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Anglija Sutinka Sunaikint 
20 Savo Karo Laivų.

DARBIEČIŲ VALDŽIA 
NORI TAIKOS.

valstybės yra pasirašiusios 
vadinamą Kelloggo-Brian- 
do paktą, išsižadėdamos už
puolamojo karo.Macdonaldo vyriausybė tuo 

budu spiria ir kitas valstybes 
mažinti jūrių spėkas.
Anglijos vyriausybė pa

skelbė pasauliui, kad ji yra 
pasirengus sunaikinti 20 sa
vo greitųjų karo laivų, su
mažinant jų skaičių nuo 70 
iki 50.

Buvusi laivynų konferen
cija Washingtone anais me
tais prisipažino, kad Angli
jai, kurios kolonijos yra iš
mėtytos po visą žemės ka
muolį, reikia turėti 70 skrai
duolių, t. y. greitųjų karo 
laivų.

Dabar gi Anglijos laivy
no ministeris Alexander 
praneša, kad darbiečių vy
riausybė nutarė 20 laivų iš 
to skaičiaus nuimti, ir tikisi, 
kad ateinančioj penkių val
stybių konferencijoj kitos 
šalys taip pat sutiks savo 
laivynus proporcionaliai su
mažinti.

Karo pavojus šiandien 
yra daug sumažėjęs, sako
Anglijos darbiečių valdžia, rint Anglijos valdžios gerų 
nes beveik visos pasaulio norų, nusiginkluoti sunku.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
BERLYNE.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
buvo dviejų žymių komuni
stų laidotuvės, kuriomis pa
sinaudodami Maskvos gar
bintojai suruošė demonstra
ciją prieš Vokietijos respub
likos valdžią. Įvyko susirė
mimas su policija, kuri iš 

Be to da pradžių vartojo lazdas, o

Puzniokas Ištei 
siutas.

Pereitame ‘‘Keleivio” nu
mery rašėm, kad Lawrence 
buvo areštuotas tūlas Jonas 
Puzniokas už subadymą pei
liu žmogaus, ir iš pavardės 
spėjom, kad tai gali būt lie
tuvis. Ištikro taip ir buvo.šiandien yra Tautų Lyga, paskui ir šaudyt pradėjo. ReV ii

kuri visuomet daboja pa- Bet Saude j orą, tiktai pagąs- sirodoJkad subadė bOmą 
šaulio taiką ir stengiasi at- dinamų Į policiją komunis-1 indanį Naujų M
skirų tautų ginčus įsspręsti tai svaidė akmenimis ir kie- , . . . . . -
derybų keliu.

Visa to akyvaizdoje lai
kyti didelius laivynus yra 
neišmintinga ir priešinga 
toms pastangoms, kurias vi
sos valstybės daro taikos 
palaikymui. Jeigu niekas 
karo nenori, tai kokiems tik
slams nešti ant savo pečių 
tokią ginklų naštą?

Amerika yra Anglijos nu
sistatymui gana palanki. 
Vokietija laivyno neturi, nes 
po karo aliantai jį sunaiki
no. Lieka tik Francuzija, Ja
ponija ir fašistiška Italija, 
kurios nelabai nori nusi
ginkluoti. Francuzai sakosi 
biją bolševikų pavojaus, ir 
tą patį sako japonai. Italija 
gi mano, kad be didelio lai
vyno nukentėtų jos fašistiš
kas “unaras.” Todėl nežiu-

tais anglių gabalais nuo na
mų stogų ir per langus. Keli 
policmanai buvo sužeisti. 
Buvo areštuota 52 komunis
tai, bet vėliaus 42 buvo pa
leisti, tik 10 paliko policijos 
nuovadose.

naktį du jauni bomeliai su 
dviem mergom įnėjo į tuos 
namus, kur Puzniokas gyve
na, ir pradėjo kelti lermą 
premenėj. Kada vienas se
nas gyventojas išėjęs iš sa
vo kambario liepė jiems nu- 

Įtilti, jie pradėjo jį koliot ir 
vienas pridūrė: “Aš norė
čiau žinot, kas mane gali nu
tildyt!" Ir jis kirto tam se
niui per galvą. Paskui išėjo

CLEVELANDO SIUVĖJAI' 
LAIMĖJO STREIKĄ.
Clevelande buvo sustrei

kavę 2,000 moteriškų rūbų 
siuvėjų. Jie reikalavo 40 
valandų darbo sąvaitėj ir 
dirbt tik 5 dienas. Taip pat 
reikalavo garantuot sąvai- 
tės algą. Ir streikas buvo lai
mėtas. Susitaikyta ant 42 
valandų, 5 dienų darbo. Pir
ma dirbdavo 44 valandas. 
Sutartis fji darbdaviais jau 
pasirašyta. Streikas bus tę
siamas tik tose dirbtuvėse, 
kurios nepripažįsta unijos.

