?’?

moterų pnesimnkas. Gal ir 
dėl to, kad tris kart vedęs. 
Vadinasi, moteris gerai pa
žįsta. Nuo vienos teko pa
bėgti. Kažin ar visos mote
rys jau tokios netikusios ar 
tik .jam pavyko pasigriebti 
tokią netikusią, o rasi, ir jis -. 
pats ne visai tikęs?... VyraijĮįJ^ 
kurie rengiatės vesti, gerai: 
pažinkite savo išsirenkama- .Šias, kad paskui su jomis** ,lr.
santaikoje gyventumėte. yra velninai
Kai dėl Strindbergo, tai aš* •J«1.,'?sos b“*?

tvirkėles, tai tokia butų ir 
’ tauta. Beveik kiekviena mo- 

, įtina laukia kūdikio gražio- 
; mis mintimis. Svajoja koks ii visi vviai. nuut uiugdl .. , , » ,_ ir puiiLinis siuiii^nid

kalba apie moteris, yra de- Jls liaudies judėjimu?...-------(tautai. Tuo budu kūdikis _ , J f ,
as

vyje gilios tragedijos. Kaip 
nelaimingai pabaigtas isto
rijos ratas!
“Ar ne 1881 m. pogromuo

se gimė Palestinos judėji
mas, padaręs pradžią žydų 
kolonizacijai Palestinoje? 

Ar ne iš Rusijos pogromų 
kruvinų prityrimų Pinsker 
“Autoemancipation” kūrė
jas ir visos sionistinės ideo
logijos dvasinis tėvas sukū
rė savo giliai pesimistinę 
teoriją, kad visos Europos 
tautos atstumia nuo savęs 
žydus? Ar ne po 1905 m. 
pogromų prasidėjo masinė 
žydų emigracija iš Rusijos, 
ir politinis sionizmas virto

Bet po visų pasisekimų, 
I pradėjus kurti Palestinoje 

da dažniausiai nepasirengę ^Baigtiamu- turiu pasakv- valstybę Didž. Britani- 
. .... __ ., žmonos ir jos^mandatu:

skui reikia skirtis ir tai dėl mergaitės, tokie bus vyrai. I -Įvyksta ziaunis žydų 
menkniekių. Pav., moteris Vyriški vyra: moterį gerbia, Pogromas ne Kusijoje, ne 
pasako koki žodelį, vyras su pasigėrėjimu žiuri į tą Lenkijoje, ne Rumunijoj, 
užsigauna, drebia sąvo mie-ciėpiningą gvvybės pagrin- 
lajaį biauraus leksikono žo- dą 
džius, toji atgal ir taip pa- __________ .... - .
kuriamas laužas. Jei vyras tN*rFBMACinixiAi n ppn 'žudytų ir išžagintų Izraelio 
butų patylėjęs, o paskui gra- TESTAS PRIEŠ + sūnų ir dukterų riksmas ir
žiais žodžiais paaiškinęs,1 DIKTATURA- 
pvktis nebutu reikėję. Vyras ... . -
•sako, kaip 'aš galiu kęstiĮ? Šveicaruos pranešama, 
žmonos pludimuš? Bet tas ^ad socmhstų intemaciona- 
balandėlis užmiršo, kiek ji lo J.'“™? ap>™rstęs politmę 
gražių žodžių yra pasakiusi, P^etį įvan -e valstybėse,

santaikoje p
Kai dėl Strindbergo,____ t
beveik drįstu sakyti, kad jis: 
nebuvo tikras vyras, grei-’"----- -
čiausia buvo degeneratas.1 - 
Ir visi vyrai, kurie blogai ™

generatai arba ištvirkėliai.b įgema is darbaus, is moters
Musų dienose žmonės ve- dangaus.

šeimyniniam gyvenimui, pa- ti: kokios bus žmonos ir 
c
menkniekių.

—O ar ji brangi?
—Gausi už vieną dolerį.
—Olrait, Maike. patrajy- kokia meili buvo. Taigi, ar

—Taip pat ir tau, tėve.

JAUNŲ MERGAIČIŲ 
HAREMA RYGOJE.
Rygoje policija susekė

verta dėl valandėlės nema
lonumų ardyti šeimyninius 
santikius. skirtis? Iš žmonos 
pusės, žinoma, to pat reika- 
laujama. į*”

Vyras, kuris su moterim' 
ginčijasi, rodo savo silpny
bę. •

Visiems reikia mokytis

ti išspręsti gyvenimo užda
vinį. Amžinos tarp dviejų 
lyčių kovos negali būti, kaip 
Strindbergas ir kiti norėtų. 
Vyras ir moteris yra vienas 
kito papildymai.

1 Kur randame moteris?

bet kaip tik Palestinoj. 
Šventosios šalies kloniuose 
ir kalnuose suskambėjo nu-

Jungtinėse Valstijose yra 
dar labai daug neužimtos 
arba, taip vadinamos, viešos 
žemės, kurios niekas nenau- 

; doja. Hooveris nori, kad ši-

Anglija pripažino ir dabar 
dar kartą patvirtino Balfuro 
deklaraciją (deklaraciją, 
pripažįstančią žydams tei
ses Palestinoj. Red.) Be to,sės raiestinoj. rteo.j ne io,> vienatine saus, Kur KieKVie- 
dąbar Angliją valdo Darbo nas gali gauti žemės už dy- 
Partija, kuri simpatizuoja Į kiek tik jis nori. Ir iš tik- 
sionizmui. Bet visuomeninės ro seniaus taip buvo, 
raidos tendencijos yra tos) __ ' ~ ~____
rūšies, kad galingiausia val-;nių Valstijų plotas susidarė 

y-*—’ * *—’  ---- ---- -1 - - - - - -
Nėra pasauly tokios jėgos, Į valstijų prisidėjimu.

biškų — musulmoniškų tau-iir“(3)~užgr^imu per k^ 
telių persiformavimą į kapi- Nupirkta buvo beveik trįs 
talistinę “naciją” (tautą), ketvirtadaliai. Užmokėta už 
šios dienos to žodžio pras-, ją visai nedaug, nes tik 
me, ir nėra tokios valdžios $400,000,000, kas padaro 
pasauly, kuri galėtų neleisti bendrai apie 20 centų už 
Azijos tautoms išsivaduoti iš akrą. Alaska buvo nupirk- 
Europos valstybių jungo, ta nuo Rusijos.
Anglijos viešpatavimas Pa- Daug tos žemės išdalvta 
lestinoj yra tik laikinas. Jei gelžkelių kompanijoms, gy- 
šiandien Hendersonas, dar- vulių augintojams ir žem- 
bo vyriausybės atstovas An- dirbiams.
glijoj, padarė su Aigiptu su- išviso išdalyta iki šių lai- 
tartį, kuri faktinai atgaivina kų apie 1,500,000,000 akrų, 
aigiptiečių tautos pilną ne- ....................................
priklausomybę, ji? turės tą 
pat padaryti ir su kitomis 
kolonijomis ar pusiau kolo
nijomis.

“Šiandien jėgų santikis yra 53,000,000 akrų. 
Palestinoj toks: 650 tūks
tančių arabų ir 150 tūkstan
čių žydų. Kadaise Dr. Her- 
celio laikais dar buvo gali- 000,000.

Daug tos žemės išdalyta

šiandien Hendersonas, dar- vulių augintojams ir žem-

verksmai...
“Bėgta nuo pogromų ir at

bėgta į pogromus. Ar gali 
būti kartesnė tragedija vi
siems rimtiems sionizmo se
kėjams?...

“Tikrai yra teisingi tie,ku
rie nurodo į Palestinos įvy
kių komplikuotumą. Arabų 
ekscesuos be abejo turėjo 
didelį vaidmenį socialinės 

»kovos elementai, atgimęs re
liginis fanatizmas, saunau- ma manyti, kad tinkama or-j Wyominge — 15,000,000. 
dingi vietinės administraci- ganizacija ir galingos turkų Arizonoj — 13,000,000. 
jos interesai, apgalvota de- valstybės pagelba bus gali-. < 
7 ----- v : ’ ’ i įsiskverbiant”! ' _______  r____

• masių atsitikimas. Bet ar ne-j įgabenti Palestinon tokį žy- ’ Coloradoj, Montanoj,r Wa-

Išviso išdalyta iki šių lai- 

Neišdalytos lieka dar apie 
175,000,000 akrų. Ji stovi 
niekeno neužimta ir nenau
dojama.

Nevadoje tokios žemės
iose valstybėse, 

kaip vienu balsu priėmė re
zoliucijas, kuriomis protes
tuoja prieš diktatūros reži
mo tęsimą Lietuvoje ir prieš 
bolševikų tei iro režimą Ru
sijoje.

D-RAS GRAIČIUNAS 
TURI PRITARĖJŲ.

“Naujienų bendradarbis magogija ir kultūrinis arabų' ma “ramiai 
Pustapėdis rašo; »»• na-1 d„i

“Dr. ūraic.unas Chicagoje turėjo anų laikų pogromai 
gavo septyni bakus į SLA. Rusijoj ir Rumunijoj tas pa-

. čias šaknis, tuose pačiuose
Ir kas sakė, susipinusiuose socialiniuose,

’ -----religiniuose ir politiniuose
reiškiniuos. Ar nebuvo ten 
administracijos klastos, val
džios ir politinių agitatorių 
demagogijos?

“Vis dėlto sionistai ir viso
kių rūšių žydų nacionalistai 
nebuvo linkę žiūrėti į anuos 
pogromus kaip į atsitiktinus 
epizodus. Ir kada mes, sio
nizmo priešininkai, savo agi
tacijoj žydų masėms aiški-

Dr. Graič.unas Chicagoje turėjo anų laikų pogromai

prezidentus. N t. ir ką tu dak
tarui padary i ? ]
kad nėra trr. >niu. kurie moka 
daktarą įvertinti?’’

Bet tai da ne viskas. “Ką- 
likti žmoniją per 4,000 metų1 Pereitą sąvaitę Bostono Prie sunkių darbų vyrai.'leivio” kort -pondentas p. 
velnio rankose, ir tik paskui uostan atėjo naujas švedų Kultūros, mokslo didžiuo- Virbickas praneša iš Pitts- 
ateiųsti žemėn Kristų, kad laivas “Lagaholm,” . kurio sius darbus atlieka daugiau-, burgho, ka' tenai D-ras 
tas ją išvaduotų. O kas atsi-Įvisa viršutinė dalis buvo su- šia vyrai. Meno srityje jau Graičiunas irgi turįs šali- 
tiko su tais milionais, kurie naikinta ugnies. Pasirodo, rasime daug moterų.* Doro- ninku. SLA. 10 kuopoj, ku- 
gyveno ir mirė per tuos kad plaukiant jam per jūres vės sritį beveik vienos mo-'ri turi 140 n; > ių, už jį bal- 
4,000 metų pirm Kristaus? buvo kilęs gaisras, kuris prL terys valdo. Yra tokių, kurie savę net.. 3 Kairieji bolševi- 
Ar velnias . visus juos nusi-'darė daug nuostolių. Laivas stato klausimą, kas dores- kai. Jei kaip, tai jis gali tap- 
vedė į savo virtuvę? [pavėlavo 4 dienas. nis — vyras ar moteris? Tai ti da ir SLA prezidentu.

Utah — 28,000,000.
Califomi joj—18,000,000.

