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ARBA KAIP ♦‘ŠVENTA
SIS*’ PATEKO KALĖ- 

JIMAN.
Buvęs Ryme ir sugrįžęs Sas
navos, Valiukonis žadėjo 

visas davatkas nuvesti 
į dangų.

- Šiomis dienomis Mariam- 
polėj tapo nuteistas kalėji
mas “šventas” vienuolis D. 
Valiukonis, ir kartu su juo 
uždaryta typėn Brazdaus-j 
kįenė, beveik šventa jo mei- 
k^ė.

> T Lietuvos laikraščiai pa- 
duoda apie šitą bylą seka- 
Xnų smulkmenų:

Sasnavos parapijoj, Ma

Valiukonis mokėjo bobas 
apgaudinėti. Jisai pradėjo 
elgtis prie jų kaip tikras 
“šventasis.” Ant krutinės 
užsikabindavo didelį kry
žių, paskui užsimesdavo ant 
savęs didelę baltą maršką 
ir melsdavosi “lotyniškai.”

Tas padarė į bobas labai 
didelį įspūdį ir jos ėmė da 
daugiau sviesta ir kiaušinių 
jam nešti. Ypač jam darba
vosi davatka Brazdauskie- 
nė, kurios namuose jis gy
veno. Ji pradėjo net aukas 

(“šventajam* rinkti. Ir su
rinko nemaža pinigų.

Bet nugirdo apie tai Sas- 
klebo: ~ ‘ “ **

i

Minske Areštuoti 
Kauno Baltgudžiai.

Iš Italtgudijos sostinės 
pranešama, kad 
ž * tenai 

ų vei- 
kurie savo laiku buvo

TRIJŲ SALIŲ LAKŪNAI 
JIEŠKO DINGUSIŲ

AMERIKIEČIŲ.
Tūlas laikas atgal Sibiro 

šiaurėj prapuolė Amerikos 
lakūnai, Carl Ben Eielson ir 
Earl Borland. Paskutiniu 
kartu žmonės juos matė te
nai lapkričio 9 dieną. Nuo 
to laiko apie juos nėra jo
kios žinios. Jų likimu labai 
susirūpino Amerikos val
džia ir Washingtonas krei
pėsi net į Maskvą prašyda
mas, kad Sovietų valdžia - r . _ .
padėtų jieškot dingusių jan-.balt£^‘zgrupei, kun 
kių. Maskva tuojaus pasky-'į9^ metais buvo sudariusi 
re 2,000 rublių dovanų tam,1 Bakguc<žių liaudies Res-

Minsko 
bolševikų 
suėmė visus b 
kėjus.
nuvykę tenai iš Kaimo. Su
imtųjų tarpe esą Lastaus- 
kas. Hoivinskas, Cvikevi- 
čius ir kiti — iš viso 17 žmo
nių.

Suimtieji priklauso tai 
baltgudži

rpt

NORVEGAI UŽĖMĖ NAU-! 
JĄ ŽEMĘ PIETŲ 

AŠIGALY.
Norvegų ekspedicija su 

kapitonu Larsenu priešaky, 
kuri buvo išvykus pietų žem
galio tyrinėt, šiomis dieno
mis užėmė tenai naują že
mės plotą Norvegijai. Eks
pedicija plaukė laivu “Nor- 
wegia” taip toli į pietus, kaip 
toli buvo neužšalusios jūrės. 
Paskui laivas sustojo ir nor
vegai lėkė 100 mylių orlai
viu. Jie pasiekė didelį že
mės plotą, kur pastatė Nor
vegijos vėliavą, kaip reika
lauja tarptautiniai įstaty
mai, ir paskelbė, kad toji 
žemė bus Norvegijos nuosa
vybė.

Amerikiečių Bendrovė 
“Rūbas” Lietuvos Teisine.
JOS VALDYBA IŠVOGU

SI PINIGUS.
reikalai, rodės, ėjo kuo pui
kiausiai.

Bet “Rūbo” bendrovė ne
turėjo sąžiningų ir dorų 
žmonių savo reikalams ves
ti. Jos valdyba, vietoj rūpin
tis bendrovės labu, žiurėjo 
tiktai kaip daugiau patiems 
pasipelnyti. Valdyboje bu
vo šie asmenys: Jurgis Gu
džiūnas, Antanas Karsokas 
ir Kazys Kuosaitis.

1925 metais buvo sušauk
tas nepaprasths bendrovės 
susirinkimas Kaune, kur 
knygų revizijos komisija 
pranešė, kad valdyba yra 
pavogusi nemažiau kaip 
150,000 litų bendrovės tur
to. Pavyzdžiui, elektros sto
tį, kuri buvo verta 200,000 
litų, pirmininkas Gudžiūnas 
pardavė žydui Kahnui už 
50,000 litų, bet ir tos sumos 
da negavo; jis gavo pini
gais vos tik 3,000 litų, o kit
ką paėmė iš žydo vekseliais 
(notomis).

Pirm to pirmininkas Gu
džiūnas buvo davęs savo 
broliui Tadui bendrovės 
vardu vekselių už 47,000 li
tų. Pirkdamas elektros sto-

Turėjo įsitaisius rūbų siu
vyklą, elektros stotį ir 

jau statė audinyčią.
Tuoj po karo Amerikos 

lietuviai buvo įkūrę Kaune 
“Rūbo” bendrovę. Savo lai
ku ji buvo Lietuvoje plačiai 
pagarsėjusi, nes vertėsi di
deliais kapitalais ir darė di
delių užsimojimų. Ji buvo 
žinoma kaipo milioninė 
amerikiečių kompanija.

šiandien gi šita kompani
ja jau apskelbta bankrotu 
ir jos valdyba sėdi, ant teis
mo suolo už išeikvojimą 
bendrovės pinigų.

Trumpa “Rūbo” bendro
vės istorija* yra tokia. įsikū
rusi Kaune 1921 metais, ji 
visų pirma Kaune įsteigė 
didelę siuvyklą, kur darbas 
buvo dirbamas elektra, įsi
gijo didelį siuvyklą inven
torių, daug medžiagos ir 
krautuvę savo dirbiniams 
pardavinėti. Veikimo šakas 
beplečiant, bendrovė Tau
ragės mieste įtaisė elektros tį, žydas Kahn neva nupir-

• • • — • ta x-ta V <• a

kas pirmas juos atras arba Publikos vyriausybę. Botše- 
ąurodys, kur juos gabma Vlkamplinską vėliaus uzė- 
rasti. Tuo pačiu laiku keli mu^> pasitraukė į Lietu- 
rusu orlaiviai leidosi į Sibi-'Y3 ląiktg^yMo.
ro šiaurę ir skraidys tenai^.-.11 m«ai atari jie įssiza- 
žiurinėdami, ar nepamatys dėjo savo “klaidu , ir įsvy- 
kur nukritusių amerikiečių. | ko atgal Baltgudijon, kun 
"i Alaskos da ruošiasi Bkti,dabal'.^vena jau po bolse- 
venai keli Kanados ir Jung-,V1M diktatūra. Jie manė te- 
tinnj Valstijų lakūnai, taip "ai d‘lbtl kultūros darbą, 
kad trįs valstybės jieško Las>tauskas buvo baltgudzių 
dviejų Amerikos lakūnų.

SAVININKAI KRAUSTO 
NAMUS IŠ SUBANKRU

TAVUSIO MIESTO.
Wyomingo valstijoj su

bankrutavo Manvillės mies
telis. Kitąsyk Manville bu- 
bo turtingas miestukas ir tu-

stelis nebeturi iš ko savo

SUOMIJOJ MITINGAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS.

>

<

upėje padarė tvenkinį, o ant

vim ir moterj.

Kinijos oficialė žinių pizac kongresas. Jame pU0]ė farmerių banką, pa- Pereitą sąvaitę rezi
agentūra “Kaumin” praneša! ,s " . ^'tiegatų ~ du g^bė $1,000 ir bėgdami nu-, kardinolas Gasparri,
iš Šanchajaus, kad naciona-,tuię8t.anJiai: . P®?1?8 .?aYf* šovė banko prezidentą, k u-per ilgus metus buvo 
listų valdžios apskaitliavi-'nos 11 ■ 18 ris norėjo juos sulaikyt. žiaus reikalų vedėjas.

i

rinko į savo namą lošt kor-

t

BOLŠEV1KAI UŽMUŠĖ 
10,000 KINIEČIŲ.

DIEVOBAIMINGAS 
PLĖŠIKAS.

šiai sėdi Solovecko salų ka
lėjime.

IŠ KYŠIŲ POLICMANAS 
PASIDARĖ $62,000. 

Londone buvo pasmerktas
> N. Y. —■ Ne-18 mėnesių kalėjimo polici-

ĖJO 9 BŪRIAI VOKIEČIŲ 
IŠ RUSIJOS.

Lietuvos Žinios” prane-

Įėjimam Kitas žymus balt- skoių užsimokėti ir pasida- 
gudzių sociaffevoliucienie- Vg bankrotan. Dabar namų 

nūs, Mamoną*, jau 5 mene- savininkai pradėjo kraustyt i whi ira.’ __ ____ i • tt

RADO S
TER1

Jamestov

Šiomis dienomis visoji EKONOMINE PABALT1- 
Suomijoj įvyko visa eilė’ JOS KONFERENCIJA

savo namus iš tenai. Kas są- 
vaitė iškraustoma du-trįs 
namai. Gyventojų beliko 
apie 300.

------  --------------- tomis ant antrųjų lubų. Vie-' 
A 2 POPU. ' PABĖGO 3 KALINIAI, nas kraštas grindų nukrito; 
= Čią netoli Salėm, Mass. — Pereitą žemyn ir pasidarė didelė.

■nuristu veikimą £ reikalą- konferencija, kurioj dalyva-^ Pastabi net audimo fab- 
vo iš vvriausybl atitinka-vo lietuvi,, latvi, ir esty J™

išklausyt. Jisai nesigina nuo 
vagystės, bet sakosi esąs ge- 

KINIJOJ PANAIKINAMI'ras žmogus, nes nuolatos ei
nąs bažnyčion.

„ APIPLĖŠĖ BANKĄ IR UŽ-
Havanos MUS£ JO PREZIDENTĄ

1 P?nP1Jtini8 Oakland, Ky. — Pereitą 
darbininkų orga- gąVajtę 3 banditai čia už-

J.?U«Skl ^e?t?otl lr ^us_ Vienas iu omo nušautas, ki- teismų. Jie turėjo savo teis- 
ti. Suimtas jų laivas vadina- . <; • Randi- mus ir teisėjus. Bet dabar-= .........................- S Įvijos valdžia paskelbė,

- 1 . . * Vod nnn Molini Mom VIRI

2 valandą ryto kažin kokį liaudies susirinkimų prieš TALINE.
lafvą, kuris plaukė be žibu komunistus. Kalbėtojai susi- Estų sostinėj Taline (Re- 
“ ’ ’ ’ ’ * " " ‘ ’ griežčiausiai velyje) anądien atsidarė

ivalstybinį ko- antra Pabaltijos ekonominė

- _______ ...... ....... ...... - r - - NAMAS SUGRIUVO, SU-
lševikai sunai- toli nuo čia pereitą sąvaitę jos seržantas Goodard, ku-| ŽEISTA 60 ŽMONIŲ. 

i.u.. j Quarryville, Pa. — Ame-kinę už 500,000,000 aukso’vaikai rado sniege sušalusią Hs kyšiais iš naktinių kliu- Quarryville, Pa. -i- Ame- 
dolerių. - moterį. Manomą, kad ji bus bų buvo susirinkęs $62,000. rikos legijonierius čia ištiko

;Mrs. B. M. Crouse, kuri 14 Valdžia tuos pinigus iš jo nelaimė. Apie 125 jų susi- 
ilapkričio i špuolė iš Uticos. atėmė. -•

i

Iki šiol europiečiai Kini- 
j°j buv0 įsigalėję, ka^l 

"juodais “kazokais“’ nepripažindavo net Kinijos

akademijos narys ir muzie- rgj0 per 2,000 gyventojų, 
jaus saugotojas. Dabar bol- geį aliejaus šaltiniai išsi- 
sevikai atėmė ir jo akade- baigė, biznis nusmuko, mie- 
miko vardą ir pasodino ka- _ i_ -.—• i.  

v y- . narna tx Šjurint b-vės;bei iteiks specialinės pasalinti prekybinių santikių nam3- ls 831168 ziunnt d ves
***«• .CUMI 11IMH1UUOC lOHUHVVO Vi C" ▼ AVxAAVTXAAA»»

išbėgt nepasiseks, todėl jie legacijos. Iš kitos pusės ko- n? įstatymdavystę, 
arroifai •maiciilrrk rmtraino » nin cictoma ir tf

rių linkui kranto. Sargvbi- rinkimuose 
nis botas davė signalą, kad smerkė prieš’ 
tas laivas sustotų, bet vietoj 
stot, jis leidosi bėgti. Tuo-I

ta šaudyt šaudė iš kanuo- 
lių ir kulkasvaidžių. Mato
ma butlegęriai suprato, kad

išsi-

t i

riampolės apskrity, 1928 navos klebonas ir jam pasi* . 
metais pasirodė apie 30 me- darė pavydu. Jis pamatė čjfc tl-, \--- *---- - ---- *=_ 1--- ------------------------ x-------i.
apsiskelbė pranciškonu, ka- mui i 
pucinu ir misijonierium Ti- Visų 
kra io pavardė buvo D. Va- sakyt

lu amžiaus vienuolis, kuris:i 
apsiskelbė pranciškonu, ka-j 
putinu ir misijonierium mi 
kra jo pavardė buvo D. Va . 
liukonis. Jis buvo iš Kauno 
pranciškonų vienuolyno.

Atvykęs į Sasnavą,. jisai 
apsigyveno pas davatka i 
Bra^dauskienę ir pradėjo iš 
čia savo “mokslą” skelbti. 
Jisai sakėsi tik sugrįžęs iš 
Rymo ir parsigabenęs dau- 
mMalSr kitok^^ vienų.nak-

didelį konkurentą savo biz- 
* ii ir nutarė ^ sunaikinti. 

_ pirma jis apskelbė iš 
sakyklas, kad D. Valiuko
nis nėra netik “šventas,” 
bet tikras “bedievis.” J£ada 
davatkos nenorėjo Kihigui 
tflcėti, D. Valiukonis buvo 
įskųstas policijai.

Policija, turbut to paties 
klebono spiriama, pradėjo 
tyrinėti “vienuolio Valhiko-

tį “šventas” žmogus buvo 
sugautas klėtyje pas Braz- 
dauskienės dukterį. Paskui 
paaiškėjo, kad jis ir su pa
čia Brazdauskiene gyvena.

Taigi šiomis dienomis 
misijonierius Valiukoųis bu
vo pašauktas teisman ir nu
baustas trim mėnesiais ka
lėjimo. Jo meilužė Brazdau- 
skienė taipgi gavo 3 mėne
sius belangės. Susigraudi
nus ji teisme pasakė: “Ken
tėjo Dievas už svieto grie
kus, kentėsime ir mudu du!”

Ra Ja Dni<- PER KAUNĄ JAU PER-Kaao uioeų urus gj0 9 BUR1AI vokiečiu

to” tavoro, kuris labai rei
kalingas davatkoms. Jis 
pradėjo tas “šventenybes” 
— ^mnėti ir darė gerą biz- 

;inios apie jį pasklydo 
įo visą apielinkę. Moterys 

ėmė pjąu&i pas jį ir iš to
liau. už rymiškus škaplerius 

‘ jos nešė jam lietuvišką svie
stą, surius, kiaušinius ir li
tus. Žmogus kad ir šventas, 
bet dvasia šventa gyventi 
negali, reikia žemiško mais
to, o kartais ir burnelę rei
kia išsigerti.

Sušaudė Butlege- 
rią Laivą.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą ties Newport, R. I., 
buvo sušaudytas degtinės 
šmugelninkų laivas ir už
mušti 3 žmonės. Valdžios 
botas, kuris saugoja pakraš
čius, apšviesdamas prožek
toriais jurą, pastebėjo apie

stotį ir su Tauragės miesto 
valdyba padarė sutartį, ku
ria einant apsiėmė tiekti 
miestui šviesą per 12 metų. 
Vėliau b-vės valdyba suma
nė Tauragėj ant Juros kran-

x i- __ Paskutiniame būry buvoterp saules kepmamų smil- ^mens Taj d/u^aosia 
tynų. Ezera' vra a"®"“* kolonistai iš Sibiro. Tuo tar- 
Lake Ęyre. variu n esjs di- dau^au neb j
dziausis iš visų; dn-skimų 
ežerų, kokie iki Šiol buvo 
žinomi. Madigan mano, kad 
vien tik šiaurinėj to ežero 
pusėj, kurią jis tyrinėjo, 
dmskos gali būt į 3,000,- 
000,000 tonų. Ežero vanduo 
esąs taip sūrūs, kad jo pa
viršium plaukioja plutos 
druskos, nelyginint šiaurės 
vandenyne ledų lytys. Jeigu 
cheminė analyzė parodytų, 
kad toj druskoj yra daug 
potašo, tai ežero vertė bus 
neapkainuojama.

pravažiuosią tik pavieniai 
asmens, atsilikėliai. Yra ži
nių, kad vedamos derybos 
su SSSR valdžia išleisti dar 
3,000 asmenų.

Įspūdžiai iš pasikalbėji
mų su tais bėgliais yra pla
čiai aprašyti “Keleivio” vi
dury.

MEKSIKA AREŠTUOS 
AGITATORIUS.

Meksikos laikraštis “Ex- 
celsior” praneša, kad pasku
tinėmis dienomis tarp sosti
nės garnizono kareivių val
džia p3tyrė platinamą slap
tą propagandą prieš val
džią. Valdžia esanti pasiry
žusi visus agitatorius areš
tuoti ir bausti. Buvusis gene
rolas Federico Barrera esąs 

ir ištremtas į

IŠDEGINO SAVO PAČIAI 
SMAKRĄ IR KRUTINĘ.
San Leandro, Cal.—John 

Silva, 26 metų amžiaus vy
ras, susipyko čia su jauna 
savo pačiute ir ištraukęs iš 
jos rankų elektrišką prosą 
išdegino jai smakrą ir kruti
nę. Teismas nubaudė jį už
tai 3 mėnesiams kalėjimo.

met iš sargybos laivo prade- mų žvgiu urieš komunistus. 160 atstovų.• ’ ’ ' ' ............ Priimti- rezoliucijas . vy-' Konferencijos tikslas -
riausy... £____ ___________ _ . . .
susirinkimuose išrmktos de- kliūtis, suvienodinti sociali-

______  _ ' , mokes- 
munistai Helsinky mėgino čių sistemą ir tt. Atskirų . .
surengti demonstraciją, ku- valstybių konsolidavimas Brunsvvick, Me. — Polici- 
rią tečiaus policija sustab- bus etapas, Tautų Sąjungos ja čia suėmė Donaldą Mich-
dė. globojamos Europos federa- audą, kuris prisipažino iš-

__________ cijos realizavimo. Sekma- plėšęs kleboniją ir pavogęs 
NUŠOVĖ PENNSYLVANI- ^eni konferencija pabaigė $100 nuėjo bažnyčion mišių

JOS “KAZOKĄ.” savo darbus. 1 ' T "’* “
Neu castle, Pa. — Pereitą 

pėtnyčią netoli nuo čia ant svetimSALIŲ TEISMAI, 
kelio susirėmė su banditais , Y. . Tr. ,
du raiti Pensylvanijos poli
cininkai. kuriuos žmonės va
dina ‘

greitai apsisuko ir nukreipė 
savo laivą tiesiai prieš atsi
vejantį valdžios botą. Ar ši
tuo manievru jie norėjo pa
rodyt, kad jie pasiduoda, ar 
gal planavo susidurti su val
džios botu ir sudaužyt jį, to 
niekas nežino, bet pasek
mės buvo tokios, kad sargai 
nesiliovė šaudę ir tris butle- 
geriai buvo užmušti, o ket
virtas sužeistas. Beveik visi 
jie žydai. Kai kurie jų buvo

si “Black Duck,” varomas j 
Curtis orlaivių motorais ir 
visuomet buvo žinomas kai
po greičiausis skraiduolis 
ant jūrių. Jis buvo kupinai 
priklautas gėrimų.

kad nuo Naujų Metų visi 
____  svetimšalių teismai Kinijoj 

PIRMAS DARBININKŲ turi fcut Panaikmtb
KONGRESAS KUBOJ. '
Sausio 15 d.

mieste Įvyks
sos Kubos <

mu, per bolševikų armijos’ Kubos m .estų, 
įsiveržimą Mandžurijon bu
vo užmušta bei sužeista ne
mažiau kaip 10,000 kinie
čių kareiviu ir civilių žmo
nių. Turto bolševikai i

SPROGIMAS KASYKLOJ.
West Virginijoj, netoli

BRAZILIJOS PARLA
MENTE NUŠAUTAS 

ATSTOVAS.
Pereitą pėtnyčią Brazili

jos parlamento koridoriuje 
smarkiai susikirto .atstovas 
Souza Filho su buvusiu ag
rikultūros ministerių Lope- 
zu. Pastarasis šovė iš revol
verio ir Filho krito negyvas.

ko iš Gudžiūno brolio tuos 
vekselius ir įmokėjo juos už 
elektros stotį kaipo pinigus.

Buvo ir daugiau panašių . 
suktybių. Taigi šerininkų 
susirinkimas pareiškė savo 
valdybai nepasitikėjimą ir 
patraukė ją teisman už ben
drovės turto išvogimą. “Rū
bo” bendrovė dabar likvi
duojama, tai yra, uždaroma.

New Yorke Areš
tuota 60 Komunistų 

Pereitą sąvaitę New Yor
ko policija suėmė 60 komu
nistų, jų tarpe 28 moteris. 
Visi jie yra kaltinami tvar
kos ardymu. Jie kartu su ki
tais streikieriais buvo susi
rinkę ant West 26-tos gat
vės pikietuoti čeverykų 
kompaniją, kur buvo ap
skelbtas streikas. Policija 
pradėjo juos vaikyt, sakyda
ma, kad jie trukdo gatvės 
judėjimą. Smarkesni neno
rėjo pasiduoti ir ėmė dai
nuot komunistiškas dainas. 
Tuos ir areštavo. Taip bent 
praneša kapitalistinė epau-' 
da.

REZIGNAVO POPIE
ŽIAUS GASPADORIUS.

Pereitą sąvaitę rezignavo 
kuris 

per ilgus metus buvo popie- 
Ma- 

tyt, jau tiek pralobo, kad ne
benori daugiau net ir “šven
tais” reikalais rūpintis.

KANADOS KALNAS PA
VADINTAS MACDONAL- 
DO DUKTERS VARDU.

Kanados vidaus reikalų 
ministerija nutarė aukščiau- 
sį Rocky Mountains kalną 
pakrikštyti “Mount Ish- 
bel” kas reiškia MacDonal- 
do dukters Ishbel vardą. Tai 
padaryta atminčiai jos atsi- 
lankym o Kanadon pereitą 
vasarą, kuomet ji kartu su 
savo tėvu buvo atvykusi į 
Ameriką.