A. D. F. REIKALAUJA 
TRUMPINTI DARBO 

VALANDAS.
Kad sumažinus bedarbę, t0 senj0 <unus, bet bomai ir 

Amerikos Darbo Federaci-; sumušė Ant galo išėjo 
jos pildomos tarybos sm a- puznjokas ir liepė tiems pa- 
riaV1-Ta-S ’ daužoms eit laukan, saky-Flondoj, nutarė reikalauti, idamas kad kitaip jis juos 
kad Amerikos pramonėj jšmesiąs. Jiedu tuoj puolė 
tuojaus butų trumpinamos ant jo ir pradėjo mušti 
darbo vaUndos. Daugelyje Tuomet Puzniokas išsitrau- 
vietų da yra dirbama 10 — 
landų. va‘! kė peilį ir vienam bomui 

perskrodė snukį ir subadė 
strėnas. Kiti gyventojai pa
šaukė policiją, bet pakol po
licmanas žiovaudamas atsi- 
vilko, bomai su savo mergo
mis prasišalino. Puzniokas
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SLA. TARYBOS NO
MINACIJA PASIBAIGĖ

C..' AMERIKIEČIAI PRAGE- busprogde Karą bu R6 Kanadoje 
Mainerių Algomis. $300.000,000.

- i Is Ottavvos pranešama, 
Netoli nuo įlkes-Barrės kad per 1999 metus Kana- 

šį panedėli banditai kėsino- doj- iankėsi apie 4,000,000 
si pagrobti $33,000, kūne į Amerikos “turistų,” kurie 
buvo vežami į Truesdales paliko tenai apie $300,000,- 
kasyklą Glen Alden Coal 999 Amerikos “turistai” va- 
kompanijos mainerių ai- žiuoja Kanadon daugiausia 
goms. Banditai pakasė po išsigerti 
relėmis daug dinamito ir pa-( *_________
sislėpę už kokių 200 žings- CH!CAGOS žulIKAI UŽ-

Mainerių Algomis.
\T i T’ _____T>________T '

nių laukė, kol užeis ant tos 
vietos karas su pinigais. Jie 
turėjo su savim elektrišką __ ~
bateriją ir buvo sujungę J4 j žulikai Chicagoje atvyko 
vielomis su dinamitu. Kaip pas rakandų fabrikantą 
tik karas atbėgo ties pakas- (Hasseverą ir pardavė jam 
tu dinamitu, jie^ tuoj jį is- ••mašiną pinigams daryt.” 
sprogdė. Keturi žmonės bu-jj^ada ps pamatė esąs ap

gautas, jis pareikalavo savo 
pinigų atgal: kitaip grąsino 
išduosiąs žulikus valdžiai.

MUŠĖ DA VIENĄ 
ŽMOGŲ.

Tūlas laikas atgal keturi

vo užmušti ir du sunkiai su
žeisti. Sprogimas atskyrė 
karą nuo motoro ir motor- 
manas i ‘ ‘
pabėgo. Pinigai buvo išgel-i 
bėti. Banditai tuo tarpu pa
sislėpė.

paleidus visą pajėgą jje davė jam kyši ir liepė ty- 
• buvo isgel-.jėt Hassavver kyši paėmė.

bet vistiek nuėjo policijon 
ir apskundė žulikus, kad jie 
pardavę jam mašiną pini
gams daryt, kuri jokių pini
gų nepadaro. Bet policijoj 
tuojaus jį užsipuolė ir pra
dėjo baugint, kad už pirki
mą tokios mašinos jis pats 
dabar pateksiąs kalėjiman. 
Tečiaus jeigu jis sutiksiąs 
duoti policijos seržantui ge
rą kyšį, tai šis dalyką “su
riksi nsiąs” ir kalėjiman eiti 
nereikėsią. Hassewar nusi
gando ir davė seržantui ky
šį. Bet paskui jis suprato, 
kad seržantas jį apgaudinė
ja, ir pranešė apie tai poli- 

Paryžiaus žiniomis, neto- cijos vyriausybei. Seržantas 
Ii Alžirijos pereitą sąvaitę Begley buvo areštuotas ir 
francuzų karo laivas “Edgar prieš jį buvo iškelta byla. 
Quinet” užėjo ant povande- Kiti keturi žulikai taipgi 
ninių uolų ir praplėšė savo * 
dugną. Jurininkai buvo iš
gelbėti, bet laivas nuėjo jū
rių dugnan.