Naujoj Meksikoj — 16,-

j — 13,000,000. 
— —, Oklahomoj — 13,000,000.
įsiskverbiant”! Yra mažesniais plotais

dų skaičių, kad sudarytų shingtone, Minnesotoj, 
faktišką žydų daugumą. Louisianoj, Floridoj ir kito- 
šiandien jau žinoma, kad se valstijose.
tai tik svajonė. Paskutiniais! Be to da yra 340,000,000 
pėnkeriais metais sionistų akrų su viršum Alaskoj. 
organizacija padarė di-Į Bet visa šita žemė yra ar
ti žiausių pastangų, o ir sąly- ba kalnuota, arba pelkėta, 
gos buvo tam tinkamos, ir arba guli labai šaltam kli- 
vis tik įgabenta Palestinon mate, taip kad žemdirbystėj 
tie daugiau 56 tukst. žydų, nelabai tinka. Visa geresnė 
Tai mažiau negu arabų tuo žemė jau yra keno nors pa- 
pat laiku natūralūs prieaug- sisavinta.
lis (vaikai). Kuo daugiau' Kas norėtų gauti kokių 
žydų kapitalas, žydų darbas kalnų ar pelkių, galėtų gau- 
ir technika pavers Palesti- ti ir dabar, bet nedaug iš to 
nos tyrumus vaisinga žeme, naudos turėtų.
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Visokios Žinios
Mainerių Streikas

{Ilinojuje.
HUnojaus valstijoj kai kur kai antai granita^ žemė^ 

komunistai įsvede streikan r - ° . -
angliakasius. Apie tą strei
ką “Naujienos” paduoda 
šitokių smulkmenų:

Taylorville apskrityje, 
Illinois valstijoje, komunis
tų suorganizuotoji “Nacio- 
nalė” mainerių unija iššau
kė streiką. Pirmą dieną į tą 
streiką buvo išėjusi tik nedi
delė dalis darbininkų. Bet 
gubernatoriaus pavaduoto
jas atsiuntė į streiko apie- 
linkę keturias kompanijas nešto bankas gavo nuo savo 
milicijos “tvarkai palaikyti,”(korespondento, Vienos žy- 
ir kaip tik milicija atvyko maus banko laišką, kuriame 
prie kasyklų, tuojaus metė buvo parašyta: “Vienas mu- 
darbą ir tie maineriai, kurie'sų atsakomingų bendradar- 
komunistams visai i _ * 
ria, pareikšdami, kad uni-

ga dirbti/ kuomet kasyklas dosi, piktadariš slapstosi Bu- 
saugoja kariumenė.

Šitie nepritariantys ko-, 
munistams maineriai 
nariai senosios United Mine sumokėkite jam
Workers unijos, kurią ko- Į.5’0^0 ir tekeliauja
munistai su pagelba savo ur non.
“Nacionalės” unijos sten-! Budapešto bankas^apie tai 
giasi sugriauti. !

Milicijos įsikišimas į tą 
streiką tuo budu yra tiesio
ginė pagelba komunistams. 
Valdžia gal būt tyčia ir pa
siuntė į streiko apielinkę ka
reivius, kad komunistams 
butų lengviau vesti savo 
agitaciją. Nes komunistai 
kasyklų kompanijoms yra 
nepavojingi. Jeigu 'jiems 
pavyktų Illinois valstijoje 
sugriauti senąją United 
Mine Workers uniją, tai 
kompanijos galėtų tik pasi
džiaugti. O naujoji komuni
stų unija tau žinoma, tik 
“džiokas.”

padermių tirpinys vėliau iš
siveržia pro ugniakahrius.

Taip nori išaiškinti ugnia
kalnių veikimą anglų moks- 
lininkas. Kiek ši teorija tei
singa, turės parodyti ateitis.

i

I

spinduliai sukelia, tokį mil
žinišką karštį, kad ima tirp
ti net kiečiausios padermės,

RADIO UŽIMA PROFESORIAUS VIETA

KELEIVIS

Radio duoda žmonėms netiktai koncertus ir prakalbas na
muose, bet pradeda jau užimti ir mokytojų vieta mokyklose. Į

. i . i____ _______ •Štai čia matote kolegijos jaunuolių klasę Chicag e, kur radio 
garsiakalbis duoda mokiniams pamoką.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 
JONAS BŪTINAS. BARITONAS, SU VARGONŲ AKOMPAN.

16141F (Gal Šiandieną
10” 75c. (Sveikas Jėzau Mažiausias 

16110F (Arentoji Naktis—
( ~ L

IC109F (TyUająNaktį

16145F

<* w.
<

16147F

16148F

Kaip Sukčiai Ap
gauna Bankus.

Prieš keletą dienų Buda-

( Pirma ir Antra Dalis

(RaauNaktia
(Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 
(Eisim Laukan (A. Vanagaitis) 

(Katrutėe Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Klaipėdos Polka Singing by A. Šaukevičius—F. Yotko, Leader 
(Senelio Polka 
(Jaunas Senis

(Kačiukas (A. Vanagaitis) 
(šalta žiemužė

Vanagaitis
su Orkestro* ĄkoiApaji.

16138F

16143F (Piatro Polka 
(Vestuvių

16137F (Žalia Girele

A. Vanagaitis ir Akiras, Pasikalb. su armonika 
.' A- Vanagaitės įr J. Olšauskas 

i (Vanagaitis) su Orkestras akompan.
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Singing by šaukevičius—F. Yotko, Leader 
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Panitelia Singing by Šaukevičius, Urbas, F.Yotko
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės, ne jaunesnės 38 m. ir ne se
nesnės 45 metų, gero budo ir kuri 
mylėtų draugiškų ir ramų gyvenimų. 
Aš esu vaikinas, 45 metų. Pageidau
jama kad turėtų kiek turto. Prašau 

i parašyt laiškų ir paveikslų prisiųst.
J. PETROSKY

' 1011 Brown st, N. S. PittsburghJ’a. 
----------—---------,------------- 4_--------

Jieškau merginos ar * įve
dimui, tarp 17 ir 35 metų, k butų 
kiek pasiturinti; aš esu vaik 24 
metų amžiaus, negeriu ir nerūkau. 
Prašau susirašyti, atsakymų duosiu 
kiekvienai. Plačiau paaiškinsiu per 
laiškų, prašau ir paveikslų pasiųsti.

S. KAROLIUS
140 Windsor Hotel, Stanley ,st, 

Montreal, Canąda.;
,----------------------------------- t

Pajieškau gyver.»mui draugės, kuri 
norėtų gyvent ant farmos, neganesnės 
kaip 38 m^tų amžiaus. Aš turtų sa
vo farmų ir esu nevedęs. Smulkesnes 
informacijas parašysiu per laiškų.

S. J. % J. Kirman, P. O. Box 184, 
Saratoga Springs, N. Y.

PRANESIMAL
KALENDORIAI 1930 M.
Birutė 25e. vienas; 5—už >1.00 

Knyga daktaras namuose su Recep- 
.ais tik  ..........................   $1.00

Adresuokit: (52)
J. YERUSEVIČIUS

Box 68, Lavrence, Mass

AUKSO RAIDĖM
Padarkė už >3 00,* 100 laiškų ir 

tonvertų juadom raidėm, su jūsų var
iu, pavarde i? adresu ant geriausios 
yopieros, visokiam rašymui. ’ Taipgi 
urime gražHj laiškų su ivairiųm dai- 
tom ir paveikslais. 3 tuzinai už >1.00.

TIESA PUBL1SHING COk (1) 
244 N. I2-th st.. Philadetphte. Pa.

(Vestuvių

(Lik su Dievu 
MAHANOJAUS

12" >1.25. Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
610V3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61994F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, paganūati geriausių artistų dainininkų, muzikų ir

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsiaanu, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti Kreipkitės pas mų*^ gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
N ne tą. kurie pirks pas mw Radio *r Graraafoną. priimam Bonos 
kaipo dalį raokesties. Mažiau <■ Rekordų, per paat^aeaiunčiame.

GEO. MASILIONIS *
377 WEST BRQADWAY, SO. BOSTON; MASS.

METINĖ EMIGRANTŲ 
KVOTA.

Žemiau paduota lentelė ( 
! parodo, kiek iš kurios šalies 

„ gali įvažiuoti i Jungtines'Šiomis dienomis Paryžių-Į
1,413

Studentų Suvis 
!

ii, kurie sų atsakommgų bendradar- . suomis dienomis 'Valstijas imigrantu,
neprita- pavogęs pakietą akcijų Je, garsiajame Lotynų kvar- Austrija •.......... '.

- - 100,000 šilingų sumai, neži-jie, kur gyvena studentai,! -. . . P- - ’ k...— „r™.1.ria, pareikšdami, kad imi-Į—,----------- -------------,------,
jos principams yra priešin- nia kur pasislėpė. Mtnnsro- 1

jdapešte. Mes nenorime skan- 
dalo, nenorime net, kad vagį 

vra suimtų. Jei jis sutiktų grąžin- .y 4 ** _ $_ • _  ____ i_ _ —__
__ ________ f_  j ir tekeliauja 
su pagelba savo jis, kur n0P*”

.»» I Budapešto bankas apie tai
(pranešė policijai. Bet kitą 
dieną į banką atėjo vagis ir 
pasiūlė pirkti akcijas. Direk
torius pasikvietė klijentą ka
binetan ir atvirai jam pasa
kė : “Mes žinome, kad akci
jos vogtos. Pasirinkite—arba 
kalėjimą arba grąžinkite ak
cijas be skandalo. Gausite 
15,000 šilingų ir išnykite.” 

i Vagis sutiko paimti siūlo
muosius pinigus ir pasiskubi
no išnykti. Netrukus į Vieną 
buvo pasiųsta telegrama: 

. “Vagis rastas. Sumokėjome 
jam 15,000 šilingų.' Akcijos 

tik musų rankose.”
i V ienos bankas gavęs tokią 
telegramą labai nustebo. Pa- srJ 
sirodė, kad tai buvo gudrus 
apgavikų triksas, Budapešto 
bankui kaštavęs 15,000 šilin-

cn i

Ugniakalnių 
Paslaptis.

i

j

Čekoslovakija 2,874
Danzigas ........
Danija —.........
Finlandija ......
Vokietija 
Vengriją ........
Italija .............
Latvija ............
Lietuva ...........
Norvegija 
Rusija ........
Švedija ............
Jugoslavija

buvo išklijuota tokia afiša: 
“Didelė gėda, kad žymus! 
mokslininkas nebegali rasti 
žemėj vietos savo mokslo 
darbams ir jis turi jos jieš- 
koti mėnuly.” Afišoj daug 
pripasakota apie vargšą 
mokslininką, kurs savo mok
slo darbams neberanda bu
to žemėj.

Afišos gale buvo praneša
ma, kad rakieta su žymiu 
mokslininku skris į mėnulį iš ___ ______
Sorbonos aikštės nurodytą pROHIB)CIJ0S AGENTAS 
dieną ir valandą.

Atitinkamu laiku Sorbo 
nos aikštėj susirinko di
džiausia žmonių minia. T“

i

100 
.... 1,181 
...... 569

25,958
869

5,802
236
386

2,377 
.... 2,784

3,314 
.... 845

GAVO KALĖJIMO.
Guy H; Kelso, vyriausis

Vo' prohobicijos agentas Rhode za n viii u įminei. INe-,ę « , • *•
trukus į aikštę atvežę karto-1 ^an^ SLpanu^ie-
tine armota Paskui ia va-ibuvo nubaustas metais kale’ 

su senais generolais, akade lValdzlos( ,r P^*^-
- - * Ūsoriais, spal- 

plėšti valdžios sandėlį ir iš 
^“TikSs“’vMrTfeii rtwmę-lšvo^ Z?;“’ apskaitoma j

smarkaus šūvio sudrebėjo

mikais ir
vuotomis togomis apsiren
gusiais. Armotą pastatė vi-

susirinktisią minią. Nuo degtinės #ertė apskaitoma į

Šiomis dienomis Varšu
von atvyko paleistas iš bol
ševikų kalėjimo buvusis Af
ganistano prekybos agentas 
Čalungalev. Jis sako, kad 
bolševikai atėmė iš jo visus 
pinigus įr drapanas. Jis at
vyko skarmalais apsiden- 
gęs-

PAJIEŠKOJIMAI

Nepaprastai daug darbo SO. BOSTONO VYČIŲ 
ir energijos lig šiol yra padė- “REVOLIUCIJA.” 
jęs mokslas ugniakalnių, ar- Bostono vyčiai nuo
ba vulkanų, paslapčiai su- «€naj jau nerimavo, nes ku- 
sekti. Visoj žemėj yra apie nigai vyčiams neleisdavo 
200 veikiančių ugniakalnių, jo^jo veikimo daryt - be jų 
kurie tam tikrais protarpiais žinios. ~ — -
išmeta begales skystos, su
tirpusios medžiagos ir pele
nų. Ugniakalniai yra žmoni
jos rykštė. Jie daug tūkstan
čių žmonių yra pražudę.
Užtenka atminti įvykusį 79 ____ __  ___
metais po Kristaus gimimo ^acj vyčių negalės suvaldyt, 
baisų Vezuvijaus pratruki- p^kelbė juos paklydusiais, 
mą, kurs padengė pelenais ir apleido juos ir vieton vyčių 
ugnine koše senovės romėnų Crganizacija savo- paklus- 
miestus: Pompėją ir Herkų- niuJų bandą_ 
lanumą. kūnuos dabar bai-, Gruodžio 12 d. kunigai su 
gia atkasti. Ugniakalniai paklusniais surengė tam 
yra ne t’k Pavojingi, bet ir perversrnuj jomarką (Ruk- 
mokslui lig šiol dar nepavy- vakarį) ir norėjo sutraukti 
ko jų paslapties patirti. visus So Bost0no avinus ir 
Svarbiausi yra du klausi-avjs jje ^ėjo visas pastan- 
mai:. ,ar. X13 kokia tvarka žadėjo duot platų pro- 
ugniakalnių pasiskirstyme gramą, garsino visokiais bu- 
zemes paviršiuje ir, antra, ^a(j komisija bu-
įs kur atsiranda toji skystoji, vo nuVykusi ir pas Šarkį pa- 
įstirpusi mase, vadinama kviesti dalyvaut tam Rukva- 
lava? Seniau mokslininkai į—- , Šarkio ai'ikid
manė, kad žemės vidurys jr j^jęs juodukas paliepė 
yra skystas ir kad ugniakal- prasišalint 
mų žiotys eina žemes gilu- junjm
mon kelius šimtus kilomet- njnkui šuo ir kelines papur- 
nj, kol pasiekia tą ištirpusią get Rukvakaris nepa
kaktą,skystą masę, ir kad vyko. Jaunimo atsilankė 
įssiverzmrias yra ne kas kita, daugiausiai buvo špi-
kaip tik tos masės, arba la- tolninkai, kurie renka baž- 
vos, pakilimas ir issihejimas nyčioje šimtukus. Prasi- 
per ugmakalnio žiotis.- Bet ^ėjus vakarui, vietinis kun.