DŽIAUGIASI, KAD FAŠI
STŲ SĄJUNGA UŽSI

DARĖ.
___ 'j Salėm, Mass. — Pereitą žemyn ir pasidarė didelė Amerikos valstybės sek- į 

’ikai su- sąvaitę iš pavieto kalėjimo pakalnė, kurion visi jie su- retorius Stimson Washing- 
u. Tai jau čia pabėgo 3 kaliniai. Jie iš- garmėjo su visais savo sta- tone išreiškė didelį savo pa- 1 

aip 50 sušau- piovė kalėjimo koridoriuje lais ir kortomis. Šitoj nelai- sitenkinimą, kad fašistų są- ? 
Ikelias pa- geležines grotas ir taip pa- mėj buvo sužeista 60 žmo- junga Amerikoje jau užsi-. 

spruko. darė.

UŽSIUVO ŠUNIUI 
SNUKJ. I

St Louis mieste nežinia SUŠAUDi 
‘ Pereitąnuo Beckley miestelio, C. C. kas užsiuvo šuniui žiotis ir Pereitą 

Smokles Coal Co. kasykloj paleido jį gatvėn. Policija Leningrado 
pereitą pėtnyčią įvyko spro-’jieško piktadario, o miela- šaudė dar < 
girnas. Kasyklon buvo tik širdingos senmergės sudėjo bus daugi 
ką nusileidę 12 darbininkų iau |10,000 dovanų tam, dytų šven 

[ir jie visi laimingai pabėgo, kas išduos kaltininką. skirtines są
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tina pavojų, bando daryti pasi
priešinimą. Visose tamsy bes ir 
melo garbintojų gūžtose di
džiausias sąjūdis ir sumiai-. 
mas. Skubiai mobilizuojamos 
'■;*os davatkos: aklos, raišos ir 
kuprotos. Jų pulkams vado

vauti yra paskirti juodieji Ry
mo ciesoriaus apicieriai. Visa 
ši tamsioji armija gausiai ap
ginkluojama veidmainystės, 
melo, šmeižtų ir piiotkų Įran
kiais. Į didžiausią ir stipriau
sią ių tvirtovę, kurioj sėdi pats 
"žemaičių Neprietelius" atga
benta keliolika sunkiosios arti
lerijos patrankų, iš kurių jau
paleista i musu štabą keli svie
diniai kalibro (dydžio) : *cici- 
likai." 'bedieviai." 'parmazonai," 
'peklos ramsčiai" ir tam pana
šiai. Bet viskas veltui! žemai
čiai nesiduos daugiau už no
sies vedžiojami! Visi jie sekan
čiais — 1930 metais skaitys tik 
savo laikraštį •žemaiti!’”

Galų gale visas tas baisus 
su “bombų sprogi- 

baigiasi paraginimu,

. “MUSOLINIAMS.”
Anglijos Darbo Partijos 

ir dabartinės vyriausybės 
organas “Daily Herald”| 
duoda vidurinės Europos 
diktatoriams gerų patarimų. 
Jis sako:

“Darbo ir socialistų interna-, 
cionalų biuras savo praėjusios 
savaitės susirinkime padarė 
Vidurinės Europos Mussoli- 
niams Įspėjimą. Į kuri tiems po-' 

nams labai praverstų atsižvelg

ti. Fašistiško perversmo pavo-j 
jus Austrijoj, rodos, tuo tarpu.' 
nebegresia. Laiku supratusi.’ 
kokios katastrefingos Įtakos ■ 
padarytų toks perversmas* 
Austrijos politiniems ir ekono-Į 

miniems santykiams, su Euro-! 

pos demokratiškomis valstybė
mis, vyriausybė, kuri buvo pa
linkusi nusileisti Heimvvehrui. 
Įsidrąsino ir pasipriešino jam. Į 

O Heimuehras paėmė ir su-' 

biiuško.
"Lenkijos seimui irgi buvo: 

padaryta bombastišku grasini-'"karas 
mų. Kol maršalas Pilsudskis mais” ___ ______ , _______ ,

griozdės po lenkų kalbos žody-!kad žemaičiai užsirašytų at- 
ną šlykščių žodžių, kuriais ga-’einantiems metams “Žemai- 
lėtų pakoneveikti savo tėvy- ti.” 

nės institucijas, jis tik sukėlė: 
gailesčio jausmą prtiiMems iš-1, 

krypimams žmogaus, kuris ka-’politikieriai prieš rinkimu

-

K E L £ V I S

ELEKTRA VAROMAS LAIVAS

i

a” degtinės 
andenin. Jis

Nesenai pastatyta.* Amerikoje laivas 
šmugeliui gaudyt. Jis čia parodytas nuleid 

vra varomas elektros jėga.
4

C Baisenybes Pasakoje Iš
Rusijos Pabėgę Žmones.

Šiomis dienomis per Kau- naujas Sovietų ponas, o dar- nusivedė žvalgybon ir kan- 
ną ėjo būrys pabėgėlių iš bininkai jo vergai, 
bolševikų Rusijos. “Lietuvos 
Žinios” rašo apie juos taip:'

Išblyškę veidai, įdubę 
skruostai, nuskuręs aprėda
las. skausmas, maldos, aša-' 
ros ir ašaros... Sunku apra
šyti Įspūdžius ir vakarykš-* 
čio Rusijos pabėgėlių ešalo- 
no. Jų
129 šeimos, apie 400 asmenų.

Tečiaus nepilnos. 119 as
menų iš tų Šeimų tapo suim
ta GPU agentų (t. y. 1 
nistų žvalgybos, kuri anks
čiau vadinosi čeką) i 
Rusijoj, atskirtos nuo šei-

kino 4 paras ir kai nepasida
viau, prirėmę i krutinęs re
volverius privertė pasirašy- . 
ti “prisipažinimus,” esą mus

Amerikoj kartais šitaip 
’ reklamuojasi pigios rūšies 

daise buvo figūra Europoj. Bet laikraščiui tokia pigi de- 
dabar. kada iis perėjo nuo gru- jnagogija netinka, 
baus koliojimo prie grasinimų! 

primesti jėga savo valią sei
mui. kada jis pradėjo organi-: 
žuoti kardų žvanginamas kari-! 

ninku demonstracijas <____ .
kuluaruose, tai jis 

na savo, 
gerą vardą, 

dieni seimas vėl susirinks Var-Į Vokietijos socialdemo-i 
šuvoj. Maršalui ir jo kolegoms kratų organas ""Vorvvaerts” 
butų labai ir labai ne pro šalį nagrinėjo to žodžio atsira- 
ge^^apsvarstyti. kokios P'’ 1 ------:..................................------ -I

perversmą — kas butų 
pilietinio karo paskelbimui — 
Lenkijos tarptautiniems santi- 
kiamas ir jos politiniam, dip
lomatiniam ir finansiniam 
kreditui.”

Kaip žinia, Lenkijos sei-,

“PRAMONĖS BUOŽĖ.”
Bolševikų Rusijoj atsira- 

•; ; seimo^do naujas žodis, “promyš- 
ne tik gadi-^ennvj kulak.” kuris lietuvių 

bet ir savo tėvynės * vertime reiškia “pramonės 
Ateinanti antra- buožė.

Vokietijos

’e^£apsvarstyti’ kokios i^-'dimo istoriją ir prieina prie 
oy^b) ėtų bandymas padaryti jšvadO;
lerversma — kas

kad “pramonės 
lygu i buožėmis” bolševikai vadi

na darbininkus, kurie reika
lauja pakelti užmokesnį už 
darbą.

Iki šiol Rusijoj buvo žino
mi “kulakai” arba “buožės” 

:be būdvardžių. Taip buvo 
mas jau susirinko ir Pilsuds-įgadinami stambesni ukinin- 
- - - - ’ " Bolševikai juos laiky-

savo valstybės prie- 
kad to- 

; kiais pat valstybės priešais 
i skaito 

likos seimą ir žvangindami ir "pramonės buožes, t. y. 
kardais terorizuoja šalies darbininkus, kurie reikalau- 
gyventojus. Jeigu anglai ja daugiau algos, 
taip prastai mano apie Pil
sudskį. tai apie Lietuvos 
diktatorėlius jie turi būt da; 
prastesnės nuomonės, nes 
šie jau senai yra Pilsudskį 
pralenkę. Pilsudskis savo 
seimą tiktai kolioja. o lietu
viškieji musolinukai jau se
nai sava ji išvaikė.

2__________ l
I I

kis nedrįso smurto vartoti. Į kai.
“Daily Heraldo” pastabą 'dayo 

neprošali butų Įsidėmėti ir šais. Nėra abejonės, 
Lietuvos “Musoliniams,” I ’ ... -

kurie išvaikė savo Respub- bolševikų žvalgyba 
b'bc.e caimo ir “oramonės buožes

BAISUS “KARAS” TUŠ
ČIAIS ŽODŽIAIS.

Telšiuose eina sąvaitraš- 
tis “Žemaitis.” Paskutinis 

”^4.49 -tas) jo numeris išėjo 
to’kt ‘"karingas.” kad gali 
kai Kam net priepuolį Įvary
ti. Pirmam jo puslapy yra 
padėtas stambiausiomis rai
dėmis antgalvis: "SPRO
GUSI BOMBA.” Pamačius 
tokį antgalvi. skaitytojui sa-! 
vaimi siūlosi mintis, kad čia: 
Įvyko kas nors nepaprasta. 
Gal “plečkaitininkai” iš-', 
sprogdino Lietuvos genera-: 
linį štabą? O gal preziden-’ 
tas Smetona užmuštas?

Bet padėtas žemiau ant-' 
raeilis antgalvis sensacinį 
pojūti kiek nuramina, nes 
sako, kad sprogusi bombai 
“nepadarytų tokio triukšmo 
ir sąmyšio, koks kilo tamsos 
apaštalų tarpe dei ‘Žemai
čio’ jiems paskelbto karo.” ;

Ir ant galo jau seka “Že
maičio” “vyriausio štabo 
pranešimas” apie pati “ka-' 
rą.” Girdi:

“Karas pradėtas. Vienur, ki-
i

i

gino- 
šitokį

KAS BUVO TAS BE
PROTIS?

"Lietuvos Žinių” 3 
džio laidoj randame 
pranešimą:

"1919 metais gruodžio 9 d. 
Sibire. Altajaus krašte tragin- 
gai žuvo Vytauto didžiojo var
do lietuvių bataliono 9 kariai 
—6 karininkai ir 3 kareiviai: 
juos, patekusius Į nelaisvę, bol
ševikai sukapojo kardais, šį
met gruodžio 9 d. sukanka 10 
metų nuo to šiurpulingo Įvykio 
dienos. Tą dieną Vytauto i ž- 
nyčioj. Įvyko gedulingos pa
maldos už žuvusius Sibire mū
sų karius.“

Bet kila klausimas, ko
kiems tikslams tas Vytauto! 
batalijonas buvo 1919 me-- 
tais Sibire organizuotas? 
Gal Lietuvos nepriklauso- 

Įmybei ginti? Bet kaip jis j 
i būdamas Sibire galėjo Lie- 
įtuvai padėti? Išrodo, kadi j___  . .. - i
i jo padėti Kolčakui 
kus mušti ir caro 

1 gražinti.
Taigi, šiandien

Išrodo, kad 
koks nors “patriotas” norė- 

bolševi- 
valdžią

lietuvių 
visuomenei butų Įdomu ži
noti, kas buvo tas beprotis,

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE.

1930 metų Kalendorius yra puikiausis. 
Pilnas mokslo žinių, statistikų ir straipsnių, 
gausiai iliustruotas ir gražiai padarytas.

Tarp kitako čia rasite pilną praloto Ol
šausko istoriją ir kaip Lietuvos Universite
to studentai mėgino pasiųsti Voldemarą 
pas Abraomą.

Negana to, 1930 m. Kalendoriuje telpa 
labai Įdomus dokumentas apie fašizmo te
rorą Lietuvoje. Yra paduoti sušaudytu jų 
žmonių paveikslai ir paskutiniai jų laiškai 
prieš mirtį.

Kas mėgsta eiles ir dainas, tai šiame Ka
lendoriuje ras jų gana daug.

Kas mėgsta humorą, tam redakcija pasi
rūpino Įdėti gerų juokų.

Kalendoriaus kaina 50 centų, bet “Ke
leivio” skaitytojams tik 25c.
• Įdėkit tuojaus Į konvertą kvoterį Į popie- 

rą suvinioję, arba štampų už 25c., ir prisių- 
skite “Keleiviui” žemiaus nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

Iš Kanados štampų prašom nesiųsti, nes 
Jungtinėse Valstijose jų suvartot negalima.

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

i

Piatilietka.
Per 5 metus komunistai

.sumanė visus ūkininkus su-fsua itavę bėgti SSSR ku- 
į varyti i komunas. Todėl ni , ir kulokai.
(spaudžia, kaip įmanydami:, ^norėjom mirti ir pasi- 
l krauna didžiausius mokes-!rašėm o rvte jau paskaitė- 
į mus, atima javus, atima gy- me ta laikraščiuose...
įvulius, atima darbą. Nepa-; žm*ogus pasakoja ir ver- 
klusnius . " įkia.

i Paskutinis trukdymas
buvęs su vizomis. Pareika
lavo" 100 rublių už asmenį. 
Sutikome. Maža. Pareikala
vo 200 rub. Sutikome. Dar 
maža. Pareikalavo 220 rulv 

1—Sutikome! Tada nutarė . 
j išleisti. Kas neturėjo tiek— 

Visa h'au-!^ino atgaL - - .
j. •-. -• ’ . ? , i Jau iš ešalono suėmė 4nusistačius prieš komu- ino. yi
mstus. i , __ g ~

Esant tokioms ^lygoms,
Įdomu buvo pasiteirauti, 
kuo gi komunistai laikosi?

—Teroru! Tai visų atsa- ______ ______
kymas. Komunistai turi pa- vaFandas. Visi buvo nuvilk- 
kankamą skaičių apmoka-Įtį nuOgai.

šliopajut.”
Tai specialus dabar SSSR 

Į terminas, kuriuom pažymi 
komu-;žmonių šaudymą. Priežastis 

■j komunistų teismai lengvai
ir liko randa ir viešai jas netgi su 
----- i/.: * .............

mų. Važiuoja vienas gydy- raščiuose 
viena pastoriaus šei- šus nesunku gauti — revol-Į

ma, o pačio pastoriaus neis- veriais priverčia
tojas,

kaltinamųjų parašais laik- 
___ ____ ? paskelbia. Para-

leido. <
Ir šie pabėgę iš Sovietų j 

Rusijos vergijos (taip jie 
patys viešai sako) žmonės 
vos patys tiki, kad jie tikrai 
ne Sovietų ribose.

Musų žurnalistų grupė • 
vakar perėjo per visus vago
nus ir stengėsi išaiškinti 
priežastis, kurios vertė vo
kiečių kolonistus bėgti iš 
Sovietų.

Tikroji priežastis
yra ta, kad Sovietų Rusijoj 
jau nebegalima pasidarė to
liau gyventi, ypač ūkinin
kams. Tai kiekvienas jų sa
ko ir duoda rimtų Įrodymų. 

Vienas 20 ha žemės ūki
ninkas iš Ukrainos duoda 

‘toki vaizdą:
—Šįmet prikuliau 600 pū

dų javų, kurių pūdas kai
nuoja po 1 rub. 28 kap. Jei 
parduočiau visus javus, gau
čiau apie 800 rublių. Nalo- 
gų uždėjo 523 rub., samoob- 
loženija (apsidėjimo mok.) 
75 nuoš. — apie 400 rublių, 
obligacijų (paskola) turė
jau pirkti 125 rub., draudi
mai 10O rub., koperatyvoj 

s 25 rub. Taigi, vien 
dukart daugiau 

išneša, negu duoda ūkis.
Bėga žmonės iš Ukrainos, 

Krymo, Sibiro
ir visi nupasakoja panašų 
vaizdą.

Ilgiau teko išsikalbėti su 
buvo buvusiu koperatvvo darbi- 

<irė joio p?.- ninKU. Jis sako, kad i darbi- 
bažnyčioj ninkus truputi geriau žiūri

ma. negu i ūkininkus, kurių 
didžiuma vadinama buožė
mis—kulaki.

Ūkininkų klasifikacija
tokia: kas neturi nieko—nei 
katės, nei marškinių—bied- 
nota — neturtėlis; kas tur* 
nedaugiau vienos karvės ir 
arklio — sredniak — vidu
tinis, o kas truputi daugiau 
—kulak.

Taigi, kaip jie patys sako, 
per Kauną važiavo kulaki ir 
geriausiai pasiturį.

Kaip gi tie kulaki atrodo?
Geriausis jų aprėdalas tai 

kasdieninis nutriušęs drabu
žis. Visi jie, kaip parinkta, 
išblyškę: nei vieno veido 
neteko matyti ružavo: pa
geltę, išblyškę, išdžiuvę; 
jauni—pasenę: vaikai suny
kę.

Ūkininkas iš Sibiro
pasakoja, kad jų kaimas iš 
150 ūkių turi 20 uk., kurie 
turi po 2 arkliu it* po vieną 
karvę, 55 uk. turi po vieną 
arklį, o 75 ūkininkai neturi 
nei karvės, nei arklio.

Žodžiu, eina proletariza- 
cija (biedninimas). Kas tu
rėjo 2 arkliu “perveda” ant 
vieno. Tuomi norima pri
versti ūkininkus dėtis i kol
chozus — bendrus ukius, 
komunas. O ten dar aršesnis 
gyvenimas. Ten visa pri
klauso nuo komisaro.

kuris toki ba joną suma
inė ir vadovav .

KODĖL D-RAS ŠLIUPAS 
NUĖJO BAŽNYČION.
""Keleivy" buvo jau rašy- 

ita, kad d-ras J įas Šliupas 
Lietuvoje apsivedė ir kad 
šliubą ėmė kat; .ikų bažny
čioj. Amerik; lietuviams, 
kurie žin< J. š ūpą kaipo 
didžiausi bažry ų ir kunigų 

Į priešą, ta^ jo žingsnis pasi- 
jrodė keistas. Kilo nemaža 
kalbų ir Lietuvoje dėl ši
to šliubo. "Dano Balsas” 
rašo:

"Rodos kas < 
Daug žm: nių i: 
ko ir susiranda 
draugių. Bet Jo 

vo žymus 
gus. garsus kur. 
dievių popiežių 
—ir šliubą pas 
Katalikų laikr;. 
kad didžiausis 
avinyčią supriz 
teriai pradėjo 
grįžti Į brostvir 
Kultūros Dr;: 
cija betikybin. 
organizatorium 
Jonas šliupas, 
klausti, kodėl 
šliubą ėmė.

“Ir ką i tai 
kyti. Surado g-. 
Surado gyvenin 
mininkę. kuri 
mis apeigomis 
žmona, ir pasie 
naše ?-Iahomet< 

kalnas mano į-, 
ka Į mane, tai 
na.’ Ne tikybinė 

se gyvenimo esr 

Kai kas 
klausimą: ka 
pas galėjo Įsi r 
kę moterį? Ar 
žemino laisvos 

Bet tokį pat 
Įima pastatyt ii 
ną: jeigu ji i-.

nepaprasto, 
enatvėj jieš- 
au gyvenimo 
* Šliupas bu- 

arr.: tybinis žmo- 
j ėdikas, be

žadinamas j Įnašas
T L „ '_ _  . i w» 1 - zm-"ė bažnyčioj.1 mokesniai 
ai triubija, 
■edievis Į jų
Jauni bepo- 

■vejoti. ar ne 
kus. Etinės 
a. organiza- 
nonių. kurių 
r tėvu 1

■ 1S

iis gali atša
li i mo draugę, 
žmoną ir sei- 
< bažnytinė- 
;iko būti jo 

i pagal pra- 
•džių — Jei 
:ymu neslen- 
Jenku Į kal- 

ceremonijo-

• 1

I

i

Ii pastatyt 
d-ras Šliu- 
ėt Į fanati- 
s tuo nepa- 
> minties? 
laušimą ga- 
pie jo žmo- 

i karšta ka
talikė. tai kai į į galėjo Įsi
mylėti i šliupą turis nepri
pažįsta nei I)i 
šios? Ar ji ne 
vo religijos?

Absoliučiąi 
kymo Į tokius 
galima duoti, r 
kai priklauso 
Įsitikinimų.

o, nei du- 
žemino sa-

singo atsa
lsimus ne- 
tokie daly- 

io žmogaus

KAREIVIAI S kUGOJA
kalėjimą./

Rnode L-land j 
kalėjimas Hov ra 
ly pereitą sąv< J 
statytas kareiv J 
tąsi kalinių su- ii 
dų vakare kali d 
buvo pradėję ti 
bet nusiramino į

f
/valstijos 

f> mieste- 
[ buvo ap- 
! nes tikė- 
no. Kalė- 
tenai jau 

ukšmauti.

‘ ”• ir grąžino nuo -
pat Latvijos į-ubežiaus.

Pasakoja tą žmonės ir 
verkia.

i Siebeže ešaleną krėtė 4-5
i

_  \.—Kojų tarpupirščiuose,— į 
pasakoja viena jaunutė mo
teris iš Krymo, — iščiupinė
jo GPU agentai, ar nesive-

mų žmonių, kurie visokiais 
budais terorizuoja gyvento
jus ir juos valdo.

Teroras
Įsigalėjęs iki netikėtinumo žame kokių brangenybių, 
ribų. Jei kur ir ramu yra. tai Kur dar daugiau čekistai 
ten griebiamasi provokaci- j ieškojo, moteris gėdisi sa- 
jų, kad visą laiką terorizuo- kyti.
tų žmones. ! Visus pinigus ir branges-

—Negalėjau suprasti, — nius daiktus atėmė. Bet dėl 
pasakoja vienas pabėgėlis, to jie nesisieloja, nes visas 
—kaip komunistai žino vi- jų turtas su ūkiais liko “Die- 
sas musų, kurie gyvename vo valiai.” Niekam nepar- 
Iabai drausmingai ir sutarti- duota ir niekam neperduo- 
nai saugiai, gyvenimo smul- ta. 
kmenas? Tai papasakojo' 
man mokytojas: GPU agen
tai revolveriu privertę jį 
duoti žvalgybai visas žinias. 
Neturėdamas kur dėtis ir 
norėdamas gyventi buvęs 
priverstas išdavinėti ir savo 
draugus ir vienminčius.

Kokių provokacijų komu
nistai griebiasi, bus matyti 
iš to. kai bus aprašyta,

kaip kolonistai pabėgo 
iš SSSR.

—Gyvent, — sako. — ne- prmu<& w uz.cicmu pav 
begalima, bet ir pasidėt nėr komunistų ir lai kuria ko- 
kur.

Išgirdome,
žiemą Sovietai išleidę užsie-' 
nin apie 70 šeimų menonitųJ 
Ir mes metėm ukius ir atva-.* , T, o
žiavom Maskvon, kur jau “pLiet. Raud. Kryžius. Su
radome apie 20,000 žmonių.}sirinko daug žmonių. Pabe- 
Jie pasirodė, tokiu pat budu Rėlių susijaudinimas nepa-

“■ • •• -" įprastas. Jie dėkoja, gieda
+' giesmes ir verkia: verkia se

ni, suaugę ir vaikai; verkia 
labai susijaudinę, balsu; 
verkia visas ešalonas. Įspū
dis be galo didelis ir labai 
jaudinantis.