PADIDĖJO PALAIMIN
TŲJŲ ŠEIMYNA.

Šiomis dienomis popie
žius liepė paskelbti palai
mintais 136 anglus katali
kus, kurie tarp 1594 ir 1679 
metų buvo nužudyti Angli
joj kaipo valstybės priešai. 
Taigi, ilgai jiems reikėjo 
laukti, pakol “šventas tė
vas” susiprato juos “palai
minti.”

NUSKENDO KARO 
LAIVAS.

buvo suimti. Hassewar bu
vo svarbiausis prieš juos 
liudininkas. Ir štai, pereitą 
sąvaitę jis buvo jau atrastas 
prie savo ofiso durų nušau
tas. Liudininko nebėra, irSUDEGĖ 6 ŽMONĖS.

Findlay, Ohio. — Pereitą byla prieš policijos seržan- 
nedėldienį netoli nuo čia su- tą ir da keturis žulikus nu
degė Wilsono Longo namas, puola. Tai taip darosi Chi- 
kuriame žuvo 6 žmonės. icagoj. ____

Suėmė Netikrų 
Pinigų Dirbėjus.
Waterburvje pereitą są

vaitę buvo suimti keturi 
žmonės, kuriuos federalė 
valdžia kaltina netikrų pini
gų platinimu. Sakoma, kad 
jų buvo planuojama pa
skleisti Naujoj Anglijoj 
1,000,000 netikrų dolerių, 
daugiausia penkinėmis ir 
dešimtinėmis. Klausinėjami 
jie tyli, neduoda jokių atsa
kymų. Jų byla bus Hartfor
de 20 sausio.

Suimtųjų pavardes anglų 
laikraščiai paduoda šitaip: 
William Ohlsen, Anthony 
Schicca ir Joseph Karnovs- 
ky, visi trys iš Waterbury, ir 
George Pandajis iš New 
Haveno. Sprendžiant iš tų 
pavardžių, suimtieji turi būt 
ateiviai.

KOMUNISTAI SUMUŠTI.

Jie gavo per pus mažiau 
balsų negu senieji vir

šininkai.
SLA. Pildomosios Tarybos 

pirmieji rinkimai arba no
minacija jau pasibaigė. Bal
savimo daviniai rodo, kad 
komunistai buvo skaudžiai 
sumušti. Jie gavo beveik per 
pus mažiau balsų, negu se-i 
nieji viršininkai. Pirmuoju I 
k*’1sų skaitymu, kuris da nė-!- , .. . - ,

patikrintas su balsavimo T5; 0 Pjūtims yrą komu- 
svarbiausieji n,it> . statomįs-, Izdmmko

gr. •• • O v g
Kinijoj Susalo 
15,000 Žmonių.

1 , Prapesama, fečiaUs sekė paskui juos pa-
kad Kmijoj dabar siaucian- kol tė miest€ policma. 
ti tokia žiauri žiema kokios ir H ė jam areštuot juos, 
nebuvę jau^ per 60 metų. sakvdamas> kad jie inėję į 
Žmones kenčia baisų v argą, svetjmus namus šparkintis ir 
ypač tose "vietose, kurios ba- sumilšę kelis žmones. Polic- 
do yra paliestos. Laikras- manas areštavo patį Puznio- 
ciai apskaito, kad Šansi ka Vėliaus bet gi 
provincijos šiaurėj nuo ba-|- - — -
do ir šalčių mirė jau 15,000 
žmonių. Fengcheno mieste 
mirtinai sušalo 2,500 žmo
nių, Sahsieno mieste 2,000, 
o Paotowchene—800.