^ia teonJa ne*t Vermauskas džiaugėsi, bet 
^€senai an£geologas delk0 jis džiaugėsi, suprasti 

Jolly paskelbė naują teon- nebuvo galima. Kalbėjo ir 
jąjjgniakalmų pasiapaai du airiai, vienas kunigas,
aiškinti. Jo nuomone, ugnia-|antrag papūtas “makas.” 
kalnių veikimą sukelia esan-IšgkirianFt «Holly Jesug 
tieji žemes gelmese radio njek0 iš jų kalbos
aktingieji elementai. Toji ^yp^t nebuvo galima,
radio aktingoji medžiaga, ^at naujosios organizaci- 
panasiai kaip radijumas, lei-.jog vardaį bug The Holl 
dzia j yisw puses spindulius JName gociety. Pradėjus kal- 
įr sukeha didelj karstj. Jolly kun. Urbanavičiui, užė- 

j° snaudulys ir apleidau

Bet Vyčių kuopoje 
buvo tokių vyrų, kurie no
rėjo laisvės, ir norėjo veik
ti savo iniciatyva. Iš to 
ir prasidėjo taip vadinama 
revoliucija tarpe vyčių ir 
kunigų. Kunigai, matydami 

baisų Vezuvijaus pratruki- paskelbė juos paklydusiais,

visa aikštė. Iš armotos išsi
veržė bengališkoji liepsna. 
Niekas nežinojo, kur tas 
mėnulin keliauti pasiryžęs 
mokslininkas. Netrukus pa
sirodė, kad rakieta iš arpuo
tos Visiškai neišlėkė. Pasiro
dė, kad tai studentai suma
nė tokiu nepaprastu šposu 
atšvęsti naujų mokslo metų 
pradžią.

kary, bet Šarkis neįsileidęs

ir pasiuntęs su 
šunim, ir vienam komiteti-

Trumpos Žinios.
Berlyno universiteto pro

fesorius Baschin sako, kad 
dabar, kai-amerikietis Byrd 
aplankė pietini žemės aši
galį, visas žemės kamuolys 
bus jau žmonių ištirtas ir 
galima bus padaryt jau pil
ną musų planetos žemlapį.

Taylorvillėj, Illinojaus 
Valstijoj, komunistai išvedė 
angliakasius streikam Kom
panija pasišaukė miliciją. 
Nekomunistai maineriai vė
liaus pasisakė grįšią atgal 

; darban, jei bus atšaukta mi
licija. Tas jiems prižadėta.

Farmerys vardu Winters 
Illinojaus valstijoj įšoko į 
šulinį ir prigėrė. Priežastis 
buvo ta, kad mirė jo žmona. 
Dabar liko 5 vaikai be mo
tinos ir tėvo.

Pajieškau Domicėlės Jukniutės 
Raižetalės kaimo, Girkalnių parapi 
jos, Raseinių apskr. Girdėjau kad ap- 
livedė. Kas apie jų žino prašau pra
nešti arba pati malonės atsišaukti.

Mrs. Petronė Adgalinienė
1315 Mt. Vemon st., Philadelphia,Pa

Jieškau sesers Magdelenos Skrins 
neneš po tėvais Balaikiutės, prieš 
iidyjį karų ir jo pradžioj, gyveno 
Montreal, Kanadoje. Prašau atsi
šaukti arba kas apie jų žino, malonė
kite pranešti, už ką tariu ačiū.

JOSEPH EALAIKA
103 St. John’s Rd., Hoxton N. 1, 

London, England.

CAMBRIDGE APlEUNHRJ
Kam reikalinga pinigu ant.morgi- 

'ių ar kas nori parduot morgičius. 
Klauskit pas S. VENČUS
181 Clark st. Cambridge, Mass.

DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 
>rabų puikaus tabako. Kreipkitės pa* 
nūs. - (-)
Europa Book CX. 57 Dey Street, 

New York, N. Y-

AUKOS SOCIALDE
MOKRATAMS.

Drg. A. B. Urzy iš She-

“Keleivio” redaktoriui $4 d"'
ir sako. ,bimnkų nasles, kada jų vy-

“Prisiunčiu money orde- rai. I”?n>ržta ir nePalieka 
rj ant $4 00. iš kurių du do- nel cento- 
lenu skiriu Lietuvos sočiai demokratams, o už likusius Kt^a3cla1' p-?neS?;lJt^ 
$2 prašau prisiųsti man kny- , kr?st?
g,‘Teisingas Patarėjas'.” IS
* Šitie 42JOO jau išsiųsti j "tusi, tenai losimo kliubų,] 
Lietuva. Prie Droiros reikia kur lxivo antpX^ti Pknad PS B±! , pagarsėjusiame

lietuvių socialistų kuopa Mon“ Carl° 
yra paaukavusi Lietuvos T 
socialdemokratams $50.00 v ,, fido-onti i
iš savo iždo, šitie pinigai Voldemaras non įsigauti į 
taipgi jau išsiųsti Lietuvon. Protonus Vln.aus univer- 

S. Miehebom., .nea Ka«no univetm-
________ tetas jo nepriėmė. O kaip I

Evergreen, Altą., Canada. čia senai jis smerkė savo 
Antanas Jukna .... $1.00 oponentus socialdemokra- 

Minneapolig, Minn. tus, kurie apsigyveno Vil-
Mrs. P. Plynn ........ $1.50 niuje!

Chicago, 111. | ~------------y
Iz. Baneučius ........ $1.00 Iš Rusijos jranešama, kadį

“Kel.” Nr. 37, 1929 $11.00 Gorlovkos miestely bolševi- 
________ kai įtaisė “įrkvizicij^” viso-; 

Viso $14.50 kių šventu;4 paveikslams’ 
ir stabams. Jie užkure vie-- 
šoj aikštėj didelį laužą ir 

__________ sudegino am jo 4,000 viso-' 
Drg. Bražinskas prisiun-kių “šventi,ju Tuos pa

te prenumeratą ir rašo re- veikslus ir stabus surinko 
dakcijai:_________________ 1 Gorlovkos apielmkej tam

Prisiunčiu užmokestį už J’kra bolš<vi ą komisija, 
“Keleivį” sekantiems me- £un .kovoj; su religiniais 
tams, nes noriu ir toliau jį burtais, 
skaityt. Be “Keleivio” aš ------- — ...
negaliu būti. Jis man labai . Siautusi butinėmis 
patinka, nes tai yra geriau- dienomis au lr Prancūzijos 
sis darbininkų laikraštis. | Pakrašty bu o asiekusi to-

Su pagarba, ’kio baisaus į’1 pimo, kad
Baltrus Brazinakas, j tikintys ^žmonės manė, kad 

Plains, ’Pa. at6J° jau 1 abaiga. 1

Prezidentas Hooveris pfa- 
šo, kad Kongresas paskirtų 
$10,000 sušelpti porą našlių,

Memphis mieste, Tennes- 
see valstijoj, tūlas Adkins 
gavo iš pašto laišką, kuris 
buvo rašytas-jo tėvui 62 me
tai atgal. Iki šiol laiškas iš
buvo pašte.

Socialistinė valdžia Ang- 
. lijo j pasiūlė parlamentui so-

„HcinnS kuril2 Yyrai senatoriai nese- cializuoti anglių kasyklas.
Nežinia, ar parlamentas 
tam pritars.

Mongolia nori atsimesti 
nuo Kinijos ir apsiskelbti 
respublika po Rusijos glo
ba. Tai vis bolševikų propa
gandos vaisiai.

Pajieškau giminaičių: Antano ir 
Onos Ulčickų, iš Lietuvos paeina, Pa- 
dvariškių kaimo, Alytaus parapijos 
Aš dar nesenai iš Lietuvos atvažia
vęs ir turiu svarbų reikalų. Malonė
kite atsišaukti, arba kas apie juos 
žinot prašau pranešti, busiu labai 
dėkingas.

SIMON ULČICKAS
13 Hanover st., Nashua, N. H. 

Canada.
Pajieškau švogerio Antano Medet

kos, paeina iš Druopstų kaimo, Rįe- 
tavos parap., Telšių apskr. Pirm 3 
metų dirbo anglių kasyklose aplink 
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau ktrr 
randasi. Kas apie jį žino, prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. 

JOSEPH JANUŠEVSKI 
Infirmary Ward 44, Oak Forest, III.

Marijona Bendikaitė-Levickienė. 
pajieškau savo trijų pusseserių: Liud
vikos, Juzefos ir Onos Zabrinaičių; 
paeina iš Judrėnų parapijos, Uždva- 
rių kaimo, gyveno Elizabeth, N. J 
Prašau atsisaukt arba kurie apie jas 
žino malonėkit pranešti, už ką busiu 
dėkinga.

JUOZAPAS LEVICKAS
5223 — 24th st., Kenosha, Wis.

Magdalena Grybauskiutė pajieš
kau brolio Meimarto Mockevičiaus. 
Bakriškių kaimo, Krakių parap.. Kau
no gub., seniau gyveno New Yorke 
Gyvenu labai vargingai, prašau bro
lį atsišauk t arba kas apie jį žino, ma
lonės pranešti.

MAGDALENA SALYMI 
Ybituva Paulista, E. Sao Prado, 

f Brazi I.

MEILĖS IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meilės vakaras arba 
'“aip vyrai myli moteris, (2) Antras 
meilės vakaras arba kaip moters my- 
’i vyrus ir (3) Senbernių išpažintis 
irba kode! šių laikų vyrai nenori ves
ti. Visos trys knygos prisiunčiamos 
už vienų dolerį. Atskirai kiekviena 
knyga 50 centų. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu. (.)

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams ir klientam*, 

kad savo krautuvę ir laivakorčių 
agentūrų perkėliau po num.
226 PARK ST, HARTFORD, CONN.

Taigi meldžiu visų atsilankyti ir 
pasinaudoti proga, nes po peraikil- 
m«i padariau išpardavimų visą pre- 
kių numažinta kaina. Taipgi visų už
prašau atsilankyti pas mane prieš Ka
lėdų Šventes ir nusipirkti reikalingų 
daiktų ir dovanų.

Parduodu laivakortes j Lietuvą ir ii 
Lietuvos; siunčiu pinigus litais ir 
doleriais j Lietuvų ir kitas šalis; da
rau dokumentus, įgaliojimas. Reikale 
atsilankykite, gausite malonų patar
navimų. J. SEK Y S

225 PARK ST., HARTFORD, CONN.

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogų dykai, ii ka
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St, Dept K, 

South Boston, Mass.

NEGALI BŪT BE 
“KELEIVIO.”

Angliakasių unija Tllino- 
juje išbraukė 142 nariu, ku
rie dirbo Old Ben kasyklo- •birut^' 
je. Juos nubaudė užtai, kad 
jie susidėjo su komunistais.

KALENDORIAI
SIENINIAI 19.30 M. 5 už dolerį, 

----- ’ Vienas 25c. Galite siųsti 
pašto ženkleliais. (2)

A. F. SH'EETRA 
135 Newbnry Street. 
LAWRENCE, MASS.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius past- 
garsinimus, kaip tai: pajieško ji- 
mus apsivedhnų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmų syki skaitome po 2c. 
už žodį, Išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po že. už žodį. 
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieikojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojima* greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romon imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikičionią kilimą ir iiriplM- 
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, penų, kinų), apie at
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščioniškų pasauli ir kryžiaus karos, apie garsą kiną- 
mongolų karo vadą dngls Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, pietinių. HMdo 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 801. 