Kai prasidėjo bėgimas
- GPU patruliai apsupę vo

kiečių kolonijas ir saugojo, 
kad nepabėgtų. Bet žmonės 
susėda į vežimą neva laukan 
važiuoti, o patys palikę visus 
ukius, išvažiuoja stotin; pa
leidžia arklį ir sėda trauki- 
nin.

Vienų vokiečiu kolonistų 
nori išvažiuoti virš 

miliono žmonių.
—Lai jie juos išleidžia ir 

priima iš užsienių tiek pat 
Komunistų ir iai Kuria Ko
munas, jei jie to nori, sako 

kad pernai vienas jaunas vyrukas.
Kauno stoty, 

pabėgėlius priėmė ir vaiši-

I
I
1

sužinoję apie galimumą iš
važiuoti užsienin, taip pat 
metę viską, atvažiavo pra
šyti leidimo.

Kai kūne ties Maskva iš
gyveno po pusę ir daugiau 
metų. Kai susirinko virš 
20.000. valdžia susirūpino. 
Pristatvta traukiniai, auto- 
busai ir jėga virš 10,000 
žmonių grąžinta atgal; kiti 
susodinti kalėjimuosna. Bet 
liko apie 5,000 asmenų, ku
rie jokiai jėgai nepasidavė.

Tada komunistai bandė 
Įtikinti geruoju.

Sušaukė susirinkimą, at
važiavo komisaras, ir pradė-
jo Įkalbinėti. Esą ūkiai bus ^au^°s.
atstatyti, laisvė didžiausia, 
mokesniai bus sumažinti ir 
taip toliaus. Tečiau žmonės 
dideliu drąsumu ir pažymė
tinu atvirumu išdrožė ko
munistams bent kartą teisy
bę:

—Jus sakot, kad i darbi
ninkų prašymą caras atsakė 
kulkosvaidžiais, o kaip jus 
darote? Mes nieko daugiau 
iš jūsų nenorime—

tik išleislcite mus! ..
Maža to buvo. Jie dar Įei

tas priemones bandė.
—Mane, — pasakoja vie

kas darbininkas, — su trim 
Tai.draugais suėmė vidurnakti,

Kas turėtų abejonės dėl 
šių žodžių, gali nueiti stotin, 
kai ateis sekantis ešalonas, 
kuris įytoj pravažiuos apie 
pusę devintos vakaro, ir pa
matyti ir pasikalbėti su iš
trukusiais iš garsaus komu
nistinio rojaus, kuris yra pa
sidaręs didžiausia žmonijos 
nelaime, kentėjimų vieta 
vienos pakantriausių tautų 
— šimtą milioninės rusų

I įeinant etalonui, 
pabėgėliai atsisveikina, dė
koja už priėmimą ir verkia. 
Vienas .jų sako prakalbą:

—Rusija, sakė mums ko
munistai. esanti laisvės šalis, 
bet tikrąją laisvę mes paty
rėme pervažiavę SSSR ru- 
bežių. SSSR dabar juo
džiausios vergijos ir darbo 
žmonių priespaudos šalis.

“L. žinios.”

BANKININKAS NUSI
ŽUDĖ.

Pereitą sąvaitę Baltimo- 
rėj nusišovė bankininkas 
S. S. Watts.
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Kaip Ėjo Socialdemokratą Byla.
Kuo remianties Partija bu

vo uždaryta?
Peiliai pavasarį žvalgy

bininkai prikaišiojo uždrau
stos literatūros Į “Socialde
mokrato” butą, paskui pa
darė kratą ir, žinoma, visą 
tą literatūrą rado. Po to pra
sidėjo žymesniųjų socialde
mokratų areštai. Kai kurie 
jų buvo nuteisti sušaudyt, 
bet Smetonos “pasigailėji
mu” mirties bausmė pakeis
ta amžinu kalėjimu prie 
sunkiųjų darbų.

Po to buvo uždaryta ir vi
sa Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, sustabdytas jos 
laikraštis, o visas partijos 
turtas konfiskuotas ir ati
duotas Ligonių Kasoms.

Partija buvo uždaryta 
pasiremiant tuo, kad val
džios komisija, kurioj būna 
registruojami visų organi
zacijų Įstatai, “atrado,” jog 
socialdemokratų organizaci
ja išėjusi iš savo įstatų ribų, 
kad žymesniųjų savo narių 
asmeny ji organizavusi Tau
ragės ir Alytaus sukilimus, 
platinanti “plečkaitininkų” 
literatūrą, ir žymesnieji par
tijos nariai stovį politinių 
emigrantų priešaky.
Socialdemokratų skundas.

Socialdemokratų Centro 
Komitetas šitą komisijos nu
tarimą apskundė Apygardos 
Teismui. Z________ ______
tro Komitetas pasako tie
siog, kad Įstatų registravimo 
komisijos nutarimas yra ne
teisėtas ir neteisingas. Visi 
Partijos konferencijų proto
kolai, jos atstovų kalbos 
Lietuvos Seime, jos laikraš- 
čio “Socialdemokrato” kom
plektai ir nesuskaitomi Cen-

% i 1 i r " tatymą, .. fame skunde Cen-

Nuo 1927 m. socialdemo- vaitauti ir rūpintis. Jei ad- 
■kratų partijai neleidžiama ministraciia kaltinanti, tai 
esą veikti, todėl partija ne
galinti (be konferencijų) 
nustatyti bendros linijos 
svarbesniais momentais, 
kontroliuoti partinių orga
nizacijų ir atskii-ų narių vei
kimo. Dėl pavienių partijos 
narių atsitiktinų nukrypimų 
daugiau esanti kalta bendra 
musų vidaus politika, ypa
tingas rėžimas. Todėl so
cialdemokratai savo skunde 
ir prašo, kad Įst. registr. ko
misijom nutarimą Apygardos 
teismas panaikintų.

Skundą pasirašė St. Kai
rys ir Purėnienė.

Apygardos teisme.
Kauno apygardos teismas _ - .

tą socialdemokratų skundą tai prieštaravo, tečiau teis- 
ir svarstė gruodžio 3 dieną.

Sundą palaikė -advokatai 
P. Leonas, M. Sleževičius ir 
p. Finkelšteinas.

Finkelšteino kalba.
Teismas turįs būtinai iš

aiškinti kuo remdamasi, ko
kiais daviniais įst. registr. 
komisija uždariusi socialde
mokratų partiją.

Paskui p. Finkelšteinas 
atpasakojo draugijoms re
gistruotis įstatymo istoriją. 
Tai esąs senas rusų monar
chijos įstatymas. Rusų mo
narchija ir tai, leisdama Įs- 

, pažymėjo, kad 
draugijos gali būti uždary-Į 
tos tik turint aiškių davinių, 

j kad nesilaiko savo progra
mos ir pakeitus taktiką, ka
da jos peržengia Įstatymais 
nužymėtas ribas. Musų Res
publikoj kaltais ir to neno
rima boti. Tokia didelė par
tija uždaroma vienu rankos' 
mostelėjimu.

ministracija kaltinanti, 
ji turinti teismui patiekti ir 
kaltinamąją medžiagą. O 
jei tos medžiagos administ
racija nepatiekus, tai aišku, 
kad ir neturinti.

Priešvalstybiškoj social
demokratų darbuotėj nieko 
nesą. Socialdemokratija ei
nanti evoliucijos keliu.

Baigdamas prašo teismą 
Įst. registracijos komisijos 
nutarimą panaikinti.

Prokuroro kalba.
Po advokatų kalbų valsty

bės gynėjas pasiūlė prijung
ti prie bylos V. Galinio ir jo 
bendradarbių kai o lauko 
teismo sprendimą. Advoka- 

• 1 • -t * _

mas, pasitaręs, tą karo lau
ko teismo sprendimą prie 
bylos prijungė. Bet ist. re
gistracijos komisijos nutari
mo tvirtinti prokuroras teis
mo neprašė. Jis siūlė bylą 
atidėti ir pareikalauti iš ad
ministracijos Įstaigų davi
nių. Advokatai taip pat pra
šė bylą atidėti. Tečiau teis
mas, ilgai taręsis, paskelbė 
sprendimą, kuriuo komisijos 
nutarimas panaikinamas ir 
socialdemokratų partijai vėl 
leidžiama veikti.

čia mat. d 
vaną. kuri 
torius pas k 

ton mirusi, 
reno.

Patricką J. Sulli- 
ciningo guberna- 

•ė senatorium vie- 
seuatoriaus War-

Ką Sako Išstoję Iš

Paskutiniuoju laiku išsto
jo iš Čekoslovakijos komu
nistų partijos buvęs parla
mente komunistų atstovas 
Mato Kšiak. Jis parašė poli-

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

(Tąsa iš 51 num.) Į_
Apie 11 vai., kuomet po Paėmęs 

sunkaus nakties darbo po
nas žvalgybininkas išmiego
jo, atėjo Į policiją ir suteikė 
man areštuotojo “titulą.” 
Telefonu atsiklausė Ma
riampolės “vyresniųjų,” kas 
su mumis padalyti: ar siųs
ti Į Mariampolės “Čeką,” 
kur yra visi kankinimui 
įrankiai, ar pasilaikyti Laz
dijų kalėjime. Iš ten buvo 
užklausta, kas rasta pas 
mus laike kratos. Susipaži

nus su kaltinamąja medžia- 
Iga, buvo įsakyta patalpinti 
mus Lazdijų kalėjime ir 

! perduoti Alytaus karo ko- 
Įmendanto žiniai. Mat, Šei
nių apskritys^, kaipo mažas; 
prijungtas prie Alytaus ko
mendantūros..

Po šitų žygių prasidėjo 
i tardymas,” bet tik manęs 

Vos vieno. Žvalgybininkas Ci- 
Ir tik iš tolo Į bavičius nusivedė mane iš 

žiūrint dar karaliais policijos Į jo raštinę.

pažino. kad žvalgybos sąly- klausinėti musų nusikaltimo 
; ir užtai tapęs didumo. Kuomet pasakėm, 

vienok bažinosi, kad už politiką, jie nuo mu- 
neišdavęs ir Įsų po valiai atsitraukė ir 

su tom vi-

paleistas, 
kad nei vieno 
todėl ant jo žvalgyba pyks- kalba nutruko 
ta. Daugiau niekas iš drau- suomenės atmatom, 
gų tokio pasiūlymo negavo.

Po šito pasikalbėjimo, | 
s^bji>niinr,!^išk:dnXI Korespondencijos, 
pats norįs kalėjime rudyti 
(suprask, už tai. kad nesuti
kau su'jo pasiulymu). Nu
vedė mane atgal Į policiją ir į 
Įsakė visus 4 varyti į kalėj i-i 
mą. !
Kieno automobiliais fašistų 

žvalgyba važinėja?
šiuo kartu ji turėjo rekvi

zuotą automobilį; panašiai 
kaip karo metu.

Tūlas žmogelis iš Aly
taus atvyko kokiu tai reika
lu Į Lazdijus. Žvalgyba rek
vizavo jo automobili ir ji pa
ti, ir Įsakė vežioti žvalgybi
ninkus kur jie tik panorės.

_ _ j žmogus, žinodamas kuo
Siūlo man tapti žvalgybos kvepia fašistų diktatūra, ne- 

agentu. ! murmėdamas įsakymą pil-
p— Pakeliui, labai manda.-jdė ir visą naktį “ponus” ve-

Tiktų muzie-giai kalbėjo, gale žodžioĮžiojo belzdamas ir dagmda- 
- - - - . • „ nnvvkus i mas savo automobili pras-cai 11 nt. X acnuniuu • —- —iiuijnu., » ... .... *

karalių išvaizda mažai kuo jo raštinę padavė kėdę ir;tais kaimo keliais. Ar atly- 
- - - '■ - - ” Girdi;'gmo uz tai? Taip... Gal pa-

• sakė ačiū, bet greičiau ir to 
nepasakė.

Sulyg žvalgybininko Įsa
kymo, 2 ginkluoti policinin
kai, sustatę mus poromis, 
viduriu gatvės išvarė į kalė
jimą.

Lazdijų miestelis, tai ma
no visuomeninio veikimo 
centras. Čia mane pažinojo 
visi, nuo mažiausio ligi se
niausio. Buvo tai sekmadie
nis. Po pamaldų pilnos gat
vės žmonių. Visi žiuri akis 
išplėtę, nesuprasdami tos 
eisenos. O mus, didesnei pa
niekai. kaip kokius galvažu
džius, varo viduriu gatvės. 
Aš einu ramiai, į šalis nesi
dairau. Man lyg gėda. Bet 
ne... jokios gėdos nėra. Aš 
žinau padėtį, aš belaisvis, 
aš neturiu žmogaus teisių.

| Geri pažįstami sveikina

trenkė mane, o kuna nukrė- trys laikomės ramiai. Ei
te šiurpulys. Aš?... Iki kau- nam lyg nubudę. Uk V. Ne- 
lų demokratas?... Aš?... ne
sibijojęs jokių represijų, 
grasinimų ir persekiojimų, 
gaunu tokį pasiūlymą?... 
OI... ne... Tai perdaug didė
lis manęs pažeminimas. 
Taip ir norėtųsi, atsistojus, 
kirsti Į tą biaurią terlą. Čia, 
pirmą syk, kaip veidrody, 
pamačiau visą reakcijos 

j šlykštybę ir supuvimą, 
i “Ne!... tamsta!” — atsa- 

_ ___ iš manęs teigiamo
karalius Alfonsas XIII ^'atsakymo nelauk. Nors aš 
Italijos—Viktoras Emanue-‘su šeimvna atsidūriau nepa- 
lis III- Šie du karaliai kara-;keliamoj padėty, bet vistiek 
lišką garbę perdavė diktato- uį tamstos siūlomus grašius 
riams. Jų pavyzdžiu pasekė Judošium nebusiu. Aš neži- 
Pietųslaviios karalius, o jų nau tėvynės pardavikų ir su 
diktatoriai gal paseks Ach- 
med Zogu pėdomis: iš dik
tatorių į karalius.

Yra karalių ir merginin
kų: Bulgarijos karalius Bo
risas pagarsėjo savo skanda
lingom meilės Istorijom, dėl 
kurių kelis kartus jam teko 
atsisakyti iš karališko sosto.

Yra dar karalių ir maža
mečių vaikų, pavyzdžiui, 
Rumunijos karalius, ku
riam, nežin ą, ar teks kada 
nors karaHa1 L

Na, ant gu 
paminėti DU 
nors paskuti!-1

Paskutiniai Euro
pos Karaliai.

Nedaug jau jų liko, 
vienuolika 
juos 
atrodo, bet arčiau pažiurė
jus — tuščios dekoracijos, 
liekanos buvusių laikų. Pa
skutinė vienuolika pati sa
ve pergyveno. T .
jams. O gal ir ne. Paskutiniii vartojo “ponas,’

- zz • UIUO^JC.UHU, nepaisant nei taniam komunistų biurui to-
tro Komiteto pareiškimai; iežasfies nei davi_|kį paaiškinimą:
ivau.a.s vsuomer.es ir vak- ------- ------------: .. komunis.

tų partijos dėl šių priežas
čių: aš nesutinku su dabar
tine partijos politikos veiki- 

•mo linija, nes aš ją laikau 
anarcho-sindikališka; ji dar
bininkijai egzistencijos ko
voj neduoda nei mažiausio 
palengvinimo, bet priešin
gai, toj kovoj ji darbininki
jai kenkia. Su dabartiniu 
komunistų partijos politiniu 
biuru išvidinė demokratija 
pasikeitė asmeniška dikta
tūra ir partijos disciplina ta
po dogma. Dabar jau nebe-

• Inių įrodančių partijos prasi
žengimą prieš Įstatymus.

Sleževičiaus kalba.
M. Sleževičius prisideda j 

prie Finkelšteino pareikštų 
minčių ir pastebi, kad Įst.’ 
regist. komisija, uždaryda
ma Lietuvos Socialdemo
kratų partiją, rėmusis labai 
abejingais argumentais. Pa
vyzdžiui, komisijos nutari-

tybės klausimais aiškiausia 
liudija, kad Partija nėra iš
ėjusi iš savo Įstatų ribų, kad 
ji nėra nukrypusi nuo savo 
programos ir taktikos.

Su Plečkaičiu socialde
mokratų organizacija senai 
jau nieko bendra neturinti, 
jis jau senai iš jos pašalin
tas įr ji negali nešti už jį at
sakomybės.
Socialdemokratų nuopelnai |soc. dem. partijai užda-

' - ■__ ryti motyvuojamas ir tuo,
soeialdemokra- kai ■« ‘ž na'

ti’ek ‘ai,.<lel..t0 ir, parį^ užtenkavieiTd^ipTinošTa'i-
butt uždaryta. Bet k^L bet reikalaįama ak.

,. ... ^protavimas esąs j** aklusnjai tikJėti Da. 
Ji klaidingas, nesą, jei kokios bartin'io komunist politikos 

pirmutinė 1901 metais iškė- tarnautojas nusukai-'..................................V _ -
lė nepriklausomos Lietuvos 
obalsį. Niekas kitas tada 
apie nepriklausomą Lietuvą 
dar nesvajojo. Visi dabarti
niai “patriotai” dar ištiki
mai tarnavo caro valdžiai.

Kai 1917—19 metais vo
kiečiai užėmė Kauną, 
cialdemokratai įkūrė 
niuje laikraštį “Darbo Bal
są,” kurio pagrindinys už-, 
davinys buvo skelbti nepri
klausomos demokratinės 
Lietuvos obalsį ir ruošti vi
suomenę nepriklausomam 
gyvenimui.

O kai 1918 metais Valsty
bės Taryba su Antanu Sme
tona priešaky nutarė kvies
ti kaizerio junkerį Urachą į 
Lietuvos karalius, socialde-Į 
mokratų atstovas St. Kairys 
pakėlė 
visai iš tos Tarybos išėjo. , užtenka šiai bylai spręsti. Ir

Kovojant Lietuvai su bol- spręsti socialdemokratų nau- 
ševikais ir bermontininkais dai. 
Lietuvos socialdemokratai Lietuvos socialdemokra- 
taip pat aktingai prisidėję, tai tūrį gražią istoriją musų 
Pav., Šiaulių rajone parti- tautiniame ir politiniame 
zanams vadovavę išimtinai judėjime. Jie Lietuvai daug 
socialdemokratai (K. Bieli- pasidarbavę 1905 metais, 
nis, Bielskis, Venslauskis,1 Dėl davinių ir medžiagos

I

Lietuvai.
Toliaus

tų skundas parodo, kad jo
kia kita partija nėra tKk , . .. , 
kovojusi už Lietuvos Bes- 'dF,ntl tutl uzda.-yta. 
publiką, kiek kovojo So- [?£?.. 1 
cialdemokratų Partija.

riai esą nusikaltę, teisino nu-

sito, tai analogiškai, tektų to
kią Įstaigą uždaryti. Ar tai 
butų logiška, ar taip kas da
ro?

Jei nusikalusieji asmenys 
butų veikę centro komitetui 
vadovaujant, jei partijos 
centro organai butų daręqq_ -CclivlO Orį'cllidl OULU Clcil v

Vii-'nutarimus priešingus Įstaty
mams, tada tik galėtų būti

(Bus daugiau)

FORT W1LLIAM, CAN. 
Kaip čia eina darbai.

Į Gavau laiškų nuo draugų 
į ir pažįstamų iš Vakarų Ka-

kytis, bet reikalaujama ak-
“ i Da-

biuro nei disciplinuočiausi 
partijos nariai nebegalės pa
kęsti ir turės savo nuomonę 
pareikšti. Iš partijos narių 
reikalaujama, kad kai jiems 
patiekia ką nors tikėti, jie 
paprastai visur “taip’’ ir 
“amen” sakytų arba, kai 
vieną kartą nutaria, jog 
daiktas yra juodas, tada pri-

skiriasi nuo kitų piliečių, pradėjo “tardymą.
Galima butų juos priskirti “Ponas Krukoni! Man jus 
prie kariškių, policininkų, gaila ir todėl noriu jumi pa- 
pirklių. valdininkų, plaukų dėti. Jus dabar netekot tar- 
kirpėjų. ir tokioje paprastų nybos ir dar kalėjiman ga- 
piliečiu minioje jie neišsi- lit pakliūti. Žinot ką? Padė- 
skirtų. kit mums (reiškia žvalgy-

• - • j bai. J* K.) dirbti. TamstaDaugiausia savo išvaizdą, ..r • • . - •-i- u u - i busit laisvas ir dar pinigu supilietinęs bene bus švedų . y , F -
karalius Gustavas. Jis atro-fauslt/ ’JUS^ •S!*?* 
j - , -iii kam ir niekur neisduosim.

J’P galite dalyvauti valst. 
- Tl-sin ho in liaudininku, socialdemokra-j¥. Sausas, įdžiūvęs. be jo- . kį į ^irinkimuo- 
kių ordenų, paprastais pilie- ‘ .. . • - , •
tiškais drabužiais apsiren- se’f 
gęs. Pragarsėjęs teniso pa
mėgimu. kurio lošimu užsi
ima ir dabar gilios senatvės 
sulaukęs. ’ .

Norvegų karalius Hako- 
nas beveik vienintelis, kuris 
užneša savo išvaizdą į tik
rus karalius, kokius dabar 
kinematografuose butų ga
lima pamatyti, o belgų ka
raliaus Alberto joks filmų 
režisierius nepriimtų vai
dinti karališko vaidmens.

Anglų karalius Jurgis V 
bene bus daugiausia išlai
kęs istoriškas karaliaus tra
dicijas. Eina nelemti gan
dai, kad iis. Didžiosios Bri
tanijos ir Airijos karalius, 
už jūrių didysis valdovas, 
Indijos karalius ir tt. nieka
dos per savo gyvenimą jo
kios knygos neskaitęs.

Dar yra pora žymių Eu-j 
ropos karalių, tai Ispanijos kiau_
karalius ' ’ VTTT

veikę ir teikti mums žinių iš 
jų veikimo, nurodyti asme
nis pavojingus dabartinei 
tvarkai ir tt.“

Žvalgybininkas savo “ora
ciją’’ pabaigė ir pažiurėjo i 
mane laukdamas atsakymo. 
Paprastai, žvalgybininkai 
kalbėdami su žmogum žiu
ri i žeme. j . .

Jo žodžiai kaip perkūnu mus kepurės pakėlimu. Mes

. . . ,t. -. valo antrą kartą vėl pasaky-
kalba apie kaltinimą parti- ti. jog tas pats daiktas yra 
jos. Bet tokių davimų admi- baltaf Kaip rodo parlamen- 
mstraeija neturi; jei turi, t0 rinkimai ir lapkričio mėn. 
tai kodėl nepatieke teismui? 7 d tokios žalingos politi.

Atskiri partijos nariai už kos pasėka yra ta, kad par- 
nusikaltimus individualiai tija nustoja plačiųjų narių 
atsaką prieš įstatymus. pasitikėjimą. Partijos na-

nistracija neturi; jei turi, to rinkimai ir lapkričio mėn

Prašo ist. registr. komisi
jos nutarimą panaikinti.