Rengo žinių agentūra sa
ko, T ’ j * " ■'
maršuojant į frontą sušalę 
mirtinai 700 kareivių. Suša
lusieji į kaulą jų lavonai bu-,unjja Nevv Yorke negalėjo, 

niu atgal į Hankau miestą, dabar 45,000 adatos darbi-j * 
kur jų gimines buvo susauk-, njnku mncioci 4 ■
ti į gelžkelio stotį ir jiems gtrejkas busiąs apskelbt^'gwan7on^waDiei;n’kėT 
liepta tuos lavonus palaidot. šio mėnesio pabaigoj. >wantonoo apielinkėj, 

Peipmo mieste vien tik 
per pereitą sąvaitę buvo ra- SPROGIMAS KASYKLOJ

UŽMUŠĖ 6 ANGLIA
KASIUS.

I’ .. , ui viuui v, Lapu apgeniu van-
Į kompanijos kasykloj įvyko denju Daug farmerių apie- 

. . ,.r “■ i sprogimas, Kuris v maine-
e Tzi,auk.im^ ne’ rius užmušė ir 7 sužeidė. Be-

— ./ie.s Kluterbukgan- vej|< vjsj juodveidžiai.
* _ i» trau- _______- 1—: •'j , -7 _ " r 1

prekių PER AUdRAS EUROPOJ

SOVIETAI PERKA AVIS 
AUSTRALIJOJ.

Iš Australijos pranešama, 
kad šiomis dienomis Sovie- 

ir bomai tų valdžios agentai tenai nu
buvo suimti. Jiedu vadinasi pirko 5,000 veislinių avių, 
Aime Moreau ir George kurios tuoj buvo sukrautos i 
Mercier. ‘ 
juos‘po $50, o Joną Puznio- 
ką išteisino.

.. 45,000 SIUVĖJŲ NEW
kad antrajai armijai YORKE PASIRUOŠI 

♦ , t * —STREIKUOT.
Moteriškų rūbų siuvėjų

Teismas nubaudė norvegų laivą “Thalatta” ir 
išsiųstos į Juodųjų Jūrių 
uostą. Du šimtu merinų 
veislės avių Sovietai buvo 

■nupirkę Australijoj pereitą 
vasarą. Dabar Australijos 

jvaldžia jau uždraudė avių 
išvežimą.

vę atsiųsti tayoriniu trauki-i su fabrikantais susitaikyt ir POTVINIS VERMONTO 
niu atgal į Hankau miestą, dabar 45.000 adatos darbi-j * VALSTIJOJ, 
kur jų gimines buvo susauk-i ninkŲ ,.u?šiasi į

pe
reitą sąvaitę Missisąuoi upėj 
susikimšo ledai ir pakilęs 
.vanduo užliejo visą Swan- 
tono miestelį ir daug farmų. 

I Vermonto marmuro apdir- 
Į___  ___j ir javų ele

vatorius, kurie randasi mies
to vidury, tapo apsemti van-

sta 167 sušalę vyrai ir 41 
moteris.

SUŽEISTI GELŽKELIO |n pierless Casaba Coal 
KATASTROFOJ. 1 E ba Coal

Indijoj pereitą sąvaitę s

laimė. ’
džu greitasis Peša varo trau
kinys susikūlė su [ 
traukiniu ir vienas į kitą su
lindo. Katastrofoj 12 žmo
nių buvo užmušta ir 14 su
žeista.

2,000,000 ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO BADO.

Paskutinės žinios iš Pei- 
pino sako, kad per 8 pasta
ruosius mėnesius Šansi pro
vincijos šiaurėj nuo bado 
mirė 2,000,000 kiniečių, ir

sprogimas, kuris 6 maine- linkėj turėjo palikti savo na
mus ir bėgti nuo potvinio. 
Tūli jų buvo išvaryti taip

^,yvv,vuo Kiniečių, ir laive< .u kuria nuėji 
da du milionai mirsią, jeigu'dugnan 32 kareiviai, 
greitu laiku neateis iš šalies 
pagalba.

balsų skaitymu, kuris da nė
ra i
blankomis, 
kandidatai gavo balsų se
kamai:

Prezidento urėdui:
S. Gegužis ........... 4,978
M. Bacevičius ....... 3,032

Vice Prezidento urėdui:
A. Mikalauskas .... 4,636
P. J. Petronis....... 2,952

Sekretoriaus urėdui:
P. Jurgeliutė .....
E. N. Jeskevičiutė 2,974

Iždininko urėdui:
K. Gugis............... 3,990
B. Salaveičikas .... 2,858
J. Tareila ............... 963