Kaina .... $£26.

KEĮLEIVIS
ZM BROADWAY. SOUTH BOSTON, VAU

______________ i 4mano, ‘“®_i
niakalnis turi savo »pylin‘ Svetainę.

* »•
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Humoristika
Pirmos klasės gimnazistas 
savo išvadas net daro- 
ir tikėkit—nedaug klysta. 
Bernas metęs lauke arklą, 
su gazieta slepias karkle 
ir paskendęs josios glėby, 
lašiniuotus barščius srebia. 
Pažanga mus priekin stumia: 
gudrus kūmas, gudri kurna, 
o protingas jųjų vaikas, 
visiems zokonus jau taiko. 
Taip nuo- mažo iki seno 
"ekspres’’ amžių pergyvena, 
o kas bus už meto kito, 
nežinia—neparašyta.

“Diena.”
KAIP KUNIGAS MOTORCIK

LIU VAŽIAVO Į MĖNULĮ.
Dabar žmonės visaip važiuoja 

ir visur važiuoja. Paskutiniu 
laiku rimtai ruošiamasi važiuo
ti į mėnuli. Įdomi, nėr kalbos, 
kelionė.

Vienas Lietuvos kunigas taip 
pat sumanė važiuoti, žinoma, ne 
pora arklių, kaip važiuojama Į 
atlaidus. Tai butų jokia naujie
na. Jis sumanė pabandyti va
žiuoti taip, kaip nebuvo važia
vęs ir nemokėjo važiuoti. Atsi
tiko tai prie šių aplinkybių.

Pas vieną Kėdainių kunigą

Bei Amerikos Lie
tuvių Nuosavybės 

Lietuvoje.

t

I

SLOAN’S

Skaudėjimai, kurie aršesni šaltose,
slapiose dienose

Sustingę s mariai. Skaudus musku
lai. Drebantis skausmas. Apsipa- 
žink su palengvinimu kuri Slocr-.'s 
Liniment atneša, šiltas—išvarys 
skausmą.

Pabandyk Dykai

I

H

Palauk tavo gydyt- s. P glausk 
tavo v-iztiniako. P. lau . tavo 
draagų. Sitais sveik. ta: kai

tina kaip saulės ivio . Ju?'- kad 
piriaHn pačią idąn&rJą v ■ At
neša greitos pagcitoc 13 m. įonų 
namų vartoja ji. Cauk >.<Ž>ą 
bo.nką šiądien, 35 cen ii.

Liniment

No. 51. Gruodžio 18, 1929.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
vienam lietuviui darbininkui. KNYGYNE

r
J

t

REMOLA
GYDO 

RAUDONA JĄ GYSLĄ 
-KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
keriaus, arba pąrsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& (X. Cambridge, Masu

STEBĖTINOS KORTOS

1
 Piršlys Suvadžiolojąs, Vieno veiksmo Į Sielos Balsai. — Puiki knyga, daagy* 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-į bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 21 gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 

! moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Den. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kainu ............................. 25c.
“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
poviėius. ir Susižiedarimas Pagal Su
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas

! dialogus, So. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinto kunigų 

bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-

! ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovvnsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c.

, Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš pohtiškai-ekono- 

misko klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
ičvti. Pagtl K. Kautskį, parašė Z. Ale- 

- - - ” • u,
10c.

Labai dažnai čionai apsi
gyvenę lietuviai turi vargo 
dėl savo nuosavybės jiems 
priklausančios Lietuvoje. 
Vietoje siuntinėjus pakarto
tinus paklausimus konsula- 
tan, patartina neužmiršti, 
kad Lietuvoje prieš karą ir

atvažiavo jo profesijos kolega dabar veikia 
“velnio mašinka” — motorcik
liu. Kėdainiškiui labai panoro 
pasivažinėti motorcikliu. jei ne 
pasivažinėti, tai nors i 
ti, na, bent apsižergti motorcik
liu... Ir jis ąpsižergė. Motorcik
lis stiprus, laiko.

Motorciklis kunigą labai vi
liojo, ir jis. ant motorciklio sė
dėdamas, paspaudė knypkę. Mo
torciklis, kaip kumelys sujudo 
ir pradėjo važiuoti. Kunigas 
griebiasi stabdyti ir dar paspau- 

'*■’ džia knypkę. Rezultatai visai 
priešingi: motorciklis taip
smarkiai leidosi važiuoti, kad ir 
nušokti nebegalima, reikia rū
pintis vairuoti, kad kur sprando 
nenusisuktų...

Ir kunigas motorcikliu va
žiuoja, net purvynas tyška (pa
prastu dviračiu jis mokėjo va
žiuoti). Nubirzgė per miestą ir 
už miesto ir drožia Su^’iliškio 
pusėn, — tik kelią duok! x

Baimė ir noras kaip nors su
valdyti tą nepaklusnų “kumelį” 
verčia kunigą jieškoti knypkių. 
Bet naujas paspaudimas—nau
ja bėda: motorciklis pasiekė di
džiausio greitumo ir drožia po 
70 kilometrų Į valandą...

- Nėr jėgų, kiekvienas momen
tas gali baigtis katastrofa. Mo
torciklis lekia, kaip padūkęs...

Surviliškis jau čia. 
ryt ? Kunigas ištolo 
rėkti:

—Laikykit mane, 
mane !...

žmonės juokiasi: 
—Padūkęs žmogus, 

kaip viesulas, ir kvailina dar. 
girdi, “laikykit...”

O motorciklistui maži juokai: 
jis gatavas kažin ką daryti, kad 
tik kas sustabdytų.

Kaž kaip motorciklistas pra
dėjo ratu važiuoti. Padaręs apie 
200 kilometrų ir tik benzinui pa
sibaigus sustojo...

Tuojaus motorciklis tapo ap
žiūrėtas, ar sveikas. Matyt, ne 
viskas jau buvo tvarkoj, kad iš 
Surviliškio teko vežimu vežti Į 
Kėdainius.

Tiesa, į mėnuli kunigas nenu
važiavo. bet praktiką gera pada
rė. Sako, dabar jau galėsiąs 
sipirkti motorciklj...

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstoriua. 221 pusi. Popierosr 
apdarais ...................................... >1.00
Audimo apdarais ...................... >1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VValLace. 472 pusL.........................>2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškai 
romansas M. Eernatovricz’o.
468 pusi.........................................  >1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir g-riausia knyga lietuvių 
laiboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m............................>2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio* 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. >1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 

I be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 
s .enas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina .................................".......... 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................ 25c
Kaip Senovės Žmonė3 Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paraše 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL.......................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
r.uo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li-

Magiškos arba ženkhnuos kazyros. 
kurias vartoja geriausi niagikai arba, 
kaziminkai. Jos turi sekretnus ženk- _______ _______ __
lėlius ant užpakalio ir lengvai galėsite ksa. So. Boston, Mass., 1914 m. 
pasakyti kokia kazyra tik pažiūrėję į puslapių 28............. . ......................
"užpakalį. Tai yra geriausios ženklintos .
kazyros, kokios tik buvo kada nors pa-1 Lengvas Badas Išmokti Angliškai, 
darytos, geresniu niekur nerasime. Rankios reikalingiausių žodžių ir

No. 1. Geriausios pušies ženklintos pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
kazyres. visa kaladė su paaiškinimais lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
tik $JL25. Už tris kalades $6.00. ( gali greitai išmokt kalbėt angliškai.

No. 2. Geros rųšies ženklintos kazy- Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
ros. visa kaladė su paaiškinimais tik Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo j_ies- 
$1J»O. l'ž tris kalades $3-50.

Užsisakant šitas kazy ras, meldžia
me nrisiųst 35e. persiuntimo lėšoms 
ir pažymėkit, katro numerio kazyrų 
norite, taipgi kiek kaladžių. Už kazy- 
ras jus užmokėsite, kaip aplaikysate 
jas savo namuose. Pasitenkinimas ga
rantuotas arba pinigai bus sugrąžin- 
“ Adresas: (51)

PRACTICAL sales co, 
1219 N. Irviag Avė, Dept. 296, 

CHICAGO, ILL.

■

Nuverstas Habibula.
Įvykiai Afganistane tie

sioginiai mus neliečia. Mums 
’/istiek, kas ten dedasi. Per
daug yra toli nue musų toji 
Azijos valstybė, kad jos bė
domis galėtume sirgti. Bet 
kai kada vis dėlto yra įdomu 
bent trumpai paminėti svar
besni įvykiai, kad ir tolimoj 
iialy, jei jame pasireiškia di
džiųjų valstybių interesų su
sikirtimas. Taip yra ir su Af
ganistanu.

Dar gerai atmenam iškil
mingą buvusio Afganistano 
karaliaus Amanuios kelio
nę po Europą, kuri brango
kai atsiėjo jį priiminėju
sioms valstybėms. Bet ma- karo metu 
tyt, Azijos karaliams yra ne- prieš turkus ir vokiečius. Už 

_ pas “pago- jo nuopelnus jam buvo pa-
(taip azijatai krikšeio- siūlytas genero. laipsnis, 

bet jis atsisakė. Po karo jis

ne butų jiems pala, kus val
dovas, nepalaiką artimų 
ryšių su Maskva. Amanula 
buvo nuverstas nu sosto už 
per didelę bičiuliavimąsi su 
sovietais. Kieno pastangomis 
yra pašalintas Habibulas, 
tuo tarpu dar neaišku.

Pasaulinio karo metu 
Arabijoj pagarsėjo vienas 
anglas karininku-, žinomas 
dabar pulkininko La\vrer *e 
vardu. Jis gerai pažįsta 
jos mahometonų pasaulį, 
puikiai kalba arabiškai, tur
kiškai, persiškai. Jis. klajo
damas po Arabijos dykumas 
mahometonų d asininko, 
mulos, pavidalu, didžiojo 

sukėlė arabus

kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kravtuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 

■ ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė S t.
Michelsonas. Pusi. 95...................... 35c.

Lieuvių Žeimeną Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 

-turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. .......................................
Drūtuose audeklo apdaruose.......... ..

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų aprišau- 
goti. L------ --  —

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-

užsisenėjimo 
(užsigyvenimo) įstatymas 

(Statute of Limitations), ; 
pabandy- kurio laikas buvusių Kauno 

ir Vilniaus gubernijų vieto
se buvo ir dabar tebėra 10 
metų, gi buv. Suvalkų gu
bernijos vietose ir Klaipė
dos Krašte tas terminas yra 
daug ilgesnis (iki 30 metų). 

Kad nebūtų širdgėlos ir 
bylinėjimosi dėl užsfgyve- 
nimo, patartina kiekvienam 
čionai apsigyvenusiam lie
tuviui (be skirtumo ar jis 
butų Lietuvos ar Amerikos 
pilietis) pasistengti 10 me
tų nelaukiant sutvarkyti sa
vo nuosavybės reikalus su 
savo giminėmis ar kaimy
nais Lietuvoje arba patiems 
nuvykus Lietuvon ir pada
rius ten raštišką pas notarą 
sutartį, arba paskiriant sa
vo įgaliotini Lietuvoje, su
rašant įgaliojimo dokumen
tą Lietuvos Respublikos 
konsulatuose New Yorke ar 
Chicagoje, arba pas vietos 

, advokatus ar agentus sura
šytus ir notaro patvirtintus 
dokumentus atsiunčiant Lie
tuvos konsulatui paliudyti. 
Be Lietuvos konsulato paliu
dymo (legalizavimo) doku
mentas neturi jokios vertės 

1 Lietuvoje.
Veik nėra reikalo primin- 

• ti, kad pirm negu daryti įga
liojimus ir pradėti bylinėtis 
teismuose dėl nuosavybės

■ teisių sutvarkymo, reikia
■ išbandyti visas galimybes 
susitarti geruoju.
Ryšių su Lietuvos konsula

tais užlaikymas.
Dėl pačių Lietuvos pilie- 

, eių interesų geresnio apru- 
’ pinimo yra pageidautina, 

kad visi be išimties Lietuvos 
piliečiai, svetur apsigyvenę, 
nuolat laikytų ryšį su Lietu
vos konsulatais, pranešda
mi savo adresus ir jų pasi
keitimus, taipgi ir apie šei
mynines atmainas bei pilie
tybės pakeitimą (antrų na
tūralizacijos popierų gavi
mą).