Prof. Leono kalba.
Prof. Leonas sakosi ma- 

griežtą protestą ir nas, kad medžiagos pilnai 
. užtenka šiai bylai spręsti. Ir

pasitikėjimą. Partijos na
riai keldami savo tarpe gin
čus ir pykdamiesi, nesideda 
prie politikos biuro kovos 
aktų, nes tie aktai visiškai 
prigyveno krachą. Įrody
mai : 1 d. rugpiučio m., 1 d. 
spalių mėn. ir 7 d. lapkričo 
mėn. Komunistų partija 
krenta iki mažos partijėlės, 
iš 130.000 narių beliko vos 
tik 20,000, ir nežiūrint Į tai 
politinis biuras laiko veiki-

tenka dar
Įjos karalių.

nados, kuriuose jie nusi
skundžia, kad tenai esanti 
didelė bedarbė, ypač Ed- 
montone, ir klausia, kaip 
esą Rytų Kanadoj. Taigi, aš 
per “Keleivi” noriu atsaky
ti visiems klaususiems ir vi
siems kitiems.

Fort William randasi Ry
tų Kanados vakaruose (rak
tas i rytus ir į vakarus), to
dėl, dėl šių metų blogo der
liaus Vakaių Kanadoj, emi
gruodami darbininkai Į Ry
tus. kuodaugiausia užkliu
do Fort Williamą. Tečiau, 
bedarbių čia, galima sakyti, 
visai mažai. Žinoma, mieste 
darbų nėra, nes mažas mies
tas ir nėra nei fabrikų, nei 
kasyklų, nei kitokių pramo
nės įmonių, bet užtai ši apy
linkė turtinga miškais ir 
tūkstančiai darbininkų dil
ba miškuose vasarą ir žie
mą. .

Per Employment ofisą 
daugiausia reikalaujama 
pulp-kirtėjų; reiškia, kirsti 
egles ir krauti i krūvas, tai 
'yra “štukinis” darbas (peace 
work). Moka $2.00 iki $2.50 
už 8 pėdų ilgio, 4 p. pločio 
ir 4 p. aukščio kordą, arba 
5—6 centus už 16 pėdų il
gio “stiką."

Vežikams moka $35.00 
iki $40.00 per mėnesį, o ve
žimų krovėjams, kelių kir
tėjams ir tt. $30.00—$35.00 
per mėnesį. Dirbant “ant 
štukų” galima ti-uputį dau
giau uždirbti. Pavyzdžiui, 
vidutinis darbininkas gali 
padaryti apie 2 cordu į die
ną. taigi atskaičius $1.00 už 
maistą. lieka mažiausia 
$3.00 į dieną. Žinoma, labai 
daug priguli nuo miško, jei 
blogas miškas, tai ir vieno 
kordo gana, bet tame “pa
gelbsti” įdavus “formanui” 
penkinę.

Šiaurės Alpė.

A

»

dzinskas juokiasi, kvatoja, i 
žmones gai šiai kalba.

Žvėriškai baubdamas pri
šoko prie jo policininkas ir 
su revolverio rankena jau 
norėjo skelti Į galvą, bet, 
musų nubartas, aprimo.

Lazdijų kalėjimas.
Prieš karą čia jokio kalė

jimo nebuvo. Prie valsčiaus 
raštinės buvo tik “koza” 
(daboklė). Nepriklausomoj 
Lietuvoj kalėjimų pridygo 
kaip grybų po lietaus. Da
bartinis Lazdijų kalėjimas, 
tai žemas, šlapias urvas, bu
vęs kadaise sandėlis.

Atlikus priėmimo forma
lumus ir padarius pas mus 
kratą, per kurią paėmė pei
liukus, pinigus, žiedus, laik
rodėlius ir kit ką. prižiūrėto
jas atrakino didele spyną ir 
sugrudo mus šitam urve.

Savo gyvenime pirmu syk 
ilagingai neiskųsių. Tai butų Įžengiau i kalėjimą. Man 
niekšo darbas; ir kaip tokį Įėjus ir durims užsidarius, 
tamsta (Irisai man pasiuly- pasijutau lyg bučiau karste 
ti?’’ Įdėtas ir Į duobę gyvas Įleis-

0 vienok vietinis bolševi- tas. Rodos, štai, čia jau ir 
kas F. tokį darbą apsiėmė pabaigiau tą linksmąjį, o 
dirbti. Jis, Į antrą dieną po kartais liūdnąjį gyvenimą, 
mano areštavimui, buvo at- čia, rodos, amžius palėsiu ir 
gabentas Į kalėjimą ir tik pasaulio, su visomis gamtos 
vieną naktį pernakvojęs ta
po paleistas. “Kodėl jį pa
leido, o mus kankina?...” 

1 galvojom mes. Dalykas pa-

jais nedraugauju. Valstie
čiai liaudininkai ir socialde
mokratai yra legalus ir jų 
veikimas nėra priešingas 
valstybei (ne diktatūrai). 
Šitų žmonių aš neišdavinė- 
siu, t. y. nekaltai arba me-

PHILADELPHIA, PA.
Mirė d-ro Klimo žmona.
Staiga numirė Mrs. Estel- 

la Klimienė, D-ro E. G. Kli
mo žmona. Kalėdų pirmą 
dieną, 6 vai. vakare, Sama- 
ritan ligoninėj, nuo trūkimo 
smegenų plėvės.

Laidotuvės buvo gruo
džio 30 d., 10 vai. ryto, iš 
namų 2538 E. Allegheny 
avė.

Giminės, draugai ir pa
žįstami palydėjo velionės 
kūną i kapus.

Lieka nubudę vyras Dr. 
E. G. Klimas, sūnūs Eno- 
chas ir tėvai: Juozopas ir 
Pelagė Brazaičiai.

J. V. Grinius.

LAWRENCE, MASS. 
Pranešimas L. T. Korpora

cijos Šėrininkams.
Už 1929 metus nuošimtis 

bus išmokamas 12 Sausio- 
January, 1930 m. kaip 12:30 
vaL po pietų L. U. Svetainė
je, 41 Berkeley street Ku
rie neatsiims savo nuošim
čio paskirtą dieną, tie ne< 
gaus per ištisus metus.

VALDYBA.

grožybėmis, daugiau nema
tysiu.

Galvoti ilgai neleido ka
meros inamiai — kaliniaim

kjną sėkmingu, kai iš tikrųjų klauso Albanl 
jis milžiniškais šuoliais veda kuris tik prieš 
prie sugriuvimo ir sunykimo rašė i šia re^ 
komunistų partijos.” ......! T

Požėla ir kt. žiur. “Karo Ar- šiai bylai, prof. Leonas ma- iki šiol buvusios didžiulės nykstančia
chyvo” 2 nr.). nas, kad nesą reikalo siel-

“ X* C4 i v \J IVJ * * 1 “ — —— • J' —• - —   ---------------------

fr soa i aiškėjo tik tuomet, kuomet kriminalistai, kurių radome 
ių gaminės* atgavus man “laisvę,” teko ™ T;- _visą tuziną. Jie su džiaugs-

p. St. Įsu juo pasikalbėti. Jis prisi- mu puolė mus sveikinti,

vsuomer.es


{smaugė. Ar gi Kristus taip 
darė? Tai yra velnio darbai, 

'tėve, o ne Kristaus.
—Maike, kodėl tu neini į 

kunigus, jeigu tokius pa
mokslus gali drožti? Aš mis- 
linau, kad tu apie Kristų 
nieko nežinai, o pasirodo, 
kad tu galėtum ir musų kle
beną pamokyt.

—Gerai, tėve, kad mano 
žodžiai tave sujudino. Da
bar eik namo ir apgalvok 
viską, ką aš tau sakiau, o gal 
tudmet busi gudresnis ir 
“Darbininko” pasakoms ne
tikėsi.

—Orait, Maike, reikės pa- 
mislyt

Vytautas Buvo 
Tironas.

*

No. 1. Saulio 2 d., 1930.

KAROLIS KAUTSKIS
1929 i palių mėn. 16 d. Karoliui Kautskiui suka- skis, gvildendamas visuomeninius klausimus, taiko jiems 

ne vien tik istorijos, bet ir pasaulio raidos dėsnius, nes pa
saulio ir prigimties raidoje žmonių visuomenė sudaro tos 
prigimties (visatos) dalį. 1927 metais pasirodė jo “Ma
terialinis ,istorijos supratimas.” Šitame dideliame dviejų 
tomų veikale Markso mokslas apie žmonių visuomenės 
raidą yra glaudžiai susijęs su visos gyvybės raida gamto-

ko 75 jo e? ll®o metai. Sunku surasti skaitantį ir ap
sišvietusį ypač darbininkų visuomenėje, kurs ne
žinotų K;, o Kautskio vardo. Milionai darbininkų ir 
darbo švL- nenės iš K. Kautskio raštų susipažino su 
ekonomini: marksizmo dėsniais, su klasių kovos moks
liniu apibud mu ir pamatavimu, su materialistine pašau- rf._ ________„____ _
lėžiura. ž V K. Kautskis vienas žymiausių K. Markso je. Sociologija glaudžiai susija su biologija, viena kitą 
ir F. Engei- konominės filosofijos ir pasaulėžiūros sekė- papildydamos. Tuo budu teisingai sako F. Danas, mark
ių, tos filu- jos nuosakus, nenuilstamas plėtotojas, for- sizmas tampa universale biosociologine sistema, 
muluotojas populiarintojas. Dar 1887 m. K. Kautskis 
paleidžia uliui knygą vardu “Ekonominis K. Markso 
mokslas." < 
čių s.-d. pr 
programa.’ 
ištisus dėsiu 
ir kelvedžiu.

Ištisą pu- šimtmečio

>92 metais prie jo paties sustatytos Vokie- 
- amos parašė komentarus, vardu “Erfurto 

’astaroji knyga, išversta į visas kalbas, per 
nečius buvo kiekvieno socialisto vadovėliu

Juk bažnyčia sako, kad Į 
dangų reikia eit per ugnį. 
Kas tik gimė, kožnas turės 
degti. Mažas kūdikis numi
ręs, ir tas turės eit per ugnį 
—jei ne už savo, tai už tėvų 
nuodėmes. Taigi aš nema 
tau, tėve, koks čia gali būt 
tau džiaugsmas tikėti, kad 
tu turi nemirštančią sielą 
Tas reiškia tau numirus ne 
dangaus karalystę, bet de
gančią sierą. Ir tu džiaugie
si iš to?

—Gali būt, vaike, kad 
man ir reikės kojų nagus ap
svilinti, ba jau dvidešimts 
metų nekarpyti, ale užtai 
man tikėjimas palengvina 
gyvenimą ant žemės. Su ti
kėjimo galybe, vaike, gal 
pergalėt visokį priešą. O ta 
galybė, Maike. tai Kristaus 
meilė.

—Palauk, tėve, kalbėk 
aiškiau. Pavyzdžiui, ka reiš
kia tavo pasakymas “Kris
taus meilė?” Ar tai reiškia 
kad Kristus tave mvli, ai 
kad tu pats esi prie jo prisi
rišęs?

—Aš. vaike, nežinau kaip 
tą punktą išvirozyt. /Aš ra
dau taip “Darbininke” pa
rašyta. Ten pasakyta, kad 
Kristaus meilė apsiginkla- 

yra labai stip-

Skcrdė žemaičius, kurie ne
perėjo priimti svetimo 

dievo.
Ateinančiais metais Lie- 

uvos tautininkai ruošiasi 
švęsti 500 metų sukaktuves 
nuo Vytauto mirties. Jie jau 
dabar pradeda jo nuopelnus 
kelti i padanges. Ateinan
čiais • metais, žinoma, da 
daugiau jį garbins.

Kad tautininkai Vytautą 
gaibina, tai dalykas visai 
įprantamas. Reakcininkai 
visuomet garbina savo tau
tos “didvyrius,” nes jie ii 
patįs nori tokiais “didvy
riais” būti. Garbindami mi
rusius valdonus, jie nori 
Įkalti liaudžiai tokią nuotai
ką, kad ji ir juos garbintų.

Bet darbo žmonės, kurie 
nekenčia jokios priespau
dos, tironus garbinti nepri
valo. Kad Vvtautas buve 

tai d a 
priva- 
alvas

K. Kautskis dirba, norėdamas 
apibudinti rksinės filosofijos—istorijos materializmo 

. Veikale “Šeimos ir ve
nas, ’ jis dėsto ir nagrinėja šį klausimą 
laikais. “Krikščionybės atsiradimas”—

K. Kautskis pats pasisako, kad pastaruoju savo darbu 
jis negalėjęs išsemti visų materialistinio istorijos supra- 
timogelmių. šiam klausimui apibudinti reikalingas ke
lių dešimčių mokslininkų ilgametis darbas. Tečiau Karo
lis Kautskis pastaruoju savo veikalu yra suteikęs neapsa
komai brangu indėlį socialistinei literatūrai. Šiame vei- 

ikale, kurio virš 2,000 puslapių, su didele minties konsek- 
vencija dėstoma grakšti sistema, pradėta nuo sąmonės at
siradimo, baigta painiomis žmonių visuomenės raidos 
problemomis.

Ir grynos praktikos klausimai nepraeidavo K. Kautskio 
nepastebimi. Savo laiku jis plačiai rašė apie tautinio 
klausimo ypatumus, ypač jo domėtasi Austrijos ir Rusijos 
tautų padėjimu. Ištikus Rusų revoliucijai, K. Kautskis 
pats asmeniškai keliauja Gruzijon ir čionai tiria šį klausi
mą. Kaip jo buvo Įvertinta Gruzijos nepriklausomybė,

dėsnius ir - skinti jo metodus.
dvbų atsira
priešistorĄ . „ . . _ ___
duoda bru< - iš senųjų laikų istorijos arba “Tomas Moo- 

a revoliucinius ir idėjinius viduramžių są- 
š aiku socializmo pirmtakai” ir “Klasių prie-

K. Kautskis dėsto
įcuzų revoliucijos, kaipo buržuazinės revo- liudija jo knvga “Gruzija—socialistinė valstiečių respub- 

r es ir pamatus. lįka-’’
>je" jis nagrinėja painius visuomenės psi-’ Savo laiku, t. y. 90-tais metais. K. Kautskiui nemažai 
nius. Sunku atrasti visuomeninių mokslų tenka kovoti su Bernšteino revizionizmu. Matydamas

re”—apib 
iudžius: ” 
šingumai 17"» m.”—šiuose raštuose 
didžiosios f 
liucijos_

Savo “Et
chologijo>
šaka. kurio Kautskis nebūtų davęs mokslinių savo dar- pavojų iš revizionistų pusės, Kautskis visu smarkumuMne- 

Į tąsi kovon prieš savo buvusį draugą Bernšteiną ir hio 
Marksizmo teorija,■ klausimu paleidžia ne vieną straipsnį ir ištisą knygą var-< 

: “Bęrnšteinas ir socialdemokratų programa.” 
Karas sudraukė vienyti proletarų judėjimą. Didžiulė 

dauguma susipratusių dešimtmečiais išauklėtų darbinin-

—Jau šiandieną 
Gul ant šieno, 
Tram bim bam, 
Tram bim bam, 
Gul ant šieno...

—Nerėkauk, tėve, nes po- 
licmanas tave paims.

—Aš, Maike. nerėkauju; 
aš giedu, taip sakant, links
minuos.

—O kodėl tau taip links
ma pasidarė?

—Kristus gimė.
—O kas tau iš to?
—Maike, tu nekalbėk kaip 

koks žydas. Katalikui žmo
gui Kristaus užgimimas reiš
kia didelį džiaugsmą ir to
dėl per Kalėdas reikia links
mintis. Kožnas darbininkas 
turi linksmintis, ba tai yra 
jo išganymo diena.

—Paaiškink, tėve, pla
čiau, ką toji diena darbinin
kams duoda? Ar fabrikan
tai pakelia jiems algas per 
Kalėdas, ar sutrumpina dar
bo valandas, ar kitokių pa
lengvinimų Kalėdos darbi
ninkams neša?

—Tau, Maike. niekas
daugiau nerupi, kaip tik al
gos ir palengvinimai. Aš 
tau jau pereitą sykį sakiau, 
kad tokie daiktai tiktai kū
nui reikalingi, kad butų už 
ką nusipirkti valgyt ir gert.
Bet žmogus turi ir dūšią, v?5 žmogus 
kuriai šolderis ir kopūstai rus. 
nereikalingi, Maike. Jai rei- —Tai yra tušti žodžiai,
kia dvasiško štofo. j tėve. Patįs kunigai, kurie

—O iš kur.tu žinai, tėve, tokias nesąmones jums rašo, 
kad tu turi dūšią? 
matei kada nors, 
jai su ja?

—Ne, Maike, 
nemačiau, ale tai da nereiš- gai kankindavo savo prieši 
kia, kad aš jos neturiu. Aš ninkus. Ne Kristaus meilę 
savo širdies irgi nemačiau, jiems taikydavo, bet nagu* 
ale žinau, kad aš ją turiu, nulupdavo, liežuvi ištiauk-

—Širdis, tėve, yra dalis davo, kojų padus karšta ge- 
žmogaus kūno. Perpjauk ležimi svilindavo ir gyvu? 
kūną, ir pamatysi tenai šir- žmones ant laužų deginda 
dį kaip arbūzą. Bet ar pa- vo. Tai buvo tais laikais ka 
matysi dusią? da katalikų popiežius su sa

—Maike, jeigu tu nori vo kunigais valdė katalikiš- 
eit su manim ant tokių mok- kas valstybes. Ir dabar kuni- 
sliškų kritikų, tai man rei- gai negeresni. Tu pats gerai 
kia išsigerti. Ant sauso ma- žinai, tėve, kas dėjosi pel
no liežuvis nedirba kaip nai Meksikoj, kada valdži; 
reikia. Bet vistiek, Maike, uždraudė katalikų kuni 
kaip tu man nemeluosi, o du- gams biznį iš tikėjimo dary
sią yra. Aš jos nemačiau ir ti. Jie ne Kristaus meilę tuo 
nekalbėjau su ja, bet žinau met parodė, bet Šėtono ra 
kad yra. Nes kaip gi be du- gus. Jie sprogdino tiltus, de- 
šios galėtų žmogus būt? Juk gino traukinius, bombai mė 
Dievas mus sutvėrė dėl to, tė į valdžios atstovus. O kaip 
kad gyvendami ant žemės kunigai elgėsi Lietuvoje, 
jį garbintume, o po smerties kuomet jie pasiryžo paimt 
danguje su juo karaliautu- valdžią į savo rankas? Lai 
me. Už tai, Maike, man ir ke seimo rinkimų jie per 
linksma šiandien, ba Kalė mitingus šaudė iš braunin 
dos reiškia Kristaus užginai- gų, kada žmonės pasirody
mą, o Kristaus užgimimas davo jiems neprielankus 
reiškia, kad mes turim ne- Dėl savo asmeniškos naudo? 
smertelną dūšią. Sy? Įjie ir lašinius skuto, ir sa-

—Bet iš kur tu žinai, tė- chariną šmugeliavo, ir savo 
ve. kad tu pateksi i dangų? meilužes Birštone ant kalno

Ar tu ją netiki joms. Jeigu tu, tėve 
ar kalbė- perskaitytum inkvizicijos is

toriją. tai visi tavo piauka 
dūšios aš kuolu atsistotų, kaip kuni

valo. Kad Vytautas 
Lietuvos kunigaikštis, 
nereiškia, kad mes 
!om prieš ji savo 
lenkti. Nes lietuvybė . jam 
nedaug rūpėjo. Mes žinom, 
kaip Vytautas pasielgė su 
šėmaičiais, kuomet tie atsi
lakė priimti krikščionių die
vą.

Apie krikščionybę žemai
čiai gerai žinojo iš kryžei
vių. šitie razbaininkai, 
brukdami krikščioniškąjį 
dievą, degino jų sodybas, 
plėšė jų turtą ir žudė juos 
pačius. Ramiems ir dorą mv- 
intiems žemaičiams krikš
čionybė išrodė plėšikų ir 
galvažudžių tikyba. Todėl 
jie žiurėjo į ją su pasibjau
rėjimu ir iš tolo bijojo jų 
krikščioniškojo dievo.

Ką gi tuomet padalė Vy
tautas?

Jisai kartu su išdaviku 
Jogaila 1413 metais nutarė 
vykti Žemaitijon ir ugnimi 
išnaikinti žemaičių tvirtovę 
ant Dubysos kranto, kur bu
vo jų svarbiausia . žinyčia. 
Tam tikslui Vytautas pasi
kvietė lenkų kariumenę ir su 
vetimais kareiviais užpuo- 
ė savuosius žmones, nes ži
lojo, kad lietuviai kareiviai 
neitų savo tėvų piauti ir jų 
šventyklų naikinti.

Žemaičiai su savo 
;iu kunigu Gintautu 
<y narsiai “Alkų 
tynė, bet buvo lenkų apga- 
ėti ir išskersti. Vytauto va
dovaujami lenkų kareiviai 
netik išgriovė ir sudegino 
lemaičių šventyklą, bet iš
kirto net ir šventą jų mišką.

Šitos skerdynės pažiūrėti 
juvo atvažiavusi ir Jogailos 
>ati Jadvyga, ir Vilniaus 
enkų pralotas Maciej, ir 
laugybė renku “diduome- 
įės.” Visi šitie Lietuvos 
iriešai žiurėjo, kaip Vvtau- 
as “krikštija” savo xžem ai
nius, ir plojo jam.

Tai ve, kaip musų “gar
bingas" Vytautas “mylėjo” 
;avo žmones!

Perkūno Ainis.

I

vyriau- 
prieša- 
Kalną"

bu ir popu izacijų.
Visai tei- ra i pastebi F. Danas: '

kurią gvile K. Kautskis, yra jo paties teorija, nors šis du: 
mokslas yra įkurtas ne jo, bet didžiųjų jo mokytojų —' f 
Markso ir E elso. Teėjau pusė šimto metų darbo mark- G,   r.__ ......... ......... ....... . ............x_______
sizmo meto< nustatymo ir jų praktikai ir teorijai pritai- kų paguldė savo galvas karo laukuose. Karo ir paskui po 
kinimo duo<; pilną teise tvirtinti, kad šitie metodai yra karo metu ypač sustiprėjo “reformizmas” ir “revoliucio- 
jo, K. Kaut- o metodai." jnizmas.” Daugeliui rodėsi, kad Rusijos bandymai duos,

Nuo . K. Kautskis įkuria populiarų mokslo žur- reikalingą išganymą, mat, tikėtasi, kad organizuota susi- 
nalą "Die ? ue Zeit” (Naujieji Laikai). Nuodieninius pratusi mažuma galės sėkmingai remtis nesusipratusią 
gy venimo usimus svarstydamas ir juos aiškindamas,1 dauguma. Rusijos revoliucijoj įsivyravo bakunizmas ir 

visur taiko marksizmo metodą. Per ištisus jakobiniečių terorizmas. Vakarų kraštų revoliucijos ne- 
rnalas išgvildeno visus tuo laiku kilusius galėjo sekti Rusijos pavyzdžiu, tečiau kaip šitų sąlygų 
ir socialistinio sąjūdžio klausimus. (rezultatas atsirado dezorganizuojantis darbininkų judėji-
sukurė marksistine publicistiką. Nebuvo mą “komunizmas.”