Daktaro Kvotėjo urėdui:
Dr. E. G. Klimas .... 4,871

Dr. M. Palevičius .... 2,930
Iždo Globėjų urėdui:
M. A. Raginskas .... 4,352
J. Januškevičius .... 2,945
L. J. Joneikis .......  2,855
D. G. Jusius........... 2,847
G. J. Stungis........... 849
M. Rugis ............... 659
Visuose urėduose, kur

yra pastatyta po du kandi- 
jdatu, pirmutinis kandidatas 
yra dabartinės Tarybos na-

urėdui yra 3 kandidatai: 
dabartinis iždininkas adv. 
Gugis, komunistų Salaveiči
kas ir reakcinių tautininkų 
Tareila, kuris nori nutrauk
ti balsų nuo Gugio ir tuo bu
du padėti komunistams.

Galutini ir oficialus no
minacijų daviniai neužilgo 
bus paskelbti balsų skaity- 

4,964'mo komisijos, kuri visą dar- .   . 1 1 • V • • . -w—kbą baigs šią sąvaitę. Dar 
kartą patikrinus suskaitytus 
davinius su kuopų prisiųsto
mis balsavimo blankomis 
gali pasidaryti kelių ar ke
liolikos balsų skirtumas, bet 
tas nepakeis čionai paskelb
tų davinių iš esmės.

AŠTUNTAS AREŠTAS 
DĖL GASTONIJOS PO- 
LICMANO UŽMUŠIMO.
Gastonijos streikierių by

la dar tęsiasi. Septyni strei
kieriai yra jau nuteisti mirt 
dėl policijos viršininko 
Aderholto užmušimo, o pe
reitą sąvaitę buvo da ir aš
tuntas areštuotas dėl to pa
ties Aderholto užmušimo. 
Jis vadinasi C. D. Saylors, 
kurio policija ilgai jieškojo. 
Jį suėmė Charlottės mieste. 
Spėjama, kad ir jis bus nu
teistas miriop. Kapitalistai 
yra pasiryžę išnaikinti tenai 
uniją ir griebiasi kruvino 
teroro.

DAR 9 PROHIBICIJOS 
BERNAI PRISIPAŽINO 

PRIE GIRTUOK
LIAVIMO.

New London, Conn.—Pe
reitą sąvaitę kariumenės 
teisme čia dar 9 pakraš
čių sargai prisipažino gir
tuokliavę ant pavogtos iš 
šmugelninkų laivo degtinės. 
Iš viso yra 22 sargybinių, 
kurie laukia bausmės už vo
gimą degtinės ir girtuoklia- 
vimą.

Vermonte Suimta 
3,000 Degtinnešių.

Be to, per metus konfiskuo
ta 186,000 bonkų gėrimų ir 

180 automobilių.
Vermonto valstijos val

džia dabar paskelbė, kad 
per 1929 metus tenai buvo 
areštuota 3,000 žmonių, ku
rie grįždami iš Kanados ne
šėsi ar vežėsi su savim deg
tinės, atimta iš jų 186,000 
bonkų gėrimų ir konfiskuo
ta 180 automobilliai, ku
riuose toji kontrabanda bu
vo gabenama. Be to da bu
vo sugauti ir konfiskuoti trįs 
laivai su degtinės šmugeliu 
ir atimti 9 arkliai su veži
mais. Iš visų suimtų bet gi 
tiktai 96 buvo rasti kaltais 
ir nubausti.

lių iš tvartų paleisti. Ap-( PASIRODĖ NAUJA LIGA.
fuY.r. . . skaitoma, kad dabartiniu. Paskutinėmis dipnnmisAnglijoj ir kitose siaurės i -i.,. an^mtunsp tvartuose \a^uunemis dienomis 

Fmnnns valstvbė^ naąkn 31Ku 3p ‘ ,e. tvanuose pasirodė nauja liga, kuriąEuropo. a siyoese pasku a apie 59 apleistų galvijų daktarai vadina “nsittaehi-
tinemis dienomis siautė bai-1 ™ii w tii nntvi.iva«ina P^ttącni-
sios audros, per kurias žuvo
42 žmonės. Hamburgo gy
ventojai buvo jau nusigan
dę, kad audrų įsiūbuota ju
ra gali nuplauti nuo žemės 
visą jų miestą. Anglijos pa
krašty audra sudaužė karo 

su kuria nuėjo jūrių

iir visi jie gali žūt, jei potvi-i sįs” arfoa “papūgų liga.” 
,nis greitai nenuslugs. (Žmonės užsikrečia ja nuo 
' mm >nei 'PaPugŲ (parrots). Liga visų