Santykiuodami su čia ap
sigyvenusiais lietuviais, Lie
tuvos konsulatai gauna įvai
rių įvairiausių paklausimų 
ir visados stengiasi suteikti 
galimai pilną atsakymą. To
dėl pašto išlaidos konsula
tuose pralenkė tam tikslui 
skirtą sumą. Todėl butų gei
stina, kad paklausėjai ne
pamirštų įdėti vokan apie 
10 centų pašto ženklais dėl 
jų paklausimo išpildymo.

New Yorko konsulato ad
resas toks: Consulate Ge- 
neral of Lithuania, 15 Park 
Row. New York,'N. Y.

sveika važinėti
nūs”
nis vadinai. Amanula. turll
būt. nebuvo gerai tyrinėjęs’kaž-kur dingo Azijoj. Ama- 
;avo artimiausių kaimynų 
istorijos, Persijos ir Turki
jos,
butų turėjęs

tl.

fRINERIO 1930 
DAILUS SIENINIS!

KALENDORIUS© < 
f

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ..................................... -i)C-1 kos paliuosuota iš po caro valdžios ir
u . • >-1, gnnratimąs • kaiP i* buv0 apskelbta respublika.MI proJetariTkos^fdosofijos I Fr‘^tas , d^is .spalvuotas žemlapis

Lapenai is p ParG^° dabartines Lietuvos rubezius
Je: ::on žinot, kas gimdo irkaipąalis yra padalyta j apskri-
iva-.riausms Km- “JS- Tai >’ra knyga" kuri

knygelę, k .to i • parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli-ga protaujantiems “Inkams ru.ap .f ka.p .. ..^
ka.n jojama. Medeto R_s'ton Į svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
v*r3Se1<£ nS % 25c taikos sutartis su
Mass., 1913. . >>s- -0.............. . .. -‘bolševikais, sutartis su latviais, apra-
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny-1 šy mas visų musių su lenkais ir tt.

goję telpa daugybė naujų, labai gra- Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
žių ir juokingu monologų ir deklama- vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
clju. Visokios temos: darbininkiškos, iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... >1.00 
revo iucior.ieriškos, tautiškos, humo- Drūtais audeklo apdarais...........>1.50
risti: kos ir laistsmaniškos. Visos . . ...... .
skambios, visos geros. Tinka viso- i E (es ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams irtt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstata nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusL 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu.. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. V ar.dervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi 24.............................

Švęsto Antano Stebuklas. Dviejų vei-

10 aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo- _

Gamtos grožė stebėtinai išreikšta 
gabumais didelio artisto Alfonso Mu- 
chos ant 1930 m. sieninio Trinerio . 
Kartaus Vyno kalendoriaus. Krūtinė 
jūsų laisvai kilnojasi žiūrint į tokį 
vaizdą. Tai tikras namų papuošalas. 
Trinerio Kartusis Vynas užsipelno 
tokio išaugštinimo, nes jis teikia pa
lengvinimą visiems viduriais nega- 
laujontiems. Gauk sau tą sienini ka
lendorių nuo savo aptiekoriaus arba 
atsiųsk lt/č. pašto išlaidoms. Jos. Tri- 
ner Co.. 1333 So Ashland Avė, Chi- z
cago, III

JE1~PATRUKĘS, 
BANDYK TĄ DYKAI 
Uždėk ant bile patrakusios vietos, 
senos ar naujos. Ikideiės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street. 
Adams, N. Y'., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrakusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. -Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo --------------------- "
operacijos stalo ? 
moterų nepaiso 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuoj’aus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

nulai viešint Eur< ; o j, Afga
nistano kalnuose vaikščiojo 

kurių valdovų likimas senas žilas mahorr onų dva- 
jį pamokyti, sininkas, šaukdamas laikv- 

Grįžęs i savo sostinę Kabu-:tis senovės paprr i ir veng
ią, jis netrukus buvo sukilė-įti naujoviškumų. - j nepasi- 
lių priverstas atsisakyti nuo j tenkinimu jis ro ęs puslau- 
sosto ir visai išsikraustyti iš kinėms tautoms atvaizdą, 
savo krašto. Jo vietą paėmė kui’ buvo nutra kTas kara- 
Bač-i-Sakao. pasivadinęs liūs Amanula su savo žmo- 
emiru Habibula. Tečiau ir na be jokio šydo 
šiam neilgai buvo lemta sė- Fanatiškiems 
dėti karalių soste. Iš Kabulo nams iš to buvo aišku, kad 
pranešama, kad Amanuios jų valdovas virte agonuk 
šalininkai, Nadir Kano veda- Jo dienos buvo > 
mi, yra i
Pats Habibula, su ištikimais nuversti Amanula. dingo iš 
kareiviais, užsidarė Kabulo Afganistano te rijos ir 
citadelėj ir žada gintis ligi pasidarė paprast meehani- 
galo. 
ties.
rakteringi jo žodžiai, kad laptingasis pulk. Lavvrence. 
kadangi jis nesąs karališkos Amanuios vietą Lmė Ha- 
giminės. tai jis ir nebėgsiąs bibula. Viskas a 
iš savo krašto, kaip tai daro Afganistane. Be 
karaliai pavojui pasirodžius, kelias 
-Jis manąs kovoti, lig mir-Įspandoj 
ties.
Bač-i-Sakao pasirodė esąs sukilimų mėgėju- 
vertas emiro Habibulos titu- ausis: Bombėjų; 
lo. ' į asmuo, kurį paž

Nėra reikalo spėlioti, kas pulkininką Lav 
dabar valdys Afganistaną. Nadir chanas tu 
Tai netrukus turės paaiškė- Habibulą. 
ti. Daug svarbiau yra pana-;

|

Pagaukit

lLekia.

nu-

*»•>

ir paskui eiti ant 
Daugybė vyrų ir 

savo patrūkimo tik

deklamacijoms, šešta pagerinta
laida. 48 pu61..................................   10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

■ Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
i apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 

j rėkta’ Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus,

i burtus ir tt......................................15c.

>1.50

• ant veido, 
mahometo-

_____________  r _______ ____ > sus kaitytos.
Habibulą nugalėję. O senis dvasinink - padėjęs

Kas da- 
pradeda

APIE BYLAS.
E, dosningi metai buvo! 
Turim bylų visą krūvą. 
Čia už dūšią, čia už mėsą... 
Kur jų galas?... Ar iš bieso?... 
Kas gi gero laikraščiuose?— 
visi skaito išsijuosę.
skaito moterys ir vyrai, 
ricaito,, sprendžia, tiesą tiria. 
“Jam trys metai“—“Užteks 

metų”...
“Visam amžiui, bijok Dievo!” 
“Jį išteisins,—o ar matė?”

10 metų laivo?” 
poRearus:

“Kas pri
Byla—<k.

-Jo padėtis yra be vii- k u vienam kari kam anglu 
Bet vis dėlto yra cha-aerodrome. Tai >jvo pas-

sąvartos 
pasirO' ė 

Šiuo posakiu plėšikas kuri privertė ne

į Ar ir šį kartą 
grinėti Afganistano vidaus ka Lavvrence p?, 
kovų ir neramumų priežas-' tingai dalyvavo 
tis. Afganistanas yra dide-:nuvertime, galėt 
lė valstybė, europiečio aki-tik jis pats. Bet š 
mis žiūrint. Jis daug didės- šiandien jo vardi
nis už Vokietiją teritorijos mas visur Azij 
atžvilgiu, nors gyventojų tu- i ngių interesai 
ri tik kelis Vnilionus. Tai yra Į energijos ir sumi 
kalnuotas kraštas, kur gyve- ganistanas yra 
na daug Įvairių padermių betarpiškai kovo 
rautų ir tautelių. P ' 
aipsnis menkas. Afganista- dir chanas "yra p 

ne ligšiol nėra geležinkelių, vietams, tai vėl t 
Afganistanas neturėtų ypa- naujų vidaiB kov 
ingų priežasčių būti įtrauk- kos zonų pai

ram Į pasaulinę politiką, jei tarp Anglijos ir I 
ne jo geografinė padėtis. Jis ” 
yra įsiterpęs tarp rusų Azi
jos žemių ir anglų Indijos. 
Afganistanas yra nelygi
nant vartai Į šiaurės Indiją. 
Todėl anglams yra ne.vis-’ 
tiek, kas dedasi Afganista
ne ir kas ji valdo, tuo labiau 
dabartiniu laiku, kai Rusijoj 
yra sovietų valdžia. Ang
lams svarbu, kad Afganista-

Kultūros sovietų rusų Įtak 
Afganista-Įdir chanas yra p

li sustiprinti ir 
Afganistano vid 
Tas klausimas g« 
kai bus atnau.jin 
tiniai santikiai ta 
ju valstybių.

ė ramu 
ai prieš 
ižsienių 
žinutė, 

niurnų ir 
astatyti 
sirodęs 

kaipo 
ce. Ir 
i u vert ė

iv
y

lų ran- 
alu ak- 
bibulos 
išakyti 
ar taip, 
a mini- 
kur tik 
alau ja 
o. Af- 

t.a,, kur 
iglų ir 
ei Na- 
;us so- 
laukti 
ik į ta
pymas 

'jos ga- 
įminti 

padėtį, 
aiškės, 
ploma- 

iu dvie-
C. C.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Riee, Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiusi visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplixaciją 
nuo patrūkimo

Vardas ......................................... .*..
Adresas ................................................
Valstija ..............................................

Anglijos valdž 
merikai panaikin 
mažinti mokestį 

! abiejų šalių piIW

į • , / * ,

2 A
1

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

siūlo A- 
arba su- 
už visas

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 95 pusi................................... 25c.
“Salomėja.” arba kaip buųo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ....'................................. 25c.
“O. S. S.” arba štiubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bimbos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsnio* 

‘ Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo-

kimų komedija. Perstatymui reikia k<ajr juokar
10 aktorių. 8 vyrų ir 2 moterų, lo- _ 
Šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra;
eities. Knygutės „S?fl ‘ kingų dainų, eilių, parodijų, irtt

sekančių dalių:-(1) Gi a . ?* I Daugelis iš dainų tinka juokingoms
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- . . -6 - •» . **
riškių šventės; (31 Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusL 32..............................10c-
Kokios Dievus žmonės Garbino Smo- ^oniu loprinė. Knyga labai pa-

v-j Panašios knygos lietuvių kai- mokinanti. Paraše Z. Aleksa. <6 p. 25c 
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta,

’ kokius dievus garbino senovės indai i .,__
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-; žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.: kaip tie^ j -----j-------------  -- -----------------*-

dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-j 
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. įurtus jr tt

' Knvga stambi ir labai užimanti i
. Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 Apie Dievą, PaPCT ir
Drūtuose audimo apdaruose .— $1.25

I
i
i

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- yjog prietarų naikintojas. 72 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip p.^iapįu ............................................ 25c

žnioffus gyveno žiloje senovėje, kaipi
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- Amžines Dainos. Šioj knygutėj telpa 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių -------- z—to. rin.
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 pusi. 63................. 25c.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS** PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę proga 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, diktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šiton-s knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį," ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais Tą viską 
dabar gaunate už S7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai >8.50. Visu ko’onijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita prcjga skubiai — dar syki ragir.am visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasmlijimo — geriausių lietuvišku kny- 

• gų, apie >40.00 vertės, taipgi “Margutį” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad-

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicafo, III.

44 geriausių Jovaro dainų. Joe tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose, 
pusi. 32. 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa- 
: naviėiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 

' čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
, vridinimąsf ir tt. Pasakos užrašytos 
i tokioje tarmėje, kokioje buvo rir- 
{dėtos, pus! 570. Popieros apd? >1.50 
i Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Noju3 galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Krip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 

i tiek vandens, kad visą žemę apnem- 
| tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

; i> kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
j kitu klausimų, į kuriuos negali atsa- 
ikyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
| aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 

De galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gals.
Kaina tts,

KELEIVIS
253 Bro»dway, j

So. Boetoa, Mm&



KELEIVIS
B
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Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentų arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

musu gyvenimas vėžio žing- 'lionų litų nėra. Žinoma, jau;

dabar

nieko

o<ima,_Kaa net; reikėtų uždėti mokestis už-, 
baznycios tai- taj laiko jaunas gaspadi-

1

I

I

kams. Kiekvieną šeštadienį 
po išmokėjinio pilni laukai

nes. Juk tai taip pat raska- 
žiaus dalykas.

Pirm ausią jie išvažiavo įi 
Vokietiją.