K. Kautski.-
30 metu šis 
darbin rikiš-

K. Kautski _ _ __________
nei vieno ž. r ?snio klausimo, kuriame jis butų nesuradęs K. Kautskis prieš karą vedė sunkią kovą su reformiz- 
-ocialinių ? rindų. Kai kurie jo publicistiniai darbai mu, o po karo jam teko grumtis ir su kairiuoju sparnu— 
sudar -tomu- imtu mokslo traktatų. “Parlamentarizmas komunizmu. Ir šioje kovoje Kautskis buvo vienintelis 
ir demękrat .” “Agrarinis (žemės) klausimas” (1899 aiškus, be jokių iliuzijų, nuosakus ir griežtas komunisti- 
m.-?’ e revoliucija. “Socialdemokratija ir kolo-, nių eksperimentų ir iliuzijų kritikas. Karolis Kautskis be
nijų p< k i.K “Kelias i raidžia. “Masinis politinis strei- jokios pertraukos tvirtino, kad visas komunistų darbas 

Ts_!e ' ;a^a’ swįar^ didelį socializmo mokslo ir pu-'.yra ir pasilieka marksizmo falsifikavimo darbu. Kiek-
blicistinės i. ■ -aturos indėlį. (vienas, kas nori susipažinti su K. Kautskio polemika su
.... Kaut- atėjo i socializmo kovotojų barą ne filoso- komunistų vadais, tepasiskaito “Terorizmas ir komuniz- 
j1-1?.8' ~ amokslio takais, socializmo ar marksizmo mas” (1918 m.) ir “Nuo demokratijos į valstybės vergi- 
kelią jis su:- o* eidamas ne is Hėgelio, bet iš Darvino.'ją“ (1922 mj. Šioje kovoje daugiausiai K. Kautskiui ru- 

įplėtė jo idėjinį akiratį, todėl Karolis Kaut- pėjo proletarų fronto vienybė.
Pokariniai laikai priartino Vakarų proletarus prie jų 

tikslų įgyvendinimo. Reikėjo taikintis naujoms kovų są
lygoms, pasirinkti naujas pozicijas ir įvertinti esamąją 
būklę. Karolis Kautskis visą savo gyvenimą triūsė, ruoš
damas darbininkus dideliems jų uždaviniams, suprato 
naujus uždavinius ir šioje srityje ėmėsi darbo. Būdamas 
sccializacijos komisijos narys, jis paleido pasaulin šiuos 
raštus: “Socialdemokratiniai mąstymai apie pereinamo
jo laiko ūkį” (1918 m.), “Socialistinės platformos linijos” 
(1918 m.), “Žemės ūkio socializacija” (1919 m.), “Pro
letarų revoliucija ir jos programa” (1922 m.) ir daug kitų 
raštų, kuriuose K. Kautskis visą praeitų laikų patyrimą 
perduoda naujajai socializmo kovotojų kartai.

K. Kautskis 50 metų dirbęs darbininkų klasės darbą, 
niekados' nebuvo sustojęs vietoje, jis visuomet sugebėjo 
būti, sąlygoms pasikeitus, naujose pozicijose, jis mokėjo 
eiti pirmyn ir pirmyn, ir todėl K. Kautskiui priklausys 
dvasinio įkvėpėjo ir tėvo vardas trims proletarų kartoms, 
kurios vykins gyvenime socializmą. Kitą vertus, K. 
Kautskis savo didžiuliais darbais seniai išėjo iš tautinių 
ribų, jis priklauso visų kraštų darbo masėms, jis ir jo var
das senai tapo tarptautiniu. J. Spragi!**.

fijos, be: g?.

Šitas kelias
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CHICAGOJ I 12 VALAN
DŲ 26 PLĖŠIMAI.

Per Kalėdas Chicagoje į 
12 valandų buvo papildyta 
26 plėšimai. Laike tų plėši-' 
mų vienas žmogus buvo už
muštas ir 5 sužeisti. ;

1

(

I

KAS VAKARĄ.
< vakarą
arbo milijonai grįžta 
iemiestį, į lūšną menką.

- vakarą

cnt jėgų nebeužtenka.
< vakarą 
čpėse kankinas 
>na ir keletas mažyčių, 
ado 
ias ašaras nuryja, 
ytum iš netyčių 
įtvę žiuri— ,
iarbo ar negrįžta.
vieną vakarą 
arbo milijonai 
į-įš į priemiesčių lūšnas, 
po vėliava raudona 

kon naujas dienas atneš, 
vakarą
antrą syk turės tekėti saulė; 

vakarą 
gai triumfuos.
! nvkstančių dienu šešėliuos 
įjai pasaulis sužaliuos.
8-X-5. Jonas Narbutas.

LIAUDIES DAINA.
(Iš,mono dainų rinkinio. — J. Krukonis.) 

tente, netekėki.
į metų palūkėki.
Aš nežiūriau gerų metų, 
Bile tik man i ukvatą.

cteryte, netekėki, 
nikėlio nenudėki.

Kas tau mama į vainiką?
Kaęl man nors nu trys jaunikiai, 

tėj/ motinėlė.
ė rykštužėlę. 

tsinešė rykštužėlę, 
radėj’ plakti dukružėlę.

ii-’do bernas vienas, 
j’ ėsti už tris dienas.

^FJisai ėdė rūgštų pieną, 
' Skaudėj’ pilvą visą dieną.

T

I

1

I-i|. šaukė, eikit arti,
I fėl reikės susibarti.

Padainavo M. Krukonienė,

I

SUSPAUSTAS ORAS VIETOJ PARAKO.

Per pasaulinį karą griovimo bei naikinimo tikslams bu
vo panaudotos beveik visų mokslo šakų žinios. Techni- 

jkos atžvilgiu pirmenybė teko vokiečiams. Jie, negalėda- 
. mi reikalingos žaliavos gauti iš užsienio dėl sąjungininkų 
blokados, sugebėjo reikalingų dalykų pasigaminti iš kito
kių medžiagų. Sakysim, šoviniams jie vietoj parako arba 
kitos sprogstamos medžiagos pradėjo vartoti suspaustą 
orą. Sprogstamoji tokio šovinio jėga buvo beveik tokia 
pat, tik kiek pavojingiau šitokius šovinius laikyti. Reikėjo 
juos laikyti taip, kad oro šilimos jie visai nejaustų. Nes 
šildamas suspaustas oras plėsis ir išsprogdins šovinį.

Karui pasibaigus suspausto oro naudojimas karo reika- 
’ams žymiai patobulintas ir jau pritaikintas paprastų šau
tuvų šoviniams. Suspaustu oru užtaisyti šoviniai yra ma
žesni už paprastuosius, lengvesni, šaudo tykiau, be ug- 

(nies, beveik užtektinai toli, iki 2 kilometrų. Oras, kaip 
sprogstamoji medžiaga, nepaprastai pigi, ir, kas svar
biausia. dėl jos išteklių netenka rūpintis.

I Be to, suspaustas oras karo reikalams vartojamas ir 
kaip ne§progdinamoji priemonė, sakysime, patrankų 
kompresoriuose. Mat, šaudoma patranka duoda didelę 
atatranką, kuriai sulaikyti ir daromi tam tikri prietaisai, 
arba kompresoriai. Jų dėka, patrankos vamzdis po iššo- 
vimo, kiek pasistumia atgal ir po sekundės vėl išsilygina į 
pirmykšte vietą. Kompresoriams buvo naudojamas gli
cerinas, bet suspaustas oras pasirodė daug tinkamesnis. 
Dabar visos naujosios patrankos turi suspausto oro kom
presorius. ;
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Įvairios Žinios,
SOCIALISTŲ DARBININ- DIDELĖ SUIRUTĖ RUSŲ 
KŲ SPORTO INTERNA

CIONALAS AUGA.
Jau devynen metai, kaip 

gyvuoja socialistinis darbi
ninkų sporto internaciona
las. Iš pradžių internaciona
lui priklausė tik 7 šalys su 
360,000 narių, Dabar į inter
nacionalą įeina 18 šalių su 
1,701,926 nariais, kurių 
246.204 yra moterys.

Daugiausia narių Vokie- ūkininkų eksploatavimą 
tijos — 1,119,521 sportinin- gali sukelti sunkiausių poli-' 
kas, Austrijoj — 272,795, tinių komplikacijų. 
Čekoslovakijoj 
Suomijoj 
iš eilės eina Šveicarija — 
23,086, Lenkija — 21,000, 
Danija — 20,500, Francuzi
ja — 19,000 ir Belgija su 
10,400 narių. Iki 5,000 narių 
turi: Palestina, Anglija,
Olandija, Latvija, Rumuni
ja, Pietųslavija, Vengrija ir 
Amerika. Mažiausia narių 
turi Estija. Lietuvoj darbi
ninkiškas sportas plėtės, 
“Žiežirbos” organizacijoj.1 
Dabar nieko negirdėti.

KOMUNISTUOSE.
Rusų komunistų' partijos 

centralinis komitetas patei; 
kė Sovietų komisarų tary
bos pirmininkui Rikovui 
pranešimą, kuriuo kritikuo
jama dabartinė politika ūki
ninkų atžvilgiu. Pareiškime 
sakoma, kad dabartinė So-' 
vietų Rusijos politika reiš-' 
kia militariškai feodalinį 

’ ' ' ’ ’ ’ ' ' t ir

LENKIJOS KUNIGAI MO
KĖS MOKESNIUS UŽ 
TAI, KAD NETURI PA

ČIŲ IR VAIKŲ.
“Gezeta Warszawska 

praneša, kad lenkų iždo mi
nisterija nutarė imti iš dva
sininkų mokesčius, kurie 
yra imami iš viengungių vy
rų ir netekėjusių moterų. 
Tas iždo ministerijos nuta
rimas yra sukėlęs nemažą 
kunigų pasipiktinimą Len
kijoj.

i ----------------
BRILIANTŲ ŠMUGELIS 

“VIDURIUOSE.”

NAUJA MADA NAGAMS DAŽYTI.

KELEIVIS

x sižiurekit i šitas rankas. Nagai nudažyti tamsiai raudo- 
r. altu dažais. Tai vėliausia dabar mada New Yorke.

i > ■
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia
JONAS BUTĖNAS, BARITONAS, SU

I6141F (Gul šiandienų
10” 75c. (Sveikas Jėzau Mažiausias.

16110F (šventoji Naktis—

VARGONŲ AKOMPAN.

t'

t

4 11

»

(šventoji Naktis— J 
( Pirma ir Antra Dalis

(Tyliąją Naktį 
(Rami Naktis 
(Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 
(Eisim Laukan (A. Vanagaitis)

(Katrutės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Klaipėdos Polka Singing by A. šaukevičius—F. Yotko, Leader 

16148F (Senelio Polka
(Jaunas Senis A Vanagaitis ir Akiras, Pasikalb. su armonika 

16138F (Kačiukas (A Vanagaitis) A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
(Vanagaitis) su Orkestros akompan.

Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 
Singing by Šaukevičius- — — - 

Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 
Panitelia Singing by Šaukevičius, Urbas, F.Yotko
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

I6109F

I6145F

16147F

Vanagaitis ir Olšauskas 
su Orkestros Ąkompan.

(Šalta žiemuže
K143F (Piatro Polka

(Vestuvių
16137F (Žalia Girele

-(Lik su Dievu
MAHANOJAUS

12” $1.25. Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
61003F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininkų, mmiltą ir 

monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 

kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bonus 

kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordą, per paštą nesiunčiame 

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Arba kaip Sovietų pilietis 
apgavo “čekistus.”

Šiomis dienomis pas vie
ną Rygos gydytoją atėjo 

.... x ... ... . ir skundėsi,
narių kalbas, tečiau visiškai viduriuose ir žarnose jis 
nutylėjo Bucharino, Toms-, j^čiąs ^didelį skaudėjimą, 
kio ir Rikovo pareiškimus, pasirodė, kad ligonis atvy- 
Kaip žinoma, Buchannas ^ į Rygą iš Sovietijos, ir 
pašalintas iš komunistų par- važiuoja į Vakarų Europą, 
tijos politinio biuro, netru- j^ paaiškino kad 
kus jis bus pasalintas ir iš ■ - 
partijos. Tomskis ir Rikovas 
gavo pastabas ir buvo įspėti 
ateičiai.

_________ *
LENKIJOS DEMOKRATI

JA RUOŠIASI KOVAI.
Lenkų laikraščiai rašo, 

kad Lenkijos demokratija 
rimtai, ruošiasi kovon už lai-i 
svės ir parlamentarinę tvar
ką valstybėje.

“Czas” praneša, kad tiys 
demokratinės grupės suda
riusios bendrą frontą ir tuo 
reikalu išrinkusios bendrą 

i derinimo komisiją.
Konservatorių ir pilsuds- 

kininkų spauda dėl to reiš
kia nepasitenkinimą.

>7a ^reieariTa ”su *"*P- Svietų^ietls

RUSIJOJ IŠPIAUS VISUS 
NAMINIUS GYVULIUS.

Berlyno laikraštis “Vos- 
siche Zeitung” rašo, kad 
Maskvos vyriausybė nutarė 
skubiai imtis priemonių su
stabdyti paskutiniu laiku 
vis didėjantį masinį gyvu
lių plovimą. Naminių gyvu
lių naikinimas gręsia suda
lyti dideli pavojų ir taip jau 
mažai mėsos ir pieno gau
nančiai Maskvai ir kitiems 
dideliems miestams.

Tuo masiniu gyvulių plo
vimu Sovietų vyriausybė 
kaltina “kontrevoliucinius 
agentus.” Esą, jie platina 
gandus, kad vyriausybė, ku
ri verčianti ūkininkus pri
verstina kaina pardavinėti 
javus, dabar tą pat metodą 
taikysianti ir gyvuliams.

BOLŠEVIKŲ TRAUKINYS 
SUDEGĖ SU TILTU.
Maskva. — Prie Novoro- 

sijsko įvyko didelė geležin
kelio katastrofa: Užsidegė 
keli vagonai — cisternos, 
kurie vežė žibalą. Nelaimė 
ištiko traukinį, kada jis ėjo 
per tiltą. Momentaliai užsi
degė tiltas ir 17 vagonų. 
Apimtas liepsnomis tiltas 
griuvo kartu su visu trauki
niu į upę. Keliolika žmonių 
žuvo. Užmuštųjų tarpe yra 
ir geležinkelio brigadų vir
šininkas Grigorjevas.

I

[ prarijo 
kelis briliantus, kad jie ne
pakliūtų į GPU rankas. Iš 
karto gydytojai manė, kad 
reikės daryti operaciją, bet 
panaudojus masažą ir vidu
rius liuosuojančius vaistus, 
operacijos nereikėjo daryti. 
Sovietų pilietis labai apsi
džiaugė pamatęs savo bri
liantus ir pridūrė: “Gerai, 
kad čekistai nedasiprotėjo, 
kur galima slėpti briliantus. 
Kitaip jie butų perskrodę 
man pilvą.”

Bedarbio Gyve
nimas.

RAUDONOJO LAIVYNO 
VADAS BUVĘS ESTIJOS 

MALŠINTOJAS.
Vienas “raudonojo” Ru

sijos laivyno vadų yra ad
mirolas fon Haller, buvęs 
caro karininkas. 1905 m. 
Haller su kariuomenės bu
riu dalyvavo revoliucinio 
judėjimo malšinime Pabal-i

Amerika Gavo 
598,657,973.

Jungtinių Valstijų iždas 
praneša, kad šiomis dieno- 
mi> 9 svetimos valstybės su
mokėjo i Washingtoną $98,- 
657.973 skolų ir procentų. 
Mokėjo ir Lietuva. Žemiaus 
seka mokėjusių valstybių 
vardai ir sumos:

Belgija užmok. $1,375,000 
Čekoslovakija 1,500,000 
Estija ........  125,000
Suomija .....~... 183,680
Vengrija ............. 40,218
Latvija ......>..... 45,000
Lietuva .......
Lenkija........

F. Yotko, Leader
budu gauti i karališkajį mu
ziejų Vienoje. Išgirdus tokį 
“pageidavimą” nieko kita 
nebeliko, kaip tik karūną 
padovanoti. Ir ištiesų netru
kus karūna buvo nusiųsta į 
Vieną. Dabar su respubliko
niška Austrijos valdžia de
rėtasi dėl jos atgavimo ir ji 
atgauta. ,

Bet, pasirodo, žydai buvo 
gudrus — nenorėjo nepa
tenkinti karaliaus noro, bet 
dar labiau nenorėjo skirtis 
su brangia karūna. Todėl jie 
ėmė ir padirbo kitą pana
šią karūną, žinoma, tik pa- 

( __ našią, o ne tokią brangią, ir.
aa'aAa Pa?iuntė jų Į Vieną, o tikra-!

0 ją užkasė atgal i žemę. . IŠRASTA NAUJAS GRA-I 
v •--------- x._-l mafonas.

Roma. — “Osservatore 
Romano” praneša, kad šio
mis dienomis Vienoj buvo 
demonstruotas naujai išras- 
,as gramafonas be plokšte
lių. Plokštelių vietoj yra var
tojamas lapas, ant kurio yra 
nufotografuoti membranos 
virpėjimai. Gramafono ada
tą pakeičia šviesos spindu- 
ys. Su šios sistemos grama- 
fonais galima išklausyti, be 
pertraukų reikalingų plokš
telei pakeisti, ištisus muzi
kos veikalus.

1,500,000

I 
l

ją užkasė atgal Į žemę.
n i a i • i Dabar ^sinagoga jau turi
Erodų Žydai Apga- abi karūnas.

vo Ciesorių Karoli. PAJIEŠKOJIMAI
Pade vanojo jam netiKrą

karūną.
Nesenai Lenkų vyriausy- 

.. ., _. .s, Austrijos,Kai aš dirbau ir turėjau bė išsiderėjo iš 
pinigų, tai visiems buvau ge- kad Brodų sinagogai butų juo.-'žin^ 
ras ir turėjau daug draugų, sugrąžinta vadinamoji “Ka-- 
Kur tik nueidavau, tenai rolio karūna.” Vyriausybė] 
mane mylėdavo, nes kai bu- karūną gavo, sinagogai 

ko būdavo: ir ruginės ir alų- nargebenimą. 
čio. Visi mielai mane priim- koj. 
davo ir namo palydėdami pažino, 
prašydavo, kad vėl ateičiau, karūna,

Bet dabar, kai netekau 
darbo ir neturiu pinigų, tai

ir 
iš

Pajieš'au brolio Krano Gacko 
sesers Justės Rikauskienės. paeina 
Pakalnės viensėdžio, Semeliškių pa
tapnos. Sesuo seniau gyveno South 
Berd. Ird.. brolis Du Bois, Pa. Jų pa
čių prašiu atsdienti. arba las apie 

. ma'nnėki- pranešti. (2) 
MARCELĖ VITKIENĖ 

2237 iVashinyon st.
Newton Lower Falls, Mass.

nnzniATioiUL p*ra 
mroiERco

Boston. Mass..
Grnodžio 11 d., 1929.

Board Direktore i paskelbė 
reguliarj kvartalinį (jividendą 
1% nuošimti ant 7% 3refsrred 
Stako minėtos Komjtnijoą ir 
reguliari kvartalini dividendą 
po ant 6% Preferred Stako 
minėtos Kompanijos, kuris bus 
mokamas 15 d. Sausio, 1930 m., 
tiems turėtojams, kurie buvo 
ant rekordo uždarant biznį 
Gruodžio 26 d., 1929.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

R. G. LADD, 
Assistant Treasurer.

_ e ! Pajieškau Aleko Beieviciaus, jis
VO pinigų, tai ant Stalo vis- davė ir paėmė pinigus UŽ seniau gyveno Mallory. Box 2, Wes( 

_. Viskas tvar- 
Bet dabar žydai prisi- 

kad tai visai ne ta 
apie kurią mano

ma. o tik falsifikatas. Tikro
ji karūna esanti sinagogoje 
užkasta žemėse.

0 istorija tokia. 1916 me
tais i Brcdų sinagogos rašti
nę atėję du karininkai ir pa- 

_____ __ _ ___ aiškinę, kad miestelį netru- 
pas kuriuos aš ne vieną pus- aplankys sosto įpėdirtis 
dolerį esu palikęs, dabar nei 
žiūrėt į mane nenori.

Taigi patariu visiems 
viengungiams, kad turint 
darbą taupytų centą, nes kai 
pinigus išleisit ir darbo ne- 
teksit, tai tada sunku bus 
gyventi. Kai pareini namo 
darbo negavęs, tai šeiminin
kas ir šeimininkė nenori nei 
kalbėt. Vaikai, ir tie pirš
tais bado, kad “nikelio” ne
gauna nuo “burdingieriaus." 
Stačiai nėra kur žmogui dė
tis, niekas nenori su tavim 
kalbėtis. O kai “burdingie- 
rius” dirba, tai gaspadinė 
sukasi apie jį kaip lapė. •

Sunku be darbo!
Detroito bedarbis.

tyje. Haller malšino Estijos Jau niekas nepažįsta
valstiečius miestelyje Koe- n*, susitikti nenori. Vieni vą- 
ru ir Rakke. Po 1917 m. 
spalių perversmo jis prisi
dėjo prie bolševikų. >

dina “bomu,” kiti sako, kad 
nuplyšęs ir alkanas kaip 
“šuva.” Tie patįs žmonės.

Pajieškau

Va. Kas apie jį žino prašau pranešti 
arba pats lai atsišaukia

PETRAS BALEVICIUS
Margo gat. 6, Kybartai, Lithuania.

Vincas Žakas pajieškau pusbrolį 
Petrą Zinkevičių, jis paeina iš Bud- 
ežerių kaimo, Vilkaviškio parap., Su
valkų gub. Prašau atsišaukti arba 
kas apie j’ žino, malonės pranešti.

VICENTE JACAS
Ibituva L. Paulista,

E. S. Paulo. Brazi’.

JIEŠKAU DARBO
ANT 

darbus 
darbą, 
kius. 1 
susitaikysime. Reikalaujanti 
žmogaus, rašykite:

P. O. Box 1560.

FARMOS. Moku visokius 
ir nusimanau karpenderio 
pataisau visokius ūkės įran- 

Esu da ne senas, su mokesčiu 
tokio 

J. J. (2) 
Būt te. Mont.

PRANEŠIMAI.

KALINIŲ KANKINIMAS 
RUMUNIJOJE.

Rumunų socialdemokra
tai Įnešė interpeliaciją dėl 
policijos kalinių kankinimo. 
Suimtieji kankinami, kad 
duotų parodymus.

Vidaus reikalų ministeris 
atsakė, kad vyriausybė ko
vojanti su šiuo gėdingu 
reiškiniu, tečiaus ji ligi šiol 
neišgalėjo galutinai pada
ryti galą kankinimų siste
mai, nes ji giliai įleido šak
nis, Bratianu ir Averesku 
laikais. Tai esąs baisus re
akcijos palikimas.

NAUJI SENSACINIAI 
BIESEDOVSKIO PRA

NEŠIMAI.
N. ‘ • i > • *.

Šiomis dienomis pasiro
dys Biesedovskio memua
rai. Biesedovskis savo me
muaruose duoda nepapras
tai sensacinių žinių apie 
Komintemo veikimą Euro
poje, Amerikoje ir Azijoje.