I

Prezidentas Hooveris sa-
-------  ko, jog Įvairios valstijos ir

NELAIMĖ KASYKLOSE, korporacijų viršininkai yra
Kentucky valstijoj, Fordo pasižadėję šiais metais išlei- „ .

anglių kasykloje pereitą są- sti iš viso $4,700,000,000 vi- iškrėtė daug langų stiklų, 
vaitę užgriuvo lubos ir už- šokiems pagerinimams ir Manoma, 
mušė 3 angliakasius. Ketvir-1 statybos darbams, kad su- priežastis 
tas buvo sužeistas. Imažinu bedarbę. asetelynu.

SPROGIMAS PHILADEL- pirma prasidėjo Vokietijoj, 
30^ŽMONIŲ^E dabar jau pasiekė ir Ameri-

Philadelphijoj, Market ir 
Jupiter gatvių kertėj, kur 
dabar yra griaujamas senas 
teatras kad padarius vietos 
naujam dangoraižiui, perei
tą sąvaitę įvyko baisus 
sprogimas, kuris sužeidė 
daugiau kaip 30 žmonių ir

kad sprogimo 
buvo tanka su

ką. Iš susirgusių miršta 37 
procentai. Ligonis vietomis 
sutinsta, nuolatos jaučia di
delių skausmų ir pradeda 
klajot. Pas jį apsireiškia tri
jų ligų simptomai: šiltinės, 
drugio ir plaučių uždegimo. 
Kai kurie ligoniai išeina iš j 
proto, o kurie pasveiksta, 
tai per kelias sąvaites po to' 
būna labai silpni ir išblyškę, 
tartum kraujas jiems butų 
nuleistas.

BROOKLYNO RIAUŠĖSE 
SUŽEISTI 4 POLICMANAI

Brooklyne, ties Elmore 
Shoe Co. dirbtuve, kur da
bar streikuoja darbininkai, 
pereitą sąvaitę įvyko riau
šės. Keliasdešimts darbinin
kų išėjo iš ryto dirbtuvę pi- 
kietuot, o policijos nuova
doj gauta žinių, kad ties 
dirbtuve susirinkę komunis
tai dainuoja Internacionalą 
ir rodo špygas policmanams, 
kurie tenai pastatyti “tvar
kai palaikyti.” Taigi buvo 
nusiųstas vežimas policma
nų demonstrantus išvaikyt 
ir tuojaus prasidėjo riaušės. 
Sakoma, kad streikieriai pa
sitiko policmanus akmenais 
ir keturi “tvarkdariai” buvę 
sužeisti.

PERSIJA PERKA UŽ 
$3,000,000 GINKLŲ.

Persijos valdžia užsakė 
vienoj Čekoslovakijos gink
lų dirbtuvėj kelis šimtus 

, kulkasvaidžių ir keliolika 
tūkstančių šautuvų Persijos 
armijai. Užsakymas kaš- 

[tuos $3,000,000. *

-V
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VISI JIE VADINAS -VOODROW W!LSONAI.

KOMINTERNAS RUOŠIĄS 
AVANTIŪRĄ AUSTRIJOJ

Vokietijos dešiniųjų ko
munistų organas rašo, kad 
Maskvos Internacionalas ar
ba Kominternas ruošias 
šlykščią avantiūrą Austri
joj. Jis agituoja tenai už 
ginkluotą sukilimą, gerai 
žinodamas, kad iš to sukili
mo pasinaudotų tiktai fa
šistai. Komunistų partija 
Austrijoj negali jokio suki
limo laimėli, nes ji yra vi
siškai nusibankrutavusi ir 
darbininkų miniose neturi 
jokio pritarimo. Girdi:

“...nėra gal nei vienos komu
nistinės partijos, kuri taip bu
tų izoliuota nuo darbininkų 
masių, kaip kad yra Austrijos 
kompartija, ši partija visuo
met mosikuodavo lankomis 
beorinėje erdvėje. Oficiali- 

niais daviniais, kompartija tu
ri 2.500 narių. Prie" 2-jus me
tus .ii turėjo 5,000 narių. Nei 
vienoje stambioje Įmonėje jie 

neturi Įtakos. Kiekviena < 
neša partijai eilių suirimą. Ne-j 

senai Austrijoje Įvyko visų 
profesinių sąjungų konferen
cija. Niekur nebuvo p; 
joks komunistas.
munistų partija 
noje susirinkimus, 
me susirinko tik 21 
tuo tarpu Vienoje

sektų visas pasaulis — butų 
tuščias darbas, eksperimentas 
nepavyktų. Bet daryti ekspe

rimentą reikėjo, nes progos 
tokios greitai nebusią, kokia 
tuo laiku Rusijoj buvusi. Ir 
Lenino su Trockiu savo laiku 
pradėtoji vad. naujoji, ekono
minė politika' rodo, kad bent 
jie du jau buvo beisitikiną. kad 
eksperimentas nepavyko. Bet 
Leninas mirė, o Trockį# iš
tremtas tapo, gi tai. kas liku
siųjų komunistų vykdoma da
bar. sunku jau suderinti ne tik 
su marksizmo ideologija, bet ir 
su pačiu komunizmu.”

Bet tai da ne viskas. Mar
kso mokslas sako, kad kapi
talizmas ruošia dirvą socia
lizmui. Kapitalizmas orga
nizuoja pramonę ir išveda 
gyvenimo arenon naują vi
suomenės klasę — proleta
riatą. kuriam "nėra kas pra
laimėti, lik retežiai, o užka
riauti yra visas pasaulis.” 
Šitai klasei ir yra istorijos

sK-p
Amerikiečiui yra ūpo žmonės. Jie lab;.. 

dvasiai.” štai, savo laiku čia buvo labai ; 
rikiečiai ji kėlėyi padanges užtai, kad 
are too proud to fight“). o paskui jie ji g..-’ 
darė tuomet toks didelis žmogus, kad dau;. 

šiame paveikslėly šiandien čia matote 1- 
Visi jie dabar mokina"! Berea kolegijoj. L

Bet vėliaus tas pats \Voodrow \Vilson ’•

ti pigias sensacijas ir lengvai pasiduoda "laiko 
jęs prezidentas VVoodrov \Vilson. Pirma ame- 
jog Amerikai butų peržema eit i karą ("We 
užtai, kad jis Įtraukė šią šąli karan. Jis pasi
uvu savo vaikus krikštijo jo vardu. Ir štai, 
ų. kurių kiekvienas vadinas \Voodrow \Vilson. 
ky Valstijoj. _
k paniekintas, kad apsirgo ir mirė.

>as:
Kuomet ko- 

sušaukė Vie-; 
į 

tai viena- 
žmogus. O 
kiekvieną! 

vakarą Įvyksta tūkstančiai mi
tingu, daromi socialistų. Ant
rame komunistų susirinkime | 

buvo tik 50 žmonių.
“Ir štai, šiai 'galingai' par

tijai Komintemas pavedė or
ganizuoti visuotinaji ginkluo

tąjį sukilimą “*

Kurstydamas saujalę sa
vo pasekėjų prie sukilimo, 
komunistų Internacionalas 
gali turėti tiktai vieną tiks
lą—tai provokaciją. Austri
joj yra stipri socialdemo
kratų organizacija. Komu
nistų Internacionalui tas la
bai nepatinka. Todėl jis no
rėtų sukelti Austrijoj suiru
tę ir duot fašistams progos 
užpult socialdemokratus. 
Jeigu fašistai Austiroj Įsi
galėtų, socialdemokratų or
ganizacijos butų pasmaug
tos. Komunistai gi nieko per 
tai neprarastų, nes Austrijoj 
jie nieko neturi.

. c J iv f •- e V

diena j lemta socializmas įvykinti.
Taigi, einant Markso 

mokslu, Rusijoj jokiu budu 
negalima buvo socializmo 

irodęs įvykinti, nes tenai da nebu- 
■ 0_ vo kapitalizmas išsivystęs.

i Tenai nebuvo nei gerai or
ganizuotos pramonės, nei 
skaitlingo proletariato. Apie 

i 90 nuošimčių šalies gyven
tojų yra ūkininkai, vadina

isi. turto savininkai, kurie 
i yra priešingi visokiai socia- 
lizacijai.