Naujas Aleksoto tiltas per 
Nemuną jau baigiamas. Jo 
atidarymas įvyks šiomis die
nomis.

la tik smulkaus kredito ban- 
tai žinoma, ji bus

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“LITUANIA” Dec. 21 ureTAWI*>, c l ™ “LITUANIA” Jan. 30 ESTON,A Febr 20

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(f uo musų korespondentu ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Lietuvoje Nuobodu

S. S. George Washington 
S. S. America...................
S. S.
S. s.
S-S.

visi galvosi, tai ištikrujų 

i Nieko įdomaus, 
sensacingo! 

Nuobodu.

: šaltį. Liūdnas ir kurie atatiks įstatymo rei- 
sunkus čekiškiečių darbinin- kalavimams. Šiaip ūkinin
kų gyvenimas.

trumpai rašo.
Beje, musų nuobud. augan

čius piliečius bent kiek pa
krutino praloto Olšausko ir 
lašinių skutimo bylos, bet ir

VIS TA PRAKEIKTA 
DEGTINĖ.

, Plikiai, Čekiškės vai.—Šį 
rudenį Ginėvės tiltui pradė
jo pilti pylimus. Darbinin-

Jau Juflg. Valstijose '

tai tik tai dienai. Mat pra-j gentkartėms. Jis sako: “Prieš varto- 
lotas Olšauskas bu'm popu- *?•

Visiems Žinomas as- ju> aš jaučiuosiu kaip naujas žmogus.
1 Nuga-Tone yra geriausios gyduolės

' viskas. Berods, d: idu- Scrantęno. - Negalima to-
Į,.'kių dalykų viešai skelbti.

“Nuga-Tone yra geriausio 
gyduolė* nuo nervų ir 

kraujo ligų”.
Ponas Willie Rabb, Chariotte, N. 

C., atrašė laišką išdirbinėto jams 
X’u«a-Tone, ir tame laiške mini dąly- 

| ką, kurie gali pagelbėti ateinančiom

jimą Nuga-Tone, aš nebuvau- sveikas

No. >1. Gruodžio 1S, 1929.

BOSTON. MASS.

šalimi.
Lloyd laivais.

6 DIENOSPER ( HERBOURG’A —
PER BREMEM

I J I 1

M. Š. iLČIUS IR A. PAŠKE- 
V! 2IUS IŠVAŽIAVO I

KELIONĘ APLINK 
PASAULį.

Kr įnas. Lapkričio 20 d. r - 
išvaž avo motorcikliu į ke- iš visų
lionę aplink pasaulį žuma- apylinkių, šeštadieniais ran- 
listaę M. Šalčius ir Lietuvos atvažiuoja iš Kauno į 
espei antininkų sąjungos Ph^rų kaimą išmokėti pim- 
pirmininkas A. Paškevičius. &V* . . . , .

—•- — -•■ vietos ūkininkai, pasi
naudodami proga ir žmonių 
tamsumu, prisiveža degtinės 

NEI ANT SAVO KAMINO Įr M pardavinėja darbinin- 
NETURĖS VALIOS.

Griškabūdis. ‘ * _____ _ __
bių rinkimai jau pasibaigė,.“gudriomis” galvomis, bet

kokių ir Į
Taip pąt pAS MUS “LINKSMINOS” 

ir miestelio! DVASIŠKAS TĖVELIS.

Zarasai. — Spalių mėne
sio pabaigoj Zarasuose 

r “viešėjo” Imbradu klebo
nas, kuris tris dienas vienam 

po 12 lt. Nuo to mokesčio'kliube lošė kortomis ir tiek 
gyventojai neatleidžiami, ir buvo įsigėręs, kati net volio- 
jei patys norės savo kaminą’josi. Jis sako: “kodėl man 
valyt , gaus mokėti pabau-' 
dą. ‘Nei ant savo kamino, 
girdi neturėsiu valios,” de
juoja Griškabūdžio gyven- 
tojėlis.

Tolimasai Jonas kauniš
kiame “Darbo Balse” rašo:

Nuobodžiai slenka musų 
gyvenimo dienos. Nuobo
dus gyvenimas ir dar nuo
bodesni laikraščiai. Saky
sim, keli metai atgal, pasku
tinio Seimo laikafe, buvo

daug įdomių bylų e : 
kas iš to, jei tai dedas 
uždarų durų, ir L š 
lyg tyčia, teismų ' 
mus suvėluotai pad voiia 
tai vos trimis eilutė; 
laikraščių toksai eik:<> 
nešimas. Tokią ta;

įdomesnis gyvenimas, ii* lai-Hien^ toksai tai t- pa
kraščiai gyvesni, ir žmonės -smerkė du mirti, tą1
linksmesni. Prisimenu, tuo-į1^1, ir
met vienas ministerių ne sa-.. c- . 
vo automobiliu vasaros me-’rja r
tu dnso važiuoti į Birštoną. £erai laikraščiai Kad

“Kel.” skaitytojui. — Se
suo negali tamstos parsi
traukti iš Kanados į Jungti
nes Valstijas, nes* Tamsta 
skaitaisi Lietuvos pilietis ir 
priklausai Lietuvos kvotai.

F. Bartažčiui. — Negalė
jome tamstos rašto suprasti.

ŽmoguL — Pastabos ne
įdomios, nedėsime.

“Keleivio” skaitytojui iš

KELIAUKIT Į LIETUVA PER 

KLAIPĖDĄ 
Laivais Baltic Amerikos Linijos

Savivaldy- žmonių stūgauja §u labai

Griškabūdžio valsčius gavo I tuščiomis kišenėmis. " 
tokius žmones, kokių ir) 
anksčiau norėjo, 
yra išrinktas 
kami įšluostis, kuriam per 
mėnesį mokės algos po 50 
litų. Kiekvienas miestelio 
gyventojas turės mokėti per 
metu; kaminams išbraukti 
po 12 lt.

. Jis sako: ‘"kodėl man 
negerti ir nelošti, kad kiše
nėse pinigai netelpa. Juk 
man dar miegant davatkos 
jau kiša pinigus po pagalve 
už mirusiųjų dūšias.”

Tai apie tokį skambų musų 
valstybės gyvenimo įvykį 
vienas krikščionių dienraš
čių net rado reikalingu iš
leisti ekstra telegramą, tur 
būt, linksmus žmones dar 
labiau pajuokinti. O dabar 
skersai išilgai, kieno tik no
ri automobiliu važiuok per 
visą Lietuvą, ir niekas trum
piausios žinutės laikraščiuos 
neatspausdins. Neįdomu... 

Nuobodu pasikartoti. Ir jei 
aukštų ponų automobilis ke
lionėj sprogs, ir rytojaus 
dieną jau nauju važiuos, ir 
tai iš nuobodumo niekas 
apie tai nerašys ir net nekal
bės. Niekam nei į galvą ne
ateis klausimas, kieno rei-

KANDIDATAI J VIRŠAI
ČIUS DVARPONIAI.
Čekiškė. — Paskutiniu lai

ku Čekiškės valsčiaus darbi
ninkių ir vargingieji valstie
čiai labai susirūpino, kai iš
girdo, jog į Čekiškės vals
čiaus viršaičius pastatyti 
kandidatais dvarponiai Ma
čys ir Martišauskas. Dau-

PLYTŲ GAMYBA 
LIETUVOJE.

Paskutiniais metais ply
tų gamyba Lietuvoje žymiai 
padidėjo dėl žymiai dides
nio jų pareikalavimo. Šįm°t 
Lietuvoje įvairiai statybai 
sunaudota 20 milionų plytų, 
iš kurių apie trys ketvirta
daliai tenka Kauno miestui, 

gumą valsčiaus gyventojų Kaune plytų kaina su prista- 
sudaio vargingieji valstie- tymu laikėsi apie 125—130 
čiai, naujakuriai ir darbi- litų už tūkstantį, 
ninkai, todėl ir į viršaičius "----------------
turėtų būti renkami tokie ar ne VĖL METEORAS, 
asmenys, kuriems rūpėtų 
musų reikalai.

liarus,
muo, pertai ir be teismo jo 
gyvenimas visiems buvo ži
nomas. Tai ne kokia čia 
naujiena, jei visi ją žinojo! 
O lašinių byla juk jau tęsės 
nuo 1925 metų. Visi juos 
skutant matė ir daug Kas la
šinių ragavę buvo. Tai koks 
čia įdomumas. Ir tos bylos 
jau nuobodžiomis paliko, 
nes tie darbai jau senai bu
vo pasmerkti.

kalais tas ponas važiavo ir! Sako dar busiant Rokiš- 
kiek benzinui lėšų išeikvojo.1 kio smulkaus kredito ban- 
Nuobodaujančiam piliečiui ‘ kelio byla, bet ji dar tik bus, 
dabar tokios žinios nebe’o ją jau visi žino. Be to, by- 
įdomios.

Kas per priežastis? Sun- kelio, 
ku į tokius painius klausi- smulki, o stambių, sakysim 
mus atsakyti. Rasi dėlto, kad kokių dviejų ar daugiau mi-

nuo nervų ir kraujo ligų, kokias tik 
aš esu vartojęs”

Nuga-Tone atlieka panašų puikų 
darbų jau per 40 metų ir jau yra pa- 
uelbėjusios virš miliono vyrų ir mo
terų ir grąžinusios jiems sveikatą ir 
stiprumą. Nėra geresnių gyduolių 
nuo prasto apetito, nevirškinimo, ga- 
sų viduriuose, raugėjimo, kepenų, 
inkstų ir pūslės trubelių, nusilpimo 
svarbesniųjų kūno organų, gaivos 
skaudėjimo, svaigulio, chroniško už
kietėjimo, silpnų nervų, praradimo 
svarumo arba stiprumo, reumatiškų 
skausmų, prasto miego ir panašių 
trubelių. Nusipirklt butelį Nuga- 
Tone ir pastebėkit puikias pasekmes, 
kurios pasirodys į keletą dienų Jus 
galit jų nusipirkti kur tik gyduolės 
yra pardavinėjamos. Jei jūsų vertel
ga neturi pas save šlake, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jų iš olselio vaisti
nės.

Garsus Earopi&as
PAIN-EXPELL£RIS

JAI VARGAS ATĖJO.
Čekiškė, Kauno apskr. — 

Pasibaigus vasarai, visi mu
sų darbininkai grįžo iš lau
ko di rbų. Dabar jie vaikšti
nėja iš kiemo į kiemą, bet 
darbe* jau gauti nebegali. 
Kai kurie dar turi šiek tiek 
susitaupę žiemai, bet daugy
bė yra ir tokių, kuriems jau 
dabar bado šmėkla žiuri į 
akis. Čia kambariai taip pat 
labai brangus, todėl darbi
ninkams tenka kęsti ne tik 
badą, bet ir šaltį. Liud:

PANELĖS IŠDŪMĖ, BET 
VARGAS PASILIKO.
Peinai vienas tipas į mu

sų Rozalimą buvo atvežęs 
porą “meilių” panelių. Tos 

- grakščios paukštytės vylio
jo vyrus ir kalbama, kad net 
kai kuriuos “T 
nūs” i pagundą buvo įvarę.

Išn oniję iš kai kurių ūki
ninke ičių šimtines, nesenai 
tos paukštytės iš Rozalimo 
išskri io, palikdamos kai 
kam ‘vargo.”

Miežiškis. Lapkričio 10 d. 
apie 11 vai. nakties, staiga 
nušvito dangaus viduris, ne
paprasta šviesa. Oras buvo 
debesuotas, todėl negalima 
buvo matyti iš kur toji švįe- 
sa krito ir kur užgeso. Ūži
mo nebuvo girdėti.

UŽ ERŽILUS REIKĖS 
MOKĖTI MOKESTIS.
Ministerių kabinetas jau 

svarstė eržilų kontrolės įsta
tymą. Remiantis tuo įstaty
mu, bus galima kergti ku
meles tik rinktiniais eržilais,

kai savo nuosaviais eržilais, 
jei jie ir neatitiks įstatymo 
reikalavimams, galės kergti 
savo kumeles, bet už eržilo 
laikymą teks mokėti mokes
nis. Mat toks eržilas bus 
skaitomas prabangos daly
ku.

Bet tuomet ii* klebonams

NORĖJO GYVĄ PALAI- 
DOTL

Bu'čiškė, Kražių vai. Šio 
kaimo vieno ūkininko mirė 
3 me .ų vaikas. Jau rengėsi 
numirėlį nešti bažnyčion, 
bet vaikas pravėrė akis ir 
didžiai nustebino susirinku
sius. Šilti kompresai vaiką 
visiškai atgaivino. Tėvams 
begalinis, džiaugsmas.