1923 m. laike atidarymo 
paminklo Ponratovskilii 
Varšuvoje buvęs ruošiamas 
išsprogdinimas lenkų gene
ralinio štabo, valdžios tri
būnų, maršalo Focho ložės. 
Be to buvęs ruošiamas Pil
sudskio nužudymas ir tt.

Biesedovskio pranešimais 
susidomėjo visų Europos 
valstybių vyriausybės. Me
muarai iš karto išeis franeu
zų, anglų, vokiečių, rusų, 
lenkų ir kitomis kalbomis.

GROVIENĖS KOMUNIS
TĖS SUĖMIMAS 

LENKIJOJE.
Netoli Poznanės 

dvare suimta grovienė Alek
sandra Olšauskienė, kalti
nama, kad stovėjusi prieša
ky komunistų partijos Len-' 
kijoje. Olšauskienė viena 
turtingiausių Poznanės dva
rininkių. Būdama jauna ir ą _ _ •  .... vr • —
senio grovo Olšausko.

Keliems metams prą^lin- 
_ kus grovas Olšauskas mirė, 

PRAŠO $7.000,000 KALĖ- palikęs žmonai visą savo 
JIMAMS. milžinišką turtą. Olšauskie-

Justicijos departamentas nė yra sesuo buv. lenkų ko- 
prašo, kad Kongresas pa- munistų vado Gorvico, 1920 
skirtų $7,000,000 naujiems m. Gorvic buvo nuteistas 
kalėjimams. Seni kalėjimai mirti, bet pabėgo iš kalėji- 
esą perpildyti ir dėl to juose mo ir dabar gyven-a Rusi- 
kiki maištai. t joj.

Karolis, kad jis bus priima
mas sakalų salėj ir kad tą 
salę reikia tinkamai deko
ruoti—ar sinagoga nepasko
lintų tam tikslui savo turi

zmų papuošalų.
Pasirodė, kad karo metu 

! sinagogos papuošalai buvo 
nuimti ir paslėpti—užkasti 
žemėse. Bet žydai neatsisa- 

jkė padėti tinkamai priimti 
I aukštą svečią ir sutiko pa
puošalus atkasti, ir pasko
linti.

Atkasus pasirodė, kad si- 
inagoga turi paslėpusi tikrus 
•Aladino turtus. Tarp kitko 
j ten buvo ir kažkokia istori- 
Įnės reikšmės turinti puiki 
į karūna. Ir ji buvo panaudo
ta priėmimo salei papuošti.

Sosto Įpėdinis Karolis at- 
___ ____ važiavo. Priėmimas jį labai 

'New Yorke dabar siuva- nustebino. bet ypatingai Į 
mi moterų sijonai ateinan- jam krito į akį ta karūna, 
čiam pavasariui bus jau ilgi, Taip .iam ji patiko, kad jis 
6 coliai žemiau kelių. išreiškė norą ją kuriuo nors

BUS ILGI MOTERŲ 
SIJONAI.

Jonas ir Uršulė Palaikei, jieško te
tos Pranciškos Sakatauskienės, gy
veno Brooklyn. N. Y. Prašau atsi
liepti, arba kas žino, malonėkite pra
nešti. JONAS PALAIKIS (2> 
Rua da Mooca 543, Sao Paulo. Brazil.

APŠIVEDIMAh
Pajieškau gyvenimui draugės, 

lės ar merginos, apie 45 metų 
žiaus, kuri mylėtų gyventi ant 
mes. Pageidaujama kad butų laisvų
pažiūrų (1)

.J. W. MARTINAMS
Athol Road Box 11, Templeton, Mass

naš- 
am- 
far-

DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 
prabą puikaus tabako Kreipkitės pas 
mus. (-)

Europa Book Co., 57 Dey Street 
New York, N. Y

SOLOVECO SALOSE 
45,000 KALINIŲ.

Vokiečių spauda prane- < 
, kad SoloveA salų kon-

i stovykloje yra 
45,000 kalinių, jie gyvena 
namuose, kurie beveik ne
kūrenami. Kas diena miršta 
po 30—40 kalinių. Sunkiau
sioje padėty yra “bezprizor- labai graži, ji ištekėjo už 
nije,” vaikai, kurie miršta-—*------- aix-...i.«
tūkstančiais.

sa, --------
ccntracijos

I

JIMAMS.

i

savo 
i

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS Už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas ' 
visiems Suvienytų Valstijų, Kana 
kos lietuviams įsigyti 100 knygų ri 
tinga, didelių ir mažų, naujų ir se “ 
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariš. u 
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitom 

dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėrn '» 
rj leidžia ir redaguoja žymus humoristas i 
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dain 1 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems t I 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visu kolom J 
dotis šita proga skubiai — dar svkį regit j 
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — 4 
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį” 
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knyl 
siusime savo knygyno naują katalogą Pi 
resu:

KNYGYNAS “LIETU«
3210 So. Halsted St.,

■ ■ a" teikia gigantinę progą
• Ta ičs jr Pietų Ameri- 

kiekviena knyga skir- 
: ų įvairiausio turinio: apy- 
į. ’ toks’.iikų, filosofinių, is- 

; y]gr ms gausite šiuos prie- 
žumalą “Marguti." ku- 
tempozitorius Vanagai- 
į paveikslais. Tą viską 
^vienytose Valstijose - 
■‘•tuviai kviečiami nau- 
1 visus apšvietos mvlė- 
Rausių lietuviškų kny- 
Btr “Birutės" Kalcndo- 
Kt> arba atskirai pri- 
Bs siųskite šiuo ad-

icago, III

I

Pajieškau brolio Petro Balniaus, 
seniau gyveno Chicago, III., dabar ne
žinau kur. Kas apie jį žino prašau 
pranešti arba pats lai atsišaukia 
Taipgi jicš. au draugu Antano Bary- 
čausko ir Kazio Za’ankos. jie yra 
man žinomi iš Anglijos, turiu jiems 
svarbų reikalą pranešti. Kas ^pie 
juos žino, prašau pranešti. ( 2) 

JONAS BALNIUS
3142 Weikel st., Philadelphia, Pa.

Pajięškau savo vyra Vac'avo Ju
dicko. Angliškai vadinosi Yudis. Jis 
pirmiau dirbo Bethel, Conn., vėliau 
East Barnet, Vt. Paeina iš Domanto- 
rių sodžiaus, Alytaus pašto. Kas apie 
jį praneš, gaus $5.00 dovanų. Jis gef- 
tonų plaukų, mėlynų akių, didelic 
ūgio, balto veido. (3)

MRS. PETRUSĖ JUDTCKIENĖ 
14 I/>well st., Boston, Mass.

REIKALINGAS Bl CERIS
P»o šeimynos, darbas ant visados 

ir ant vietos gyvenimas. Atsišaukit 
tuojaus . (2)

FRANK LUTKEVICII
101 I’aųnonoek avė.. Hindsor, Conn.

Pajieškau jaunos protingos, ant vi
sados gyvenimui draugės, vienam 
nuobodu ir perdaug darbo; turiu biz
ni, namus, tinkama atsišaukit. (1) 

BARONAS
Road 2, Warren, Mich.

Pajieškau apsveditnui merginos ar
ba našlės nuo 25 m. iki 36 m., viduti
nio ūgio; aš esu vaikinas 37 metų, tu
riu pinigų Sfi.000. toolmakeris, dirbu 
trumpai bet gerai uždirbu, nevartoju 
jokių svaigalų, atsišaukite laišku in- 
dėdama savo paveikslėlį. Merginos iš 
Lietuvos rašykite, duosiu teisingą at
sakymą W. F. WAISVIL (2) 
3134 E. Frank'in st., Detroit, Mich.

Farma ant Pardavimo.
175 akeriai; 1.35 akeriai dirbamos, 

40 akerių girios ir daug didelių me
džių; su budinkais, padarais ir gyvu
liais, viskas kaip stovi. Kaina $6.000, 
reikia įnešt $3.500. Žemė visa lygi, 
smiltynų nėra. Norintieji pirkti, atsi
šaukit, plačiau paaiškinsiu laišku.

JOHN ADAMS (1)
R. 1. Box 58a, Berlin, Md.

AUKSO RAIDĖM
Padarome už $3 00, 100 laiškų ir 

konvertų juodom raidėm, su jūsų var
du, pavarde ir adresu ant geriausios 
popieros, visokiam rašymui Taipgi 
turime gražių laiškų su įvairiom dai
nom ir paveikslais. 3 tuzinai už $1.00.

TIESA PLBLISHING CO. (1) 
.214 N. 12-th st.. Philadelphia, Pa.

KALENDORIAI
SIENINIAI 1930 M. 5 2.:.,;,

“BIRUTĖ." Vienas 25c. Galite siųsti 
pašto ~ ■

5 už dolerį, 
...i 

ženkleliais (2)
A. F. SHEETRA

135 Newbury Street, 
LAWRENCE. MAbS.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c-.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių ldlimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie* viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsą kiną- 
mongolų karo vadą čingls Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai." i

Knygoje yra daug paveikslą, iemlapią, pietinių. Išleido 
Tėv -nės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $236.

f

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MAS8»
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o kuomet bebus
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vaikščiojimams, baliams, kon-

išsirinkai toki nege
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kinka, 
nerinko;

Gal prisieis kinkyti roges 

ir jieškot kitur pastogės. 
Ar paėmus seną draugą. 
Traukti kur pipirai auga.

I

vakarėlio, klebo- 
daržinėj ant 

bačiukus, ku-

Pešas ž dai ir krikščionys. 
Pešas katės. pe<as žmonės; 
Susilaukėm naujo meto.

O vi. galo nesimato.

Voldemaras, trumpo stono. 
Susirovė su Smetona.
Ir netekęs savo sesto 
Dabar liūdnai nosį

I

I

ūkininką 

mergų, 
vakaru š- 

per ku- 
murinis

dienomis buvo 
tautiški šokiai, 
tapo išgriautas

01"
DĖL GERESNIŲ DANTŲ IR KAULŲ

L? kraščiams po Nauju Metu 
Svarbu gaut prenumeraty.

Ir už centą ar lituką 
Visiems galvos apsisuko.

O “Rytojus” merkavoja 
“Laikraščiui” pakišti koją: 
Stato kalną, pila krūvą. 
Kaip negriūta, taip negriūta.

O taip pat “Smetonos Aidas” 
Prakeikimus saujom svaido— 
Savo priešus pasiruošęs 
Nugramzdinti šaukšte košės.

Ir Smetonai dreba
Nes jo žmonės da 
Kai ateis tikri rinkimai. 
Gal prisieis kinkyt vežimai.

kuomet rinkaus, 
geras, bet juk 

nepaskombinsi.

grąžink man pinigus ir 
savo kuiną... 
kas gi atsitiko?
tu prie liudininku sakei,

kad aš galiu ji kinkyti vieną į 
garini pečių.

—Taip, bet aš nesakiau.
jis tą pečių paveš...

ne- 
jo 

markai su muštynėmis, tai ber
nai išardo visas plytas ir lentas.

“Šiušų Laikraštis” kėtojas. 
Girdi, stimpa “M. Rytojus.” 
Girdi, galas tam bedieviui. 
Kiaulių ginti i papievį.

Karo teismas nors ir klysta. 
Smerkia mirti komunistą; 
Kiti bombas gi uždegę 
Kiša “Vilko” pavuodegėn.

KAIP GUDRUS ŽEMAITIS 
ŽYDĄ APMOVĖ.

Vienas ūkininkas pardavė žy
dui arklį. Kitą trečiadieni žydas 
sutinka ūkininką ir kelia triukš

mą:
—Ui.

atsiimk
—Na.
—Ui. viso

SUNKI GERĄ ŽENTĄ 
IŠSIRINKTI.

Tas atsitiko Telšiuose.
Ateina pas gydytoją iš 

mo sena žemaitė, 
klausia;

—Ką pasakysi, manunėle?
—Poneli, atėjau liudijimo, 

žentas apkulkiojo. šit net kelio
se vietose mėlyna ir papūtus.

—O kam 
rą žentą?

—Poneli.
dos. buvo 
pou d s

fo
ne!

Mosėdis. — Mosėdžio 
nas Mažeika per pamokslą liepė 
ūkininkams nekrauti "žemiškų 
turtu,” L>et atiduoti juos “ant 
Dievo garbės." Mat. klebonas 
stato savo panelei naujus 

mus.
Mažeikiuose šaligatviai 

tvarkoj, nes tankiai būna

FADEKA

Gvoltu rėkia “Tautos Kelias,” 
Kad žydauekos nosys kelias.

.ir kiekvienam jis mėgina
Užvažiuoti su sprenžina.

Lemiąs kįla visam sviete. 
Rusas smaugia štai kinieti; 

0 Pilsudskis piktai keikia. 
Kam to seimo lenkams reikia.

I llCLU* ****■ f M-.** oai # t LIK! { V t—

dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- burtus ir tt ...

klebo-,

AR BIS ERŽILŲ LYGYBĖ?
Lietuvos tautiška vyriausy- j 

bė išleido patvarkyma. kad ūki
ninkai gali laikyti eržilus tiktai 
su valdžios leidimu, ir už tą lei
dimą reikės mokėt mokesčius.

Bet klebonijų eržilams jokio1: 
patvarkymo kcl kas nėra. Ko
de! tokia nelygybė?

KELE Į Sausio 2 d., 1930.

FRANKLINO ATMINČIAI M Z ^JUS PHILADELPIJOJ.

Humonstika

NAUJI METAI. SENI 
SMIGIAI.

Štai čia pat jau metas naujas, 

O tėvynėj visi raujas: 
Vilkas velka girion ožką. 
Burba tvoja basliu Pošką.

Iš BRANGIOS MISŲ 
TĖVYNĖS.

(Vėliausios žinios.) 
žemaičių Skaudvilė.—č 

sipyko klebenąs su davatka, ku
ri skalbdavo jo šventą^bielizną. 
iš piktumo davatka nuėjo dar
žan ir apdirbo klebono kopūstus. 

Mosėdis.—Virbalu kaime jau- 
' nimas susirinko pas vieną ūki
ninką inkurtuvių švęsti. Išeida
mi po baliaus bernai pavogė la
šinius ir išmaišė langus.

Ginteliškė. — Pas
Bumbli čia yra gražių 
Šiomis 
kes ir 
r i uos 
pečius.

SENIS Iš BARSTYČIŲ NORI 
SAU BATŲ.

Barstyčiuose (Žemaitijoj) 
anądien užeina klebonui už akių 
75 metų senis ii' klausia klebo

no:
—Klebonėli, 

vakarėlis ?
—Na. o kam 

ar šokti nori?
—Po pereito

nėli, radau savo 
šieno moteriškus 
rie dailiai tinka ant mano žmo
nos kojų, taigi, sakau, gal per 
kitą vakarėlį ir ant mano kojų 
tinkamus batus kas paliks.

Nors MacDonaldas mėgina 
Nuginkluoti jau laivyną.
Bet franeuzai prisibijo 

Bolševikų kalavijo.

Nors Amerikoj tarp musų 
Nėr franeuzų neigi rusų. 
Vistiek špygoms visi badas. 
Nuo Netv Yorko lig Kanados.

“Laisvė” kolioja “Tėvynę,” 

Kam ant “komo” jai užmynė.

0 "Tėvynė.” rimto budo. 
“Laisvei” nosį jau sugrudo.

Ir Valaitis prie "Vienybės" 
Baigia eiti, iš kantrybės.
Kad žinojimo jam stoka
Ir lctiniškai nemoka.

“Draugas” spiaudo kiauras 
dienas

Į tą pusę, kur "Naujienos," 

0 “Naujienos” nusitvėrę 
Klerikalams kaili peria.

Siurba. Bimba ir Pruseika 
Mėgsta valgyt riebų steiką.
Bet aukų jau pasigenda. 
Prie SLA. kasos lenda.

Nauji Metai — nieko nauja! 
Visas svietas tik kariauja. 
Vienas kitą pasiruošęs 
Nugramzdinti šaukšte košės.

Patriubvkit.

Prašau vaistų vabalams 
naikinti.

—Ar i bonkutę įpilti?
—Ne. l’ž apykaklės.

•«> Ą-

» M &
W p

į

' ■ ■■tirta

Benjaminas Franklinas buvo vienas žymiau?:.; 
mokslo srityse. Jo bandymai su elektra iš dėbt-. 
Jis buvo gimęs Bostone, bet paštui persikėlė P: ■ 

statomas muziejus, kuris kaštuos apie §20.000.<:'‘ .

inomi visiems, kas tik lankė mokyklą, 
djon. Taigi jo atminčiai tenai dabar yra

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksnio Į Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy*
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. G u- • 1" •-*— *- 'i—“" n-—-

na juokingas veikalėlis. J^alyvauia 2' 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, \ ieno valksmo Koiuedi- 1 apdarais ............
ją. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas Audimo apdarais

kai-

Gydvtojas

Vaikai.
:— Tu žinai,

iš kia
Jonukas 

dei viščiukai išsirita 
šinio.

Petrukas:— Bijo, 
kartu su kiaušiniais 
tu.

_______ | bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
Ifalvvauja 2 • gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 

gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Sraelstorius. 221 pusL Popietes 

$100 
$1.50

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

Wallace. 472 pusi........................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.
46e> pusi................. %..................... $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel. vertė V K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje 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 šių 
knygą niekas nesigailės. 332 pus
lapiai. Kain* .............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Delio, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi! Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................. 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti piiietystęa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ..............................  25c
“Jaunystės Karštis.” \ ienaveiksmė 

koniedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
povičius. ir Susi žiedą v imas Pagal Su
tarties. N V. Koneckio dialogas, verte 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų į 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rį.-, dukterįs ir mylimosios nepapultų i 
tekią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. koc.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knvgutė iš politiškui-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kvti. Pagal K. Kautskį, paraše Z. Ale- 

‘ . So. Boston, Mass , 1914 m-> 
paslepiu 28.................................  • ■ 10c'

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
srali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet cię- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 

■ ■ ’ ---- - nuėjus

»
I !

f r v ti. Kasvklu biuras Wash-lKas Alums Rašoma,
sumažės, tai Kanafla pra- 

~ į lenks Jungtines Valstijas. 
; ! Per 100 metų Jungtinės' ksa- 

: Valstijos iškasė aukso už 
pusę biliono dolerių ($500,- 
000,000). Bet nuo 1915 me
tų aukso produkcija suma
žėjo 56 nuošimčiais. Tuo 
tarpu Kanados produkcija -------- ... x _viZanira * ! kant’ važiuojant kur nors
v IS d llgd. į krautuvėn, i

Detroit, Mich. — Dar-įgyvenant žmoną, 
bams sumažėjus, pablogėjoj jis čia dar kai ? 
biznis ir būt jėgeriams. Tai-'tuvis pačią, bet 
gi kelintas musų butlegerių nažino su mer.. 
ir vienas graborins išvažia- jau pradėjo sak; 
vo andai stirnų medžiot, ir!kavalierius. Me.. 
parsivežė nusipirkę dvi stir-įčžių laikėsi šaš..

’vpiIps žmntnjs
.prieiti ir prisita:.:. 

pirktos. Ir kaip jie nušaus sidėjo tarp judi it
’ i Jis visai

d' 
nas. Giriasi vyrai, kad nu-'vedęs žmogus, tai 
šovė, bet visi žino, kad nu-

c vi stirnas, kad vienas jų d a 
režino už katro galo šautu- moteris 
vą laikyt? Vis dėlto žmonės 
eina pas juos tų stirnų pa-

užmė 
verkia 

svetimon šalin, 
sau su mergina kr.! 

žiūrėt, o kai nueina, tai turi kalti balandėliai • 
ir išsigert. Tuo budu būtie- laimingi. Vienu : 
gėriai padaro daugiau biz- prisiėjo išvažiu 
nio. Pasirodo, kad dolerius' 
medžioti jiems geriau seka-i 
si. negu stirnas. P 
dvokiančio munšaino, ir do
leris nušautas. Parapijonas.

/ L 
pego, tai o> a-.i 
kaip rudenį lietus

Pripils tau-vaitės jis ir vėl .< 
savo* meilužė' 
abudu gyvena 

j Bet tegul 
kaip nori, o 
siu rašalo lį 
..... _ai žn 

dvi 
Lietuvoje, o

Dzūkų N; estukas.

Cieveland, Ohio. — Pas ’ 
mus didelė bedarbė. Tuks
iančiai darbininkų 'jieško . ima. L 
darbo. O čia užėjo ankstyva furj 
žiema ir šalčiai, reikia pirk
ti anglis ir šildyt namai. Bė
da iš visų pusių. Bet kurie 
dirba, tie ramus ir retkar
čiais da pasilinksmina. Lap
kričio 23 d. buvo suruošta 

P surprise party” Jonui ir 
| Juzei Tulauskams. Svečių 
susirinko į 500. Valgyt ir 
'gert buvo į valias. Muzika 
griežė šokius iki vidurnak
čio. Tulauskams dovanota 
"dining room” setas. Tulau- 
skai yra da nauji Cleveian- 
dlo gyventojai, bet turi čia 
daug giminių ir pažįstamų, 
kurie ir tą bankietą jiems 
surengė. Clevel&nd ietis.

i

JIS 
aš n

■ išvi
mes 
pači 

kita

nados aukso produkcija ne-

radžios;
asisakė |
□s susi- 
ir tada 
kad jis

. is pra-
’oet kai
10 kaip 
Ir pra- 
meilė. 

kad jc 
vidus ji 
gyvena 
du ne

jaučiąs;
pu jam
Winni- 
riedėje 
t po są- 
žo prie 
bar vėi 
j- 
jaugiasi 
sigailė- 
o gyve
no, kad 

vieną 
nadoje.

- -O- , Krautuvėm, dakurą. pas barzda’- atsakymais,lietuvi, ir anglų kalbose.
Pakulinė onk<o nrndiik-■ »kutj, pas kriaučių, ir « Su fonetiškų Antra perziureta ir pagerrn 
r«^auime aUKSO piOCIUK įštar’mFu ir gramatika. Antra padidin- laida .......................... t -

?iya aukščiausia Stovėjo tarp ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
1907 ir 1927 metų.
dant nuo 1493 metu iki šiol!

i --i ;

ko-

kad jų 
neišvir-

NEGALI SAULĖS PASIEKTI.
—Nunešk. Maryte, ir pa

džiauk ant saulės, — tarė moti
na duodama skalbinius savo ma
žai dukrelei.

Mergaitė, išėjusi Į kiemą, i 
šen ir ten dairos, nė kaip neiš
gali oja, kaip čia padžiovus ant 
saulės.

Grįžusi ir sako motinai:
—Manivt, eik tu pakabink, 

nes aš saulės negaliu pasiekti.

Oaragon, Canada. — Čia 
vra vienas katalikas, kuris i 
rašinėja laiškus savo žmonai! 
i Lietuvą ir šmeižia gyve-' 
nančius Kanadoj lietuvius, 
kuriuos jis pažįsta. -Jie esą 
ištvirkę, užmiršę Dievą, gir
tuokliaują ir kitokiais nedo
rais darbais užsiima. O jo 
moter s Lietuvoje vaikščio
ja po visą apielinkę ir pasa
koja tas pletkas visiems. 
Taigi patarčiau tam žmogui 
tą purviną darbą sustabdyt, 
nes tai juk priešinga ir jo ti
kėjimui, kuris draudžia sa- 
vo artimą šmeižti.

Vaduoklistis.

?-Ies. šiaurės ■ 
kiškio ayskr., 

Inukentėm -ii 
liaus i bud ii 
game gyvenime. .. 
iWinnipego, Kam 
Igerb. Povylo -Jaur 
rinktų aukų $13. 

(aukotojų širdi< Tu
me širdingą ačiū.

Aukavo šie:
P. Jauniškis 

mas, K. Sikin - 
kus po $1.00: 
V. Zazas, K. Zt
lys, J. Narusevič n 
ks, K. Vytas. J. X 
Gabrėnas, Z. Jj.ur 
Valanga. S. -Jeze: 
Petryla. A. Valiui 
Skuda po 50c.: 
ir U. Jauniškis r 
so $13.00*

Dėkuoja, Ant 
Jaras, J. Matu z 
i is, Keljošas, ū 
Daubai as.

IŠ KUR GAU?
AUKSAS

Daugiausia a i 
ma pietų Afrik 
lyje. Tas kraštas < 
giau kaip penkt; 
pasaulio aukso.

Antrą vietą a v 
mu užima Jungi

P

WINN!PEG, CANADA.
Vyras palikęs Lietuvoj žmo
ną, čia gyvena su mergina.

Nesenai iš Lietuvos atva- jos. Bet paskuti 
žiavo čionai vyras E., kuris aukso produkciy 
Lietuvoje paliko vargingai ;o jau kristi, o

A
A A 

A - *

O»'rV»«ą

■
%

ui
7 /_______

^GERESNI DAi-
GERESNES Šveitė

G
ERI dantys padaro labai didelį - 
mą jūsų valko sveikatoje. Ccd T. 
pagelbsti augimui gerų, 
Daktarai ir<’» atistai rekomendu 
kitę jo reguliariai visą vaikj 

Lengvas būdas yra Scott> 
Emuisicn. Malonaus skonio. Vai
kai mėgsta jį. Lengvai virški
namas. Pradėkite šiandie—kiek
viena diena pagelbsti. Kickv.e- 

aptickinirkas turi jų.

sveikų < 
da ii.

Prade- MiebeJsoMa. Pusi. 95........................35e.

Licuviu seiniyny Istorija JuskeMČiaus
visam pasauly iškasta aukso j .Jei ™r‘
daugiau kaip bllionas ( 1.- tą knvga. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
000,000.000 ) uncijų. j ££ Sknt.T^nantl

---------------------- ! knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _
Iš Stambulo pranešama,1 Alekna.

i , i K - , • - i • ’ Drūtuose audeklo apdaruose.......... ..kad labai smarkiai krinta;
turku piastro?. Sarvšv su Lytiškos Ligos ir kaip r.uo W aPS'^«' 
-UO turkų vyriausybe laikl- Anįr=> peržiūrėta ir pagerinta lai- 

UŽsie- ' da. Kaina ....................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

_______ Į lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
; Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaitę k 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So Eoston. 
Mass , 1913, pusi. 80...................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darb:ninkiško», 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \isos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 
kienis * d—' •
eertams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1911 m ,.................25c.

?ai uždarė pirkimų 
įiuose departamentą

25c.

Kaip Senovės žmonės Persistatydavc
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi............................................. 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žera- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip" ji buvo apskelbta respublika 

. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
■ oarodo dabartinės Lietuvos rubežius 
i ir kaip šalis yra padalyta į apskri-
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 

, parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybe straipsr 
nių. juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi...................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.
“O. S S.” arba šliubinė 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 Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
la .da. 128 pusi................................... 25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingu dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
lakia. 48 pusi.............................  10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žrionių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 

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

____i Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
_____ ............................................... 15c.
Anie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .........................................  25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

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

niu. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražiu pasakų, apie rojų (dangų), 

jčyščių, peklą; apie giltinę, marą,*cho- 
i lerą: apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi 5“ Popieros apd S1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę no visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
ta? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina 25c*

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Man,

JEI PATRUKĘS, 
BANDYK TĄ DYKAI
Uždėk ant bile patrakusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar’ mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

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

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti
“ pas W. S. Ri -e, 70-N Main street.

iš, N Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 

Į apiikacijcs. Uždek ją anf patrukusios 
' “ ’JskuI-i pradės trauktis; jie 

susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- xihjlistaj Tragedija trijuose aktuose, 
met diržai ir kitokie muskulų prilai- ’ yeįxaias pers ta to nužudymą caro 
Rytojai palieka nereikalingi. Nepra- AieksaiMjro n. Labai puikus’ ir ’r.esun-

• leis progos neišbandęs sios puikios kiai sCeno; perstatomas veikalas. Iš- 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butu ir reikalaujamos tik 28 ypatos.

- be skausmo, tai koks yra įsrokavimas J - * * * ’
•dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą?j 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrira ir kitais pavojais i 
mažo patrūkimo 
operacijos stalo ? 
moterų nepaiso r _____ __ ____ ___________
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus-|1915 m, pus). 24. ... 
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami j 
išbandymui dykai šios puikios meto-! švento Antano Stebuklas. Dviejų yei- 
dos patrūkimo gydymui. Rašydami i kimu komedija. Perstatymui reikia 
vartokit žemiau įdėtą kuponą. 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo

šimas užima apie 2 valandas......... 25c.
i 

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai.

I Parašė Z Aleksa. So. Boston, 
Į1912 m., pusi. 32.............................  10c.

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 
i vėj. Panašios knygos lietuvių kal
bioj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ___________ _ .
• kokius dievus garbino senovės indą; ^2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko-
■ bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- rekta’ J ’ \ X ’-----
Irai, lietuviai, barbarai ir tt.: kaip^tie 

I kius jie sanUkius su "žmonėmis turėjo. 
: Knyga stambi ir labai užimanti.
■ Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.23

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63..............   25c.

. OS, Ro-
entojai Adam 
neder-: ?

Vargin-į vietos ir m 
/ome iš
s, nuo 
kio su- 
ž geras 
siunčia-

: J. Sa- 
P. Ples- 
jrec-kis, 
. V. Ža- 
-J. Keb- 
-ėda. D. 
kis, A. 
kis, S. 
lis ir S. 
Mikonis 
'5c. Vi-

is Kve- 
, Tilie- 
itas. P.

iškasa- 
"ransva- 
•da dau- 
1Į

So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
---------- —........— Sociclizmas ir Religija. Labai įdomi

,___ nuo t knyga šituo svarbiu klausimu. Ją
ir paskui eiti ant turėtų peskaitv.ti kiekvienas katalikas 
Daugybė vyrų ir į ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 

savo patrūkimo tik, vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
• ' • - • ' - • '• ...................... 10c.

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

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Varda s .................................................
Adresas .................................................
Valstija ’...............................................

%

Uad

gausu-
Valsti- 
laikais

> pradė
jo j k ii-

GYDO
GYSLĄ

r KAM KENTĖT kad mos- 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Samueli—paprastai apvyniotas it 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Čo„ Cambridce. Mass.

Amerikos Lietuviai! Jįjs patarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus, apie kity kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymu® siųsti galima aUiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania. 

Savo maža pastanga paremsi kulturoa ir pažungoe darką.
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GAISRAS “PA" HE” FILMŲ DIRBTUVĖJ.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(f uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NAKVYNĖ PAS 
“PANELĘ* 

Rokiškis.—Šiomis dieno-

RO dOS AGENTAS LIE- i BRANGIAI ATSIĖJO 
TU /OJ LIEPIA BAUSTI ‘ NAKVYNĖ PAS 

STREIKUOJANČIUS
MOKINIUS.

M ?s jau rašėme, kad kle- mis pil. M. biskutį įtraukęs 
rika iškošė mokyklose Lie- Magdalenos ašarų sumanė 
tuveje pradėjo streikuot 
mok niai. Taigi Romos po-į 
po agentas arkivyskupas; 
Skvi rėčkas išleido carišką 
“ukčzą” visoms klerikališ- 
kom i mokykloms, liepda
mas žiauriai bausti tokius 
mek nius, kurie drįs kelti 
strei tą arba agituoti už jį. 
Esą neatidėliojant reikia iš 
mokyklų išmesti streikų or- 
gani '.atoriai mokiniai, “at- 
imart iš jų teisę tęsti moks
lą btt kurioje kitoje mokyk
loje, ’ mažiau nusikaltę esą 
reikli išmesti iš mokyklos 
ne mažiau, kaip pusei metų.. 
Apie padarytus žygius Įsa-; 
koma kuo greičiausiai pra
nešti arkivyskupui metropo
litui J. Skvireckui.

Ištikrujų gi tai už tokią kas _____  r________
akypiėšišką drąsą reikėtų iš- patinka.
vyti iš Lietuvos patį Skvi-! Panelė tuos vaikus veja iš 
rėčka. Ką gi tas klerikalas klasės, nes ji negalimi pa
mano—ar jis Lietuvos ca-i kęsti silkių kvapo.

-------  MUILO FABRIKANTŲ 
BYLA

Kauno fabrikas “Muilas” 
prieš trejus metus išleido į 
rinką muilą su registruotu 
fin. ministerijoj ženklu “Ce
pelinu,” kuris visiškai buvo 
panašus i Klaipėdos muilo 
'...........................j “Žuvytė.”
Klaipėdiškiai fabrikantai iš
kėlė “Muilui” bylą, kurią 
nagrinėjo Kauno apygardos 
teismas ir išklausęs kelių 
ekspertų nuomonę, nutarė 
uždrausti vartoti “Cepelino” 
ženklą kaip klaidinantį pir
kėją. “Muilas” apeliavo į 
tribunolą, kuris sprendimą 
patvirtino.

nueiti pas “mielaširdingą” 
Jievutę. Jievutė už pemak- 
vojimą iš Adomo pareikala
vo trijų litų. Pas Adomą jų 
'.nebuvo, todėl išdavė vekse
lį ant 200 litų. Jievutė nieko 
'nelaukdama, vekselį parda
vė žydeliui, c žydelis, žino
ma, Adomėlio karvutę už 
ragų ištempė iš tvarto.

PANELĖ NEMĖGSTANTI 
SILKIŲ.

Surdegyje (Panevėžio 
apskr.) yra dviejų komplek
tų pradžios mokykla, kurio
je mokinasi bagočių ir bied- 
nuomenės vaikai. Pastarie
siems tenka įeiti į konfliktą 
su mokyklos vedėja. Mat, 
šie atsineša pietums silkių, 

“poniškai” panelei ne-

ar jis 
ras, ir kas?

t
1 I 
i

Šėx>s miestely, šiomis die-. 
nomis pas vieną žydelį, ku
ris turi apie 80 metų, pro 
langą atsilankė nelauktas ir 
nepr išytas svetys. Žydelis 
pajų ęs, kad po kambarį; fabriko ženklą 
kas ’aikšto, ėmė šaukti pa- TZ,‘ 
galbos. Atėjūnas buvo ba
sas, Yiatomai visai neturtin
gas, bet vieną revolveri tu-' 
rėjo, nes įrėmęs žydeliui į 
krutinę įsakė pinigus ati
duot ir naudotis tylos ne- 
diumsti. Žydelis bepaiiovos 
šaukė pagelbės ir įsakymų 
neklausė.

Nežinia dėl kokių prie
žasčių aferistas apsisukęs iš
ėjo, pro kur buvo atėjęs. 
Greičiausia pabijojo, kad 
kas neateitų triukšmą išgir
dęs, nes miestelyje dar ne 
visi miegojo. Žydelis nuo 
aferisto nieko nenukentėjo. 
Policija veda kvotą ir gal 
paaiškės kas buvo.

« NUSIGANDO SAVO 
DARBO.

IŠTIKRUJŲ ROKIŠKĖ
NAI SERGA EMIGRA

CIJOS LIGA
Kiek patilta, tai nei vie

name apskrityje nėra tiek 
daug išvykusių į Pietų Ame
riką, kaip iš Rokiškio. Šis 
kampas galima piešti skren
dančia planeta. Jau yra to
kių Laimų, kad išvažiavo di
džioji pusė žmonių. Didė- 
sios kaimas turėjo šimtą su 
viršum jaunimo. Dabar šis 
kaimas baigia leisti paskuti
nį desėtką jaunuolių. Emi
gruoja ir mergaitės, nes jų 
viltis gražiai panešioti ir už 
turtingo vyro ištekėti. Vien 
tik ištekėjimas ir verčia 
mergaites plaukti į Brazili
ją. Vieną mergaitę klausiu:

—Kokis tikslas važiuoti į 
Braziliją turint čia gerą gy
venimą, 30 ha gaspadorė?! 
—“Ogi noriu gražiai apsi-! 
taisyti,” atsakė. P. K. i

GRANATA SPROGO.
Gruodžio mėn. 6 d. Seiri-Į 

jų vi L, Onušiškių kaimo gy-' 
ventojas Sareika su savoj 
piemeniu Kulicku nuėjo į 
RačI aučiznos dvarą pažiu- 

• rėti išvykstančio dvarinin
ko. Dvare piemenukas prisi
rinku s visokių daiktų, parsi
nešę.1 namo ir ėmęs žiūrinė
ti. Sareika taip pat įdoma- 
vęsis daiktais. Radęs daik
tuose seną vokišką granatą. 
Ją stuktelėjęs ir granata 
sprogusi. Nutraukė Sareikai 
kairiosios rankos 3 pirštus 
ir dešiniosios 
Be to,

’ vietose veidas. Piemenukas 
mažiau nukentėjo.

I

1

SURADO IŠVOGTAS 
BRANGENYBES.

Romos policija surado 
vadinamąjį šv. Petro žiedą 
ir kitas brangenybes, kurios 
buvo išvogtos iš šv. Petro iž
dinės 1925 metais. Išvogtų 
brangenybių vertė siekė 
1,500,000 dolerių.

RUSIJOJ PRASIDĖJO 
SKAPŲ AREŠTAI. \ ' 

Laikraščiai praneša, kad 
Sovietų Rusijoj prasidėjo 
masiniai skapų sektos areš
tai. Kaip ir visi, skapai kal
tinami “konjrevoliucija” ir 
sovietų įstaigų veikimo sa- 

jbetavimu.

v

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos'f Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomiįlsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Creoniulsion yra naujas medika- 
li-kas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
genialų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 

. mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo įrritaciją ir uždėgiiną. ‘ *
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomvlsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
*f1u.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jusu šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant ii taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Paveikslėlis parodo "Pathe ' kaibar j filmu dirbtuvės gaisrą Nev. Yorke. čia 10 žmonių 
liepsnose žuvo ir apie 100 buvo sužeista.

CREOMULSION
SKAISTGIRY KITS KI
TAM ŠONUS VARSTO.
Lapkričio 29 d. Krikštanų 

kaime pabaigus kulti ir pra
sidėjus* pabaigtuvėms to pa
ties kaimo bernai gerai Įsi- 
kausę susimušė su Gretimo 
kaimo bernais. Muštynėse 
vaitojo peilius.

Pirmiau, kol gyvavo čia 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
skyrius, bujo gana pado
rus jaunimas, panašių Įvy
kių neatsitikdavo.

PAMĖGO JAUTIENĄ.
Musteikiai, Tauragnų vi. 

Viena.- šio kaimo ūkininkas, 
nors ir turėjo pakankamai 
kiaulienos, bet ji, turbut, 

, jam nepatiko, surinkęs kele- 
l'tą panašių į save sėbru ėmė 
ir nsi’iinva Tonraomn m i teir papiovė Tauragnų mies
čiuko jautį, pagrobęs nuo 
galvijų. Bet neilgai teko val
gyti kotletai, nes tuoj varg
šai buvo sugauti ir laukia 
teismo, dėl “jautienos."

D. L. K. VYTAUTO IŠKILMIN
GA EKSKURSIJA LIETUVON

Ponas Juozas Smitrus, Balti- 
ko Amerikos Linijos reprezen
tantas, galutinai susitarė su 
Provizoriniu Komitetu Didžio
jo Vytauto 500 metų jubiliejui 
minėti kas link jubiliejinės ek
skursijos. Toji 
plauks 1930 m. 
greitu ir g^rai 
■‘Lituania.”

Baltiko Amerikos Linija dar
buojasi iš vien su minėtu komi
tetu ir su Lietuvių Agentų su- 
sivienyjimu. kad padaryt šią ek
skursiją sėkminga. Specialės 
brošiūrėlės ir skelbiamoji me
džiaga yra paruošta išdalinimui, 
kurie yra suinteresuoti, sutei
kiant jiems informacijų kas linkj 

j

NEBELEIDŽIAMA 
DIRBTI.

.Rokiškio gimnazijoj vei
kė moksleivių aušrininkų 
organizacija, kuri vėliau 
pasivadino “Žaibu.” Ši kuo
pelė turėjo per 50 narių, 
šaukė susirinkimus, skaitė 
referatus ir suruošė kelis va
karus. Dabar tos moksleivių 
organizacijos veikimas yra 
sustabdytas.

NEDARBAS DIDĖJA.
Klaipėdos krašto statisti

kos biuro žiniomis, lapkri
čio mėn. padidėjo bedarbių 
skaičius. Klaipėdoj įregist
ruota 496, iš kurių 212 mo
terys. Šilutės apskr. tuo pa
čiu laiku buvo 111 bedar
bių. ‘ Klaipėdos ir Pagėgių 
apskrityse lapkričio mėn. 
bedarbių neužregistruota.

PRASIDĖJO SMULKIOS 
VAGYSTĖS.

t !

. Šiauliuose prasidėjo smul
kios vagystės. P. Žaliui Auš
ros Alėjoj išvogė vištas, p. 
A. Murros namuose Dau
kanto gatvėj 30 išlaužė san
dėliuką, iš kur išnešė kelias 
malkas ištraukus. Laimei 
tenai daugiau nieko nebuvo. 
Dvaro gatvėj einant gatve 
užpuolė piktadariai vieną 
žydę ir apiplėšė.

2 pirštu, 
sužeista? dviejose

ekskursija iš- 
gegužės 26 d. 
žinomu laivu

PAPILĖS PARAPIJOJ 
23 POROS GYVENA BE 

ŠLIUBO.
Papilės parapijos klebo-', 

nas, raportuodamas vysku-į 
pui. kuris lankęs šią parapi-į 
ją, pranešė, kad parapijoj 
yra 23 poros, kurios gyvena 
be šliubo. (Įdomu žinoti, ar 
klebonas įskaitė į šį skaičių 
save?) M. G.

NUSIŽUDĖ Buvęs BAN
KO DIREKTORIUS.
Klaipėdoj vieną sekma

dienį vakare savo bute nusi
žudė buvusis banko direk
torius’ Otto Tribukaitis. Nu
sižudėlis, kuriam buvo 60 
metų, paliko laišką; jame 
jis pasisako nusižudąs todėl, 
kad inflacijos metu nustojo 
turto.

D’enos Per Vandenyną

PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ 

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

| BREMEN
I Laivas EUROPA dabar budavojamas ir
i veikt pradės nuo kovo mėn.. 1930 m.
i Mažiau Negu 8 Dienos j LietuvąI Patogus ir tiesus susinėsimas su bile EuroposI šalimi. Reguliari išplaukimai kožną sąvaitę
R populiariais Lloyd laivais.
■ l)el sugrįžimo iiudymų ir kitų informacijų

atsiklauskit savo vietinio a gonto arba

Ą NCRTU 6EI3MAN

65 STATĖ ST, BOSTON, MASS.
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DARBININKAI GAUS 
KNYGUTES.

Kauno miesto savivaldy-; 
bė projektuojanti įvesti dar-: 
bininkams knygeles. Tose 
knygelėse turės būti pažy
mėta, kiek darbininkas gau- 

dalis 
pade- 
išmo- 
gruo- 
mėn..

NUSIŠOVĖ.
Gruodžio mėn. 1 d. Šiau

liuose tarnavęs Anglų kor
poracijoj nusišovė apie 60 
metų amžiaus inžinierius 
rusų tautybės.

*

SULAIKYTI VAGILIAI.
Žardiškiai, Čekiškės vai. 

Pastaruoju laiku policija su
ėmė Žarčiškių kaimo gyven
tojus. tris brolius Joną. Pet
rą ir Kazį Jonaičius, kurie 
buvo pagarsėję muštynėmis
ir vagystėmis. Darant kratą^ut’n^ dokumentų, Amerikos ar 
rasta daug mėsos ir lašinių.‘11^'utv°lpasi’_rl‘ p’.. _4.
privogtų iš apylinkės žmo-' ~
nių. taip pat sulaikyta ir jų 

I sesuo, jau seniau -sėdėjusi 
kalėjime už vogimą avių.

Xev Yorko miesto majo
ras ir priemiesčių preziden
tai pakėlė sau po $5,000 al
gų iš visuomenės pinigų. 
Dabar jie gaus maždaug po 

*§30.000 metams.

Patartina rezervacijas daryti 
aip galima anksčiau per vie

tos agentus, kurie suteiks vi
sas informacijas apie ekskursi
ją. Visos pastangos bus pašvęs
tos padaryti kelionę atmintinu 
Įvykiu, pilną Įvairumų ir malo
numų dėl tų, kurie joj dalyvaus.

Tėmykite paskelbimą, kuris 
kiek vėliau tilps “Keleivyje” 
apie minėta ekskursija.

na uždarbio, kurio 
(gal apie 10^ > bus 
dama miesto kason ir 
karna su procentais 
džio, sausio ir vasario 
t. y. tuo laiku, kai darbinin
kai neturės darbo.

___________
IŠKELTAS VIRŠININKAS

Šiaulių apskrities virši
ninkas p. Pranculis, du metu 
ėjęs tas pačias pareigas, 
dabar tapo iškeltas į Trakų 
apskritį. Žmonės tuo valdi
ninku nebuvę patenkinti.

■
Pirmu

Kartu

Lietuvių
iCalboje

su Pa-
veikslais

i—-

GRĮŽTA viduramžio 
LAIKAI.

Zarasų progimnazijos ka
pelionas prievarta verčia vi
sus mokinius eiti į bažnyčią. 
Per tikybos pamokas bara 
tuos, kuriė neklauso jo įsa
kymų. Deja, mokiniai “dva
siško tėvo” nelabai bijosi.

KAUNO MIESTAS MAI
TINA 2300 BEDARBIŲ-

Kauno miesto savivaldy
bės socialinis skyrius jau ati
davė 5 neturtingiems žmo
nėms valgyklas. Kasdieną 
išduodama nemokamai 750 
pietų: iš to kiekio 250 pietų 
žydams ir 500 krikščionims. 
Nuo gruodžio 1 d. duodama 
2,300 pietų.

SULAIKĖ 6 KOMUNISTUS
Kriminalinė policija su

laikė 6 asmenis įtariamus 
priklausymu prie komunis
tų partijos. Pas juos rastas 
susirašinėjimas komunisti
nio turinio.