PUSĖ MiUONO LITŲ 
NUOSTOLIŲ PAGĖGIŲ 

BANKELY.
Padarius Pagėgių apskri

ties (Klaipėdos krašte) ban
kely reviziją, pasirodė dėl 
valdininkų nesąžiningumo 
tame bankely pusė mihono 
litų ruoetolių. Bankelis nu
tarta likviduoti.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI J

. KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase.................................................. $107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai........... 181
Turistine trečia klase, Main Deck......... 129.50
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.
Cabin................................................................ 147S0

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriajns 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

sniu eina paprastais keliais, žmogaus toks būdas, 
o automobiliai dūksta, šėls
ta savivaldybių žviruotais 
ir valstybės bruktais keliais. 
Gal būt. Sakysit dabar daug 
sensacijų? Kokios čia sen
sacijos! Ana Telšiuos apy- . _ _
gardos teismas nubaudė po- mis dabar nelabai suįdo- 
ra oficialių asmenų keliems minsi — jis turi skoni, o 
metams kalėjimo už tai, kad kartais ir uoslę.
klebono giminaitę išgedi-1 Supraskit, musų pilietis 
no. Laikraščiai nutarė, kad dabar nuobodžiaudamas, 
tai neįdomu, ir vos trimis ei- laiko turėdamas, lyg ir visas• 
lutėmis tai paminėjo. Juk tai vertybes, pervertimo, kiti 
nesensacija, jei stoties sar- saiku jas permato vo.
gai nubodaudami truputu-į Sakysim, seniau jei ką 
ką pasilinksmino, pažaidė, nors metams kitiems Įgrus- 
nors ne visai padoriai, bet davo į kalėjimą, tai jau bu- 

jau davo įspūdinga, o dabar net 
ar pats pasmerktasis dėl tokių 

jam jos nubodo, niekų nenusimena.
Sakysim, dar daugiau, 

ūpo barometras Iki gyvos galvos gavę kalėti 
nusišypso, tai

, kad 
jam įdomiau, kur stambiau, 
riebiau ir kur kaltinamųjų 
suole sėdi koki nors garbin
gi aukštai pakilę žmonės.

Ne, mūsiškį nuobodau- 
jantį pilietį tokiomis bvlo-

NUBAUDĖ.
Raseinių karo komendan

tas Jurbarko mokytojus 
Balčytį, Mačiulį ir Bajerčių 
nubaudė po 1 mėn. kalėji
mo arba 300 litų mokėti pi
nigais.

Kaune, minint dr. V. Ku
dirkos 30 metų mirties su
kaktuves, atidaryta didžiau
sia ir gražiausia Lietuvoje 
dr. Kudirkos vardo pradžios 
mokykla.

Lapkričio mėn. 17 d. 
Kauno priemiesty Šančiuose 
įvyko iškilmingas dr. Jono 
Basanavičiaus vardo liau
dies universiteto atidary
mas. *

nuobodaujantis pilietis it 
prie tokių naujienų dab; 
priprato, 
įkirėjo. O laikraščiai — vi
suomenės 
—žino, ką rašo ir kaip rašo, kartais tik 
Jei rašyti, tai rašyti apie nuobodaujančiani piliečiui 
viską, arba tik kas pro lupas tuo labiau tas ne įspūdinga, 
prasitarti, net ir tai ne vi- Ir apskritai, kai pažvelgsi 
suomet apsimoka. Musų gy- i visą ką drūčiai, gerai pa- 
venijnas dabar ramus, 
savimi ir visukuom paten- nuobodu gyventi, 
kinti.

Sakysit, tai chuliganiz
mas? Koks čia chuliganiz
mas, jei dar geresnių da
lykų dedasi!

Aš suprantu, paskutinio 
Seimo metu buvo vienas 
chuliganizmo įvykis, kuo
met blaivus kaimo bernai 
dėl mergos su vienu girtu 
ponu susikivirčijo, begrįž
dami iš vestuvių į stotį ap
stumdė. Tai buvo retas atsi
tikimas, tai ir sensacija, ir 
tam įvykiui visi laikraščiai 
net ištisus straipsnius pa- 

. šventė. Tai bra, bent sensa
cija.

Ne, dabar pilietis nuobo
dau ja be sensacijų.

Sakysit, dabai* teismuos

Naminis linitnentas naudojamas 
per suvirs 50 metu greitam sns- 
taidymui skausmų nuo Neuriėio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali i 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimu užmušėjas, dabar kiek- 
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visu seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
NeuraitĮ, Neuralgiją. Mėšlungi. 
Galvos Skaudėjimą, Danui Gėli
mą. Įsisėdantj Į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam. kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus. jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jt’s jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą parimę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Exf>elleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budti sumažinti skausmą.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQU1TANIA MAURETANIA
IŠ BOSTONO: LACONI A—Gruodžio 13. ANDANIA—Sausio 12 

LANCASTRIA—Vasario 23.
o paskui sausžemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely.

Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo- A 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE*

n •
New York j Kauną $203 tr bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, gėras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. De! ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston,

Atsikvieskit savo mylimuosius 
į Ameriką

Pirkit United Statės Lines 
Laivakortes

Jei mąatct apie kelionę į tėvynę išplaukiančią 
New Yorko bet kuriuo United Statės Lines 

pagarsėjusiu garlaiviu.
S a usio i š p 1 a u ki m a i

Sausio
Sausio 

Leviathan ................................. &iusio
Pres. Harding  ............... slusio
Pres. Roosevelt •...................... Sausio 29

Sustoja Plyipouth — Cherbourg — 
Southampton — Hamburg.

Pilnų informacijų, kainų ir tt. klauskit savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog j

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St.. Boston. Mass. 45 Broadway, New York City

VAIKAI GARD- 
ZIUOJASI

KIEKVIENAS daktaras pasakys jum? k 
augantys vaikai yra reikalingi cod )h 
(žuvies kepeni) aliejaus.) Bet privers' 
gerti jj nėra taip lengva. Duokite jiems S 

Ernulsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kaip tiršta r.mctona. Geras skonis. 
Lengvas nuryti. Nebūna atsirūgimo. 
Lengvas stivir.'-kinti. kiekvienas vai
kas jį pamėgs—ir gardžiuosis ju< 
Pabandykit jį.

scorn EMULSSGN

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

—f203.00— l
M NEW YORK į KAUNĄ 

IR ATGAL 
(Pridėjus $5. S. V. ieiCT 

Taksus.) Trečia klės*.

Diencs Per Vandenyną

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

BREMEN
Laivas LCROPA dabar budavojamas ir
veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą
COD 
I.1VER 
on.

PADA
RYTAS 
rRH .VI
NIS.

Pinigas persiančiam greitai ir 
žemoįria ratoaiis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit paa rieto* 
agentas arba paa 

Haibcrj-Asericm Line 
20*J Tremos* St.. Boston, Mana.

Patojrus ir tiesus susinėsimas su bi.c Europos 
Recjuliari išplaukimai kožną savaitę
populiariais

l>el su>rrįžimo liudymų ir kitų informacijų 
atsiklauskit savu vietini » agento arba

NOKTI-: CfLHAN
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Į Vietinės Žinios
ATSKAITA Į Adv. šalna išrinkta* tei»i- 

. ninku draugijos viršininku.
“The Boston Evening 

Transcript” praneša, kad 
teisininkų organizacija, ži- 

• “Law Society 
kuriai

Pažangiųjų Lietuvių Komi
teto Šelpti Badaujančiu* 

Lietuvoje.
Minėtas komitetas buvo noma kaipo ___ ~ -____ v

susitveręs Bostone pereitą of Massachusetts,” kuriai 
balandžio mėnesį su tikslu priklauso valstijos advoka-' 
parinkt aukų nuo Bostono įr teisėjai, pereitą sąvai- 
ir apielinkės geraširdžių lie- tę išsirinko ateinantiems 
tuvių kad sušelpus badau- metams valdybą, ku ion inė-i 
jančius brolius Lietuvoje. jo jr p a O. Šalna, žinomas! 
Bet darbas buvo pradėtas f;___ _  „2. J
per vėlai. Tuojaus po komi- mums žinoma, 
teto susitveri mo, Lietuvos 
laikraščiai paskelbė, kad 
šelpimas pačioje Lietuvoj 
yra likviduotas. Tokiu budu 
reikalas pasikeitė.

Lapkričio 25, 1929 m., 
minėtas komitetas susirin
ko ir nutarė tą darbą likvi
duoti.

Aukų surinkta sekančiai: 
Per J. Taurinska: F. C. Dob- 
ravolskys $1.00, J. Putra- 
mentas $1.00, P. Remeikis 
50c., S. Remeikienė 50c., 
P. Gelžinis 50c., K. Kilkus 
50c., J. Beliauskas 50c., V. 
Čikus 50c., P. Ivanauskas 
25c. Viso $5.25.

Per M. Žilinskienę:

ateinantiems

lietuvis advokatas. Kiek į 
, tai p. Šalna 

yra pirmutinis lietuvis tokią 
žymią vietą tarp Amerikos 
teisininkų užėmęs.

Gimęs ir augęs Scrantono 
mieste, o teisių mokslą bai
gęs Cornell Universitete, p. 
Šalna į Ęostoną atvyko jau 
po karo, tečiaus į tą palygi
namai trumpą laiką spėjo 
pasižymėti kaipo teisingas 
ir rimtas advokatas netik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe. Tokiais žmonėmis lie
tuviai gali didžiuotis.

Kaip policija gaudė 
“velnią.”

I Brightono parkų polici- 
________ _ K. jos nuovadą apsėdo velnias.

Velaišis $1.00, A. P‘. 50c., Ar velnias, ar špukas, tikrai 
B. Navickas 50c., J. Kerdie- —7. ’-- 1
jus 50c., J. Jankauskas 50c., kokia nelaboji dvasia, 
D. Šapalis 25c., A. Jaranau- naktimis policmanas O’Neil 
skas 25c. Viso $3.50. i , .

Per K. Zabitį: P. Babi-tiki į velnius, jis atsakė, kad 
liūs 50c., L. Šilkus 25c., J. 
Gudlevskas 25c., A. Pocius 
25c. Viso $1.25.

J. Taurinskas $1.00, J. 
Lekys $1.00, J. Gegužis 
$1 .00, J. L. Kasmauskas 
$1.00, S. Michelsonas $1.00, 
V. W. Anesta $1.00, V. Ge
gužis $1.00.

nežinia, bet kad buvo kažin 
. tai

neabejojo. Paklaustas, ar jis

ne, o betgi jis aiškiai girdė
jo, kad sienoje kažin kas 
stena ir dejuoja. Buvo pada
ryta krata, iškrėsta visa 
nuovada. Policija nieko ne
rado, bet dejavimas vistiek 
kartojosi. Per tris dienas ir 
naktis policija jieškojo vel- 

__ t_____  nio, ir tik ketvirtą dieną ra- 
Per visus surinkta $17.00. do į kaminą įkritusią didelę 
K. J. Paulaliiskui už spau- pelėdą.

dos darbus $15.00. Paulaus- . .__ .
kas irgi aukauna $5.00/,'“W «• de»t.ne. 
“Keleivio” spaustuvė au
kauna savo darbą už at
spausdinimą atviručių su
šaukimui pirmo susirinki
mo. Aukas persiunčiame 
Lietuvon atatinkamui tam 
reikalui komitetui. Darbą pažinti jos negali, tik išgė- 
šiuomi skaitome užbaigtu, ręs apserga ir tankiai nu- 

Pirm. J. L. Kasmauskas, miršta arba apjanka. Taigi 
Fin. rašt. J. Lekys, 
Kasin. J. Taurinskas.
P-lė Betty Dumbriutė. 

Lietuviams gali būt malo
nu girdėt, kad “Whoopee”, 
veikale, kuris dabartiniu lai
ku yra vaidinamas viename

•9

Policija sako gavusi ži
nių, kad Kalėdoms Į Bosto
ną bus importuota daug 
degtinės, padarytos iš me
džio alkoholio ir kitokių 
nuodų. Paprastas žmogus

visi bukit atsargus ir neger
kit jokių gėrimų, jeigu ne
žinot keno ir iš ko jie pada
ryti.