į

Dobtr ir. .ik išėjo ii po Brandos 

Mauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
miera Bib.ijos 5’ »x8 tolias. turi 3S2 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir r.rudi»ga kiekvienai ypatai. 
Žmctrus skaitydamas šią Bibliją ir te- 
mydanas i paveikslėlius, (kark per- 
staro kis buvo p»ra» sutvėrime svieto 
ir iki užeimimui Kristaus), užmirš vi
sos sava varius ir džiaugsis jojriai to
kia kn-.sa įgijo. jam bus trumpi žie
mos vakarai

K WXA TIK S1.(M)
Norinti zs’Jt BifclijO. pinigus ||

tieskit Erpresu ar Pačio Money Orde
riu. a.ba registruotame laiake adresu: j 

•KELEIVIS”
255 Broadvay, 
So. Boston. Mass

8 Bridge Street, New York.

paskui sausžemiu į Kauną 
pakely.

_ _ - kas
Pėtnyčia nauji, aliejų varo- į

r/Vo
^Pamatykite Londoną 
Taipgi tiesia: i Londoną r_ ~„ .. . 
mi laivai Trečios Liesos 
laivakortes j abu galu iš 

CUNARD LINE-

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO

“LITUANIA” Jan. 30 “ESTONIA” Febr. 20

K

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš Kcw Yorko į 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresiniu laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: LACONTA—Gruodžio 13, AN DANĮ A—Sausio 12 

L A N < A ST R1 A—Vasar io 23.,
New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston. Mass.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos 
agentas arba pas 

Hamtarg-American Lffle
209 Tremom St.. Boston. Mass.

GAISRAS.
Gruodžio 2 d. vakare 

Šiauliuose Tilžės gatvėj su
degė p. Badavičiaus medinis 
namelis. 4

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Aat musą populiarią laivą 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

—$203.00—
Iš NEW YORK į KAUNĄ 

IR ATGAL 
į (Fridejus $5. S. V. įeigą 
Į Taksus.) Trečia klesa.

Pajauta
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

i yra begalo įdomus skaitymas.
ga susideda iš 45 šauniu romancų, 468 puš
kelio formato.
;vta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus.

Ii dailiąją literatūrą, patartina turėt ši- 
ą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei- 
gyne. Kaina $1.50.

lai

lap
ft

K 
tą k 
vio”

f

KELIAUKIT I LIETUVĄ PER5

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽF.MIAUSiOS KAINOS TIESIAI Į

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............................................................. 147 JO

“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 pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
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Bostonas-Įdomus Miestas.
turime Harvardo Universi
tetą. seniausią mokslo Įstai
gą Suv. Valstijose; Massa
chusetts Technologijos In
stitutą, pirmaeilę technikos 
mokyklą, ir dvi aukštas mo
terų mokyklas — Radcliffe

Kuomet tūkstančiai pa
saulio garsiausių mokslinin
kų nesenai susirinko Bosto
ne išaiškinti fiziologijos 
naujas teorijas ir diskusūoti 
gyvenimo ir mirties proble
mas, Massachusetts sostapi- 
lė ir Amerikos seniausias ir Wellesley kolegijas, 
puritanų miestas vėl tapo 
Suv. Valstijų intelektuališ- 
ku centru.

Kuomet Bostonas buvo Įs
teigtas, tai jis buvo fanatiz
mo ir tikybinės neapykan
tos tvirtovė, kur pirmieji : 
kvakeriai gyventojai buvo 
pakarti: jis buvo taipgi ir 
revoliucijos tvirtovė—Ame
rikos laisvės lopšinė. Čia gi
mė ir pirmutinė Amerikos 
kultūros ir mokslo Įstaiga, 
tai Harvardo Universitetas, ■ 
Įkurtas 1636 metais, ir iki 
šiai dienai egzistuoja. Bos
tone gyveno du garsus revo
liucijos didvyriai, John 
Hancock ir Samuel Adams, 
ir garsus amerikiečiai rašy
tojai: Hawthorne, Emerson, 
Holmes, Whittier ir Tho- 
reau.

Šiandieninis Bostonas.
Bostonas stovi prie pieti

nio kranto Massachusetts 
Įlankos. Gyventojų turi apie 
780,000. Jeigu priskaityti 
priemiesčius iki 12 mylių 
nuo Statė House, tai jau gj‘-! 
ventojų butų 1,600,000. Bo-| 
stono metropolijos distrik-l 
tas susideda iš 38 priemies- dą 
čių.

Bostonas turi puikią tran-įmingi 
sportacijos sistemą, su oran ‘ 
iškeltomis linijomis, 
liais ir gatvėkariais. 
linijos suvienytos.

Įdomios vietos.
“Boston Common” yra is-j,- 

toriška vieta, kur Įvyko ia-‘ 
bai daug miesto- socialių ir j!

Bostono pramonė.
Bostonas yra vienas svar

biausių prekybos ir pramo
nės centrų. Čia yra didelis 
uostas, kurio prekyba su už
sieniu užima šeštą vietą A- 
merikos uostų tarpe. Pusė 
žalių vilnų Įvežama i Suv. 
Valstijas per Bostoną. Beto, 
Bostonas yra didžiausis žu
vų uostas Amerikoje: jis 
parduoda apie 150,000,000 
svarų žuvų kas metai.

Kitos svarbios pramonės 
šakos yra: čeverykų ir batų, 
spausdinių, knygų apdary-

K E L ir Jį YJ S

Išplėšė $ >800. 
Pereitą nv ienį Jamai- 

ca Plain tu
ri mis buvo t:. 
Connell su 
Tris bandit: 
automobiliui 
ir susėdę automobilių šulė Kavaliunienė, duktė Ona ir; 

sūnūs Viktoras.
į Taipgi praneša iš Kauno, kad 

Fordo ’ė Somer- tuojaus išvažiuos šios ypatos:
villėj vėl ?da dirbti. Marcelė Kračkauskienė, Adol-
Varvs po tomobilių Į .fas Kračkauskas, Ona šturmytė,
dieną ir samti. Q AAA m— •

i Radiogramas Gendroliui.
Iš atskirų laivų kompanijų 

0 namų du- gauti pranešimai, kad atvažiuo
tas Timothy ja sekantys lietuviai Amerikon. 
’O sunumi. Apolionija Strazdienė, Leonas 
isivijo juos Venckus su žmona, Ignas Pet- 
ėmė $3.800 raitis su žmona ir šeimyna, Ur-

nuvažiavo kaliais.

No. 1. Sausio 2 d., 1930.

Pereitą sąvaitę nuėjo ban- 
krotan apdraudos kompani
ja, žinoma kaip Massachu
setts Mutual Liability Insu- 
rance Co. Ji apdrausdavo 
automobilius.

i

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broad» ay, So. Boston. Mass.- Tai. So. Boatan IM-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
U ETŲ VIS DENTISTA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDfiLIOMIS: 
d 1 r. po piatų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name 

ttl Braadvay, tarpe C ir D 84,
80. BOSTON. MASS.

e

PARKWAY AUTO SERVICE
aad FILLING STATI ON 

Studebaker Karų Agentura, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas: Sb. Boston 0777.

3,000 žmo- Alena Raulinaitytė, Alena Serei- 
kiutė, Marytė Civiutė, Amelia 

— čeponiutė, Aleksandra Arkaus-
LIETUViU M ŽINYČIOS kienė. Stasė. Anelė ir Antanas 

Nedėlinis Programas.
Sausio-Jami tv 5, 1930, donis’ Anelė Slavinskienė, Marė 

11:00 vai. i vu aibės Min.;Sereikiutė, Varonika ir Amelia 
B F Kubilių." unaoje: “Ko- Griėiunaitės, Juozas, Domicėlė 
ki Mes Dievą Girtiname?” ir duktė Aleksandra Sabeikai,' 

1 Izaokas Boreika. t
N. Gendrolius, |

395 Broadway, So. Boston,Mass.
PROF. A. Z1DANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

149 Boston sL, Dorchester (netoli 
Andrew Sq.) Tel. S. B. 1348-W.

Grigunai, Petras, Juozas Rau-

Ši tema patik< svam ir ka
talikui. Ateik:’ Vakare tu
rėsime geru.- paveikslus. 
Visi program:: bus pagra
žinti muzika.

L. ž. K MITETAS.

| Telefonas: So. Boston 4768

į D-ras Balaban
t

Iš pradžios puritanų ku
nigų itekmė buvo didelė. 
Bažnyčia ir valstybė buvo 
viena. Valdžia buvo demo
kratiška, laikydavo savo 
miesto susirinkimus.

Bostono revoliucijos dva
sia pirmiausia pasirodė 
1690 m., kuomet gerai orga
nizuotas žmonių sukilimas n1^- 
prašalino naują gubernato
rių. kuri buvo paskyręs An- 

iglijos karalius. 1770 metais 
Įvyko garsi Bostono skerdy- 
nė. Tai buvo kova tarpe 
miesto gyventojų ir Angli
jos pulkų apsistojusių mies
te. Samuel Adams buvo Bo
stono revoliucionierių va
das. 1773 Įvyko garsi “Tea 
party,” kuomet trys laivai 
su arbata, už kurią Bostono 
žmonės atsisakė mokėti mo
kesčius, buvo sunaikinti Bo-1. ___ .. ...

- .. stono uoste. Sunaikino juos, 4 . nom
mo, liejyklų masinu, vyris- Bostono revoliucionieriai, PRAKALBUS!

rūbų siuvi-pel^įrengę Mohawk indijo- D . A -
mašinemn v v . . -i - Rengia Amerikos LietuviuiiidbHieMjų, nais. Anglija tuomet uždare’ 5 - - -

Bostono uostą, čia ėjo di
džiausios revoliucionierių! 

kovos prieš Anglijos karalių 
ir prieš jo kareivius.

Po revoliucijos buvo su
daryta vietinė valdžia, pra-

kų ir moteriškų rūbų siuvi
mo. elektriškų i 
gumos išdirbinių, didelė 
cukraus refinerija, ir dau
gybė kitokiu išdirbvsčiu.

Bostone eina 224 Įvairus 
laikraščiai, jų tarpe 21 sve
timomis kalbomis.

Iš viso Bostone yra apie 
4.500 Įvairių dirbtuvių, ku
riose dirba apie 179.000 
darbininkų.

Bostono istorija.
Bostonas gavo savo var- 

nuo Anglijos miestelio 
i Bostono, iš kur atvyko Įtek- 

žmonės Amerikon. 
Puritanai su John AVinthro- 

tune-pu priešaky apgyveno Bos- 
VisosToną 1630 m. Visų pirmiau- 

jsia atvažiavo tik 200 žmo
gių. vėliaus 2.000.

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

įsidėjo miesto susirinkimai ir j

i

• •1
».

t

GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 
375 DORCHESTER STREET 

So. Boston, Mass.
Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė.,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

f R. J. VAŠU
409 BROADWAY, ROOM 4,

> SO. BOSTON, MASS. 
f Parduodu: NAMUS. CARMAS,
J KRAUTUVES.

Inšnirina: AUTOMOBILIUS,
S NAMUS. FORNlšIUS, KRAU- 

TL'VES ir tt.
jį Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
X PADARAU VISOKIUS DOKU- 
č MENTUS kaip čia. taip ir Lie
ji tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
»' Norint gere patarnavimo, kreip- 
$ kitėa, R. J. VASIL »
‘J 499 Broadeay, So Boston, Mase

Dorchester Clothing Skop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
STYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Piliečių Kiiubas 
Pėtnyčioj ir Panedėlyje 

; ir 6 SAUSI0-JAN, 1930, 
8-tą valanda vakare 
Lietuvių Svetainėje, 

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston Mass.

Kalbės Kun. M. X. Mockus 
Sausio 3—“Ar žmogus gali 

i tikėtis pagelbos ruo Dievo?” 
ir “Maldeno Stebuklų Pas
laptis.”
Sausio 6—“Tvanas ir No- 

ir “Ar Dievas 
sumaišė žmonių kalbas prie 

S Babelio Bokšto? ”
Aukščiau nėto- 

I svarbios ir ži geid;;. 
i r.am atėjus išgirst .

— Igos, nes kur. Mock.- 
Bostone kalbės šit?

Ii važiuoja į vakarus 
Į nepasivėiinkit

Kviečia Rengtų Komitetas.

3

John Hancock buvo išrink- 
(tas pirmu gubernatorium.

Prieš civili karą Bostonas 
i buvo vyriausis centras judė
jimo prieš vergiją. Čionais 
1831 m. William Lloyd 
Garrison Įsteigė savo žurna
lą “Paliuosuotoją,” nepai
sant atžagareivių prieštara- jaus Arka.” 

• vimų. Į
Po revoliucijos religinis, 

fanatizmas pradėjo blukti.
FLIS.

i
I

mos yra gana 
Verta kiekvie-' 
praleiskit pro- 
•askutinį kartą 
tarpu; jis iš- 
Ateikit laiku,

t

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

881 MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvi* Optemetrotis
I

politinių permainų. Bostono 
statytojai puritanai paskyrė 
50 akrų žemės, kad žmonės 
turėtų kur susirinkti. Pava
dino tą lauką “Boston Com- 
mon.” Vienas puikiausių pa
minklų čia yra ‘‘Revoliuci
jos” paminklas, kuris pažy
mi Bostono rolę Amerikos 
nepriklausomybės kovoje. 
Miestų susirinkimai Jtovvn1 
meetings), kurie egzistavo 
Naujos Anglijos dalyse, 
prasidėjo nuo “Boston Com- 
mon.” Raganystės laikais ši
tame lauke buvo išstatytos 
kartuvės ir “gėdos stulpas” 
nelaimingiems plakti. Nie-. 
kur kitur “mėlvnus istaty- 
mus” taip neužlaikydavo j 
kaip čionais — žmonėms! 
buvo draudžiama net vaikš-j 
čioti šventadieniai

Greta 
randasi “Public Garden” su malevot. 
daugybe fontanų ir pamink
lų.

Faneuil salė pastatyta 
1740 m., stovi turgavietėj 
iki šiai dienai; čionai gar
sieji amerikiečių 
Webster, ] 
ir kiti — laikė mitingus 
sakė prakalbas, i 
ši salė yra vadinama “liuo-į apdulksta ir pasidaro ne- 
sybės lopšinė.”

Bostono viešas knygynas j 
prie Copley 
virš miliono knygų 
vienas didžiausių knygynų drausta dūminius 
Šioje Šalyje. liepti i mipeta

Bostono Dailės Muziejų

Vietines Žinios
Nori pašalinti iš Bostono 

durnus.
Bostone susidarė piliečių 

organizacija, kuri agituoja 
už pašalinimą dūmų iš mies
to. Daugiausia durnų prida
ro traukinių garvežiai, ku
rie yra kūrenami minkšto
mis anglimis ir ateina i pati į 

I miesto viduri. Kaip D-ras 
Briggs apskaitliavo. tie du-i 

imu debesiai, kurie nuolatos j 
j kabo virš miesto, kas diena 
atima iš gyventojų 25 iki 4C i 
nuošimčių saulės šviesos. ■ 
Durnai yra biauriausia plėga 
miesto gyventojams. Durnai 
kenkia netik sveikatai, bet 

j ir nuostolių daug pridaro.
“Boston Common" j Namus reikia daug tankiau 

nes nuo durnų ji( 
greit aprūksta. Reikia nuo- 

jlatos valyti langų stiklus ir 
i visokius metalinius papuo- 
i Šimus, kurie nuo durnų pa
juosta ir surūdija. Drapa- 

j vadai —Inas reikia daug tankiau 
Phillips, Everett J skalbti, nes dūmai ir suo- 

; iridžiai jas greitai užteršia 
ir gaHodel! Rakandai namuose taip pal 

•u.-., i—pasidaro ne- 
i malonus.

Ne\v Yorke, New Havene 
skvero, turi su- ir kituose dideliuose mies- 

ir yra!tuose geležinkeliams už- 
> garvežius 

leisti i miestą. Traukiniai 
____  sustoja 15 mylių už miesto ir 

užima antrą vietą šioje šaly- nuo tėnai juos atvaro elekb 
je po Nevv Yorko metropoli- risk i Iokomotivai. Tas pats 
jos muziejaus. (norima padaryt ir Bosr

Arnold Arboretum turi į tone, 
suvirs 200 akrų visokių me-j 
džių ir krūmų — tai pui-: 
klausias botanikos daržas-Wilson Įsakė policijai ap- 
Amerikoje. 'valyti Bostoną nuo gėrimų.

Bostone ir jo apielinkėj Taigi daroma daug kratų ir 
yra labai daug visokių isto- areštų, 
rištų vietų ir vietelių.

Bostono metropolijoj yra 
suvirs 200 universitetų. ko-,Western Union ofiso Little 
legijų. mokytojų seminari- Buildinge pavogta $200. 
jų, technikos mokyklų, mu-1 --------------
zikos ir dailės Įstaigų. Tai South Bostone ant Middle 
svarbus mokslo centras, streeto trokas užmušė 9 me- 
Tarpe garsiausių mokyklų tų airišiuką Flaherty.

Art. Babravičius dainuos 
City Club'e.

Amerikiečių inieligenti-j 
ja Bostone turi didelę orga- __
nizaciją, kuri vadinasi City galit 

iClub. Prie to kliubo priklau
so visokie profesionalai, 
valdininkai ir finansininkai. 
Yra žmonių labai turtingų ir j 
Įtakingų. Ir su šita organi--. 
zacija buvo supažindintas J 
musų artistas J. Babravi-] 
čius. Kada jis jiems sūdai ; 

Įnavo 1 
taip sužavėti, kad tuojaus 
nutarė suruošti jam koncer
tą puošnioj savo salėj, kur 
telpa apie 2.000 žmonių 
Koncertas Įvyks ateinanti 
nedėldieni, 5 sausio, 3:30 
vai. po pietų. Dalyvaus ir 
Simfonijos orkestrą.

Pereitą nedėldieni p. Ba
bravičius dainavo South 
Bostono lietuvių salėj. Jam 
ikompanavo p-lė Tataro- 
riutė. Oras pasitaikė baisiai 
biaurus: visą dieną lijo lie- 
us, o kai atėjo laikas rink

tis Į koncertą, tai šlapias 
niegas taip drėbė, kad per 
ratvę nieko nesimatė. Išro- 
lė, kad koncertas negalės 
jau ir Įvykti. Tečiaus salė 
□risirinko apipilnė ir kon
certas puikiai pavyko. Ar- 
istas dainavo geriau da ne- 

zu kitados ir publika karš
tai jam plojo.

Policijos komisionierius

Iš telegrafo kompanijos

SMUIKAS
\U NAUJAS 
lujas Smuikas 

Vaikams mo
tės, parduodu

ienry Schultz. 
už kiekvieną

TAISAI IR l>\
Taipgi parduodu 

daug pigiau negu < 
‘ kintis smuiką >2.’ 
I už $15.

Lekcijas ėmiau pa
Kaina prieinama 

darbą gvarantuoju. š ūkiant telefonu 
(Drast tik po arais.

w. kukamuskas
24 Thomas Park. So Boston, Mass.

Tel. S. B 4 ;-J.

Parduodu Knarkas
Gražiai gie<. . . -į; gvarantuo-

jami. Gali gaut nor ar pavieniais.
PENIKS HšKUS

10 Kelly et.. 1: ighton. Mass.

tvaria jis jiems sūriai-; y n ,
keliatą dainų, jie liko’ IV ddSRHUSkdS

TIKRAS DR \l G.V 
Pentinu Namus i 

daus. Baltinu I.u 
Kambarius, taipgi < žmonių, Peterio dar a iz 

K. SASNAI -
I 363 AVindsor St

Tel. Port

ILSU NAMU 
auko ir iš Vi- 
, popieriuoju 
■u visokį Kar
inama kaina.

\AS (-)
< bridge. Mass.

5-W ,

DR. LANDAU
Specialistas

Pasekmingai 
ligas vyru ir 
dos ir kraujo 
9 iki 8, 
32 Chambers St, Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO

Specialistas veneriškų. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel : Riehmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų. I

I

Lietuviška Aptieki 
atlaikoma visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patruki no, etc. 
Taipgi užlaiko oi Diebų ii Lietuvos. 
Patarnavimas knogeriausiaa. {vai
rios šaknys, partrauktos U Liets- 
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM 8TBBBT, 
BOSTON, MA88.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graboriua 

162 Broad*ay, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis -at it lesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Veneriškų Ligų
gydo įsisenėjusias 
moterų. Taipgi o- 
ligas. Kasdien nuo 

nedėliomis 9 iki 2.

Vėliausi, geriausiai veikianti me
di kališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLOKY

D-ras Pilka Bostone.
Šią sąvaitę South Bosto

ne vieši musų draugas D. 
Pilka, kuris pereitą pavasa
ri baigė medicinos daktaro 
mokslą ir dabar praktikuo
ja Pennsylvanijoj. Dabar 
išrodo daug diktesnis, kaip 
tikras daktaras. Šios sąvai- 
tės pabaigoj jis vėl grįžta 
Pennsylvanijon.

Netoli Bostono ant jūrių bu
vo sugautas laivas, kuris ga
beno čionai už $180,000 
šampano Naujiems Metams.

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLOG., 
ROOM 22

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

dS2SaSZ>aS2S2.^
J Telefonas: So. Boston 1058. y 

I Bay VietfMotor 
3 Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
[n Taiso visokius automobilius ir 
S gerai patarnauja. _ 
Cj Agentura Studebaker ir Erskine. 
Įg Reikale kreipkitės ir gausit 
•g patenkintą patarnavimą.
5 Pardavimo vieta: 
a 519 E. BROADWAT 
p Taisymo vieta:
3 ' 1 HAMLIN ST.,
■d kampas E. Eight st.,
S SOUTH BOSTON, MASS.

s

§
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Mase. Avė, BOSTON, MASS.

VIDURIAI 1/KIHEJE
Kendrick’s I[<rb< .asative yra

Padaryta iš G- ų Žolių ir
Neturi Sav Jokių

( hemi. 4-
Šis vaistas n<- -.ūkia papro-

čio ir atliuos’j -.a iurius ir pa-
gelbsti sugrazi • įturalį vidų-
rių nialima. N<- virint, o tik
sumai<vt su varG i ir ažsigert
einant sult Vis ai nekenks-
mingas, ir galim jot vaikams.
kūdikiams, lygi.- aip ir suau-
gusiems. Kaina < o per paš-
tą 65c.

KUNDROTO TIEKA
229 Bedford Av., ooklyn, N.Y.

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. | 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų! 
įrėdmes. parduodam pigiausiai.* 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit į

Gvarantuojam už- J 
siganėdinimą.
Pas mus gausite j 
tikras europlškas * 
plunksnas ir pu- 1 
kus. Aplankykit I 
Musu Naują Što- J 
ra LEPI E S 54 ■ ( 
Chauncy Street, J 

st., Bostone. ■ '
European Feather Co. |į 

25 Lowell Street, Boston. Mass. |

X-

prie Bedford

Sveikata
j DIDELtS SVARBOS VEIKALAS 

K EK VIENAM ŽMOGUI.
Toje knygo e yra pamatinė* žinios U Anatomi
jos, Fiziolo^ jos ir Eyrianon.

Kas skait/g tą kayn, tas sužinos apis savo kū
no mecha: mą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga a aį puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aišk. ii f ai i suprasti ir matyti saro kūno 
organus pa tiesiuose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina I2.59.

/ KELEIVIS

253 Broadąray, So. Boston, Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

R

J
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Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—21.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broedway, South Boston, Mana.