Repertory Teatras stato 
“The Water Babies.” 
Kalėdų šventėms Reper-

Bostono teatrų, svarbią vie- tory Teatras ruošia specia- 
tą užima musų vientautė, liai jaunuoliams pritaikytą 
p-lė Bettv Dumbriutė. Ji yra veikalą “The Water Babies,” 

• -V-9T va a a a-a •

Fngtono mieste, o high saulis po vandeniu, kaip jie 
school baigė pereitais me- ten gyvena tarp įvairių 
tais Andersone, Ind., ir te- paukščių ir žuvų. Šis veika- 
nai buvo aprinkta “grožio las yra padarytas iš Charles 
karalaite.” Po to ji buvo pa- Kingsley fantastiškos pasa- 
kviesta prie“Whoopee”kom- kos. Jį sudramatizavo Miss 
panijos, su kuria ji išbuvo Alice Gemsterberg specia- 
apie metus laiko New Yor- liai šitam teatrui. Čia susi- 
ke, dabar Bostone, o iš čia tinkam su tokiais išsvajo- 
vyks Philadelphijon, Chica- tais asmenimis,, kaip Mrs. 
gon ir kitur. Lietuviškai Bedonebyasyoudid arba 
p-lė Dumbriutė vienok ne- Doasyouwouldbedoneby ir 
kalba, nes jos motina yra ’ ’
airė, nors tėvas tikras lietu
vis, atvykęs iš Lietuvos apie 
20 metų atgal. Betty visur 
vadinasi ir rašosi tikra lie
tuviška savo tėvo pavarde 
—Dumbris.

• ■

Įvažiavo automobilium 
į medį.

Važiuodami su dviem migę ir kada suskambinta 
merginomis automobilium lermas, apie 200 jų nespėjo 

dideliu greitumu, du vyrai nei apsirengti ir turėjo bėgti 
aną naktį įvažiavo į medį laukan vienmarškiniai. Pri- 
netoli Nonvoodo ir jų maši- buvę ugnagesiai gaisrą lik- 
na sutyžo į skeveldras. Vie- vidavo.
na mergina buvo užmušta 
ant vietos, o kita mirtinai 
sužeista. Abudu vyrai taip
gi sužeisti ir tur būt mirs. 
Tai ve, ką reiškia neatsar
gumas ir noras “pasirodyt.”

Miltone šio panedėlio ry
ta buvo užpulta ir apiplėšta 
Economy firmos valgomųjų 
daiktų krautuvė.

KELEIVIS 

DIDELIS ARTISTO JUOZO BABRaVIČIAUS
KONCERTAS

I

i

PASIRANDAVOJA TRIS RUIMAI. 
315—317 W. 4-th at, So Boston. Ran-1 
da pigi. *10.00 ir *8.00 į mėnesį. 
Tel. Columbia 6919. (52)

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Dorcheetery šešių šeimynų po šešis 
kambarius, atskirai šilumos; kieto 
medžio fliorai. Kaina *14,500. Pirmo 
morgičio bankoje *11,000 ( 52)
Klauskit: M. Zunaria Columbia 6919

DAKTARAS***

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT18TA8 

VALANDO8: Nuo » iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak 
NKDELIOMI8:

1 v. po piety 
iki 12 dieną.

Ofisas “Keleivio" namo. 
Irsadvay. tarpo C ir D 8t, 
•& BOSTON, MA88.

K. Sasnauskas
TIKRAS DRAUGAS JŪSŲ NAMŲ

Pentinu Namus iš Lauko ir iš Vi
daus, Baltinu Lubas, Popieriuoju 
Kambarius, taipgi dirbu visokį Kar
pe riterio darbą už prieinamą kainą.

K. SASNAUSKAS (-)
363 \Vindsor St, Cambridge, Mass. 

Tel. Porter 1415-W.

• ___________________
1 PARSIDUODA NAMAS SOUTB 
BOSTONE, 109 Bolton st., 11 ruimą, 
elektrikas, gožai, toiletai; didelis 
yardas. Kaina prieinama. Norint 

, daugiau žinią, atsišaukit pas Oną 
Cibuskieną, ant antrą lubų. (51)

109 Bolton et, So. Basto*,
Telefonu: So. Bosto* 47*8

KVIETKAS
BILE LAIKU—BILE KUR 

■ūžiančiame 
GREIT, SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI 
Priatatymaa Telegrafu.

JAMES P. THORNTON 
108 Dorchester St, 
South Boston, Mas*.

g TeL S. B. 1658. Milto* 7993. 
H!S252S25252525252S25252S252S2S25231

Nedėlios Vakare, 29 Gruodžio
LIETUVIŲ SALĖJ, SOUTH BOSTONE 

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00.

Tikėtų galima gauti “Keleivio” ofise, p. Šidlausko 
aptiekoje, pas p. Mikalonį ir Kupstį.

Užmokėjo $1,500 už pundą 
netikru pinigu.

Albertas Venevvrain atva
žiavo pereitą sąvaitę ant 
North Stationo ir kažin kaip 
susipažino su dviem žuli- 
kais, kurie pasisakė jam esą 
Ispanijos “didžiūnai’’ ir tu
rį $25,000 vertės Ispanijos 
pinigu, kuriuos norėtų iškei
sti Į dolerius. Jie sutiko par
duoti ispaniškus pinigus su 
“nuostoliu,” nes sakėsi ne
žiną kur juos iškeisti, o jiems 
greitai reikalingi doleriai 
Jie sutiko $25,000 vertės

SMUIKAS
TAISAU IR DARAU NAUJAS

| Taipgi parduodu naujas Smuikas 
daug pigiau negu store. Vaikams mo
kintis smuiką *25 vertės, parduodu 
už *15.
lekcijas ėmiau pas Henry Schultz.
Kaina prieinama ir už kiekvieną 

darbą gvarantuoju. Šaukiant telefonu 
galit rast tik po 6 vakarais. (1)

W. KUKANAUSKAS
24 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 4065-J.

GINTARAI
Iš Palangos gavau didelį siuntinį 

visokios rūšies KAROLIŲ ir ŠPILKŲ, 
taipgi parduodu Laikrodžius. Žiedus 
ir kitokius auksuotus daiktus. Galit 
gaut ir ant išmokėjimo. (51)

PETRAS KETVIRTIS
25 Stellman Road. 

ROSLINDALE, MASS.

—--------------------------------------- 1
šė iškeisti juos Į 25,000 ame
rikoniškų dolerių. Bet ban
kininkai apžiūrėję tuos pini
gus mandagia i i am paaiški
no, kad tai nėra tikri Ispa
nijos pinigai, o tik beverčiai 
popierėliai, panašus į pini
gus. Pamatęs, kad žulikai jį 
apgavo, Venevvrain prie 
banko langelio apalpo.

Tel. Porter 3789

Dr. Jdm Repshis
(REPŠYS) 

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

881 MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE. MASS.

KALĖDŲ

Pardavimai
Barney & Berry Shoe Skates 

$2J5 porai 
Vertos $5.00.

PLUNKSNAS, Pakus, Paduškaa. 
Patalus, Kaldraa ir visokias lovy 
įršdmee. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

G varant uo jam už- 
siganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europlškas 
plunksnas ir pū
kus. Aplankykit 
Musų Naują Sto
rą LEPIE’S 54 
Chauncy Street, 

prie Bedford st. Bostone.
European Feather Co.

25 LeweU Street, Boston, Mass.

Dactater Ctotkiit Stop j
SIUTUS. OVERKOTUS SIU- [Į

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTTMU VALOME IR PROS1- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS,; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji*; 
mui, visuomet' 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-. 
rokai pinigų. ; 

kaina' 
visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graberina 

1*1 Bvoadvray, So. Boston, Mana.; 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

I

D-ras Balaban
GYDYTOJAS 18 RUSUOS . 

S75 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė, 

Mattapan. Tel. M ii ton 2952

DR.J.MARCUS
16 MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas Slapty Ligą. Moterų 
ir Vyry; nervų, kraujo ir odos. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 

Tel:.* Richmond 0668, Rox_ 1894-J.
■ ■ — ■ i. — ■ -■«

^lietinis OptraKtnstas

«

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

J. L. PASAKA KNIS, O. D. - 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. LANDAU
Specialistas Veneriėką Ligą

Pąsekmingai gydo įsisenėjusias 
lieps vyrų ir moterų. Taipgi o- 
d«s ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 
32 Chambers St, Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

F

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vą ir kronišką ligą.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
Lietuviška Aptiela

6* SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMP1A THEATRE BLDG, 
ROOM 22

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

ROGUTES PO 98c. IR DAUGIAU

8 ŽIBURĖLIŲ SETAS 
KALĖDŲ EGLAITEI .. 79c.

Visa eilė žaislą vaikam 
pigiausiomis kainomis.

Didelis nupiginimas musą geležų, 
malevą ir švinorijos skyriuje, e 
taipgi virtuvės indų skiepe.

Vietoje pristatom j namus. 
Tel. Hancock 6105—6196.

SOUTH END 
HARDWARE CO.

1095 VASHINGTON ST, BOSTON 
Netoli Dover st. EI. Stoties.

Jaunuomenės Teatras 
Lietuvių Žinyčioje j

Įvyks Grucdžio-Dec. 22 
L, 1929 m. kaip 8 vai. vaka
re. Apart veikalo, bus kelia
mas duetų ir žinyčios jau
nuomenės cb 1 s dainuos. 
Kviečiame vi-dalyvauti. 
Įžangos nebu>.

Žinyčios Kalėdų Eglaite
Bus parengta dėl Kalėdų, 

Seredoje, 25 gruodžio, 
1929 m. kaip 7 vai. vakare. 
Dovanos bus < i damos dėl 
Žinyčios vaiku jos prita
rėjų. Apart (' anų turėsi
me labai turtingą programą, 
nes p. Kubilie: 
mą šiame par 
čiame visus d

% Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slapty ligą motery ir vyrų, kraujo ir ode*. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
223 HUNTINGTON AVĖ, netoB M BOSTON. MAS8.

Dutton’s So. Boston

ns dalyvu- 
me. Kvie- 
auti.

L. Z. Komitetas.

I
i

gimusi 1912 metais Wash- kur parodoma kūdikių pa- pezų atiduoti už $1,500. 
Venewrainui čia pasiro

dė gera proga pasipelnyti. 
Jis liepė tiems “didžiū
nams" ant North Stationc 
palaukti, o pats parvažiavę 
namo, išsiėmė iš banko pen
kiolika šimtų dolerių, ir su
grįžęs atgal Į North Statio- 
ną, kur jo laukė ispaniški 
“bajorai,” nupirko iš jų mi
nėtus pinigus. Dabar jis nu
važiavo atgal Į savo banką 
ir padėjęs prie langelio pun
dą ispaniškų pinigų, papra-

RADIOkitais. j
Harvardo studentų bendra- ' 

buty gaisras.
Caverly Hali triobėsy, 

kur gyvena keli šimtai Har- 
vardo Universiteto turtingų 
studentų, pereitą sąvaitę 
nakties laiku kilo gaisras. 
Studentai visi jau buvo su-

Linksmų Kalėdų

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems, su
lig programo Muzikos Kohserva- 
torijų. Pamokos aiškinamos lietu
vių kalboje.

149 Booton at, Dorchester (netoli 
Andreiv So.) Tel. S. B. 1348-W.

e

Department Store
CIONAIS JUS GALITE ĮSIGYT VISAS 

KALĖDŲ DOVANAS.
CIONAIS JUS GALITE SUTAUPY1 PINIGUS 

Kainos pigesnės už Aukštos rūšie* tavoru*. 
Užeikit pasirinkt visas reikmenas -nai.

DUTTON’S SOUTH BOSTON
434 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Viena* iš geriausių Radio Amerikoje Majestic, 
kuri* žavėja savo muzika kiekvieną. Be abejo, rei
kia prisiklausyt to* stebėtu*©* radio muzikos ir tik 
tada galima suprast jo sp^ą ir malonumą tono 
to stebuklingo radio.

Artima* ir tolima* stoti* gausit parankiai ir grei
tai. Naujausius išradimu* kokie tik yra radio, rasite 
MAJESTIC. Didžiausia gvemacija. Geriausias pa
tarnavimas ekspertų iš musų kompanijos.

Majestic Jubiliejini* Modelis, sudėtinė grožio, 
tolumo ir spėkos, lyginasi su kiekvienu kitu radio 
aparatu net brangiausių kainų. Leiskite, padetnon- 
•truot jums MAJESTIC. $6.00—DOWN—ĮMO- 
K£T, kitkas ant lengvų mėnesinių ar sąvaitinių nu- 
mokėjimų; dideli* atrokavima* ant jūsų seno radio.

489 BR0ADWAY,
Netoli Dorchester St,

Telefon So. Boston 0536
- SO. BOSTON, MASS.