Bolševikai šitą faktą ig
noravo ir ėmėsi vykinti 
“marksizmą" prieš paties 

! Markso mokslą. Užtai ir 
Į pasidarė suirutė.;1
i

KAS IŠSPROGDINO 
“LIETUVOS ŽINIŲ” 

SPAUSTUVĘ.
I

Anais metais Kaune buvo 
išsprogdinta “Lietuvos Ži-- 
nių” spaustuvė. Piktadarių _ ,
policija “nesurado,” norsį!8 
visiems buvo aišku, kad tai.LieLUX'’ 
buvo fašistų darbas. Buvo ■ 
žinomi net ir bombininkų 
vardai, bet niekas nedrįso 
jų viešai skelbti. Štai. “Ar-, 
gentines Naujienose” A.

KAIP BUVO NULEISTAS
50 ŽYDŲ KRAUJAS

“Keleivy " buvo jau rašy- 
zyh: pakėlė prieš 

" va. ’žią didelį rik- 
kyda’r.i. kad Klaipė

dos Panemunėj buvo suim
ta 50 žvdu . visiems nuleis- U, • i. '

(> : 1.3S Kl ClU;

Šitą skandalą dabar pa- 
V—s dabar rašo, kad buda-įtv’rPna Ų Lietuvos Žinios, ’ 
mas Lietuvoje jisai žinojęs j kurios rašo: 
visus bombinius “patriotus,”( “Tik (laba? paaiškėjo at-, 
bet turėjęs tylėti. Tik dabar, sitiku." Klaipėdos krašte vi-į _ , 
išvažiavęs Argentinon, kurdiškai netikėta istorija, kuri .

Į tikrai nustebins plačiąją1^ Rytojas Endrulartis n

Ir toliaus “L. Žinios” pa
duoda pasienio policijos ko
misaro B. Stasiuiio šitokį 
oficialų raportą “ponui” Pa
sienio Policijos vadui: 

“Gražindama> Tamstai v
raštą 5441 Nr. iš š. m. XII-3 
d. ir pil. Lurje skundą dei 
nuleidimo jam kraujo iš š.m. 
lapkričio m. 29 d. Panemu
nėj turiu garbės pranešti 
Tamstai sekantį. Lapkričio 

. Pagėgių apskri

Kai dėl galimybės įtaisy
ti nuolatinį susisiekimą zep- 
pelinais tarp Europos jr A- 
merikos per Atlanto vande
nyną, tai tam reikia ma
žiausiai keturių deppelinų. 
Be to reikia pastatyti Ame
rikoj ir Europoj milžiniškas 
naujas patalpas zeppeli- 
nams. Tas kainuotų apie 15 
milionu dolerių. Patys zep- 
pelinai bus trumpesni, bet 
storesnį, ir kajutos kelei
viams kabos ne apačioje, 
bet bus įtaisytos zeppelino 
vidui y. kas padidins greitu
mą. tokiais zeppelinais ke
lionė iš Europos Amerikon 
traktu apie 65 valandas, o 
iš Amerikos Europon — tik 
45 vai., nes oro sąlygos iš 
Amerikos Europon yra pa
lankesnės.

KELIONĖ Į ŽEMĖS 
VIDURĮ.*

Sakoma, kad Kanadoj, 
naftos srityse, pavykę iš
gręžti skylę apie 3 mylių gi
lumo. Tai yra giliausias 
žmonių rankomis atliktas 
gręžimas.

Tečiaus atmenant, kad 
žemės skersinis turi 7,926 
mylias, šis giliausias gręži
mas žemės didumo atžvil
giu yra daug mažesnis daly
kas, negu pradurti dideliam 
obuoliui žievę. Nors pasku
tiniųjų metų technikos lai
mėjimais tikrai galima di
džiuotis. bet vis dėlto žmo
nės greičiau nulėks į mėnulį 
ir kitas artimesnes planetas, 
negu patirs, kas iš tikrųjų 
yra žemės vidury. Manoma, 
kad kieta pluta, ant kurios 
mes gyvename, yra tik apie 
30 mvlių storumo, o kas to- 
liau yra — tenka tik vaiz
duotis ir spėlioti. Bet ir šią, 
palyginti, ploną plutą žmo
nėms niekad nepavyks pra
mušti, nes tokioj gilumoj 
jau sutirptų visi darbo įran
kiai. Todėl žemės vidaus su
dėtis, greičiausiai, amžinai 
paliks žmonėms neišaiški
nama paslaptis. Visokių te
orijų dėl žemės vidaus sudė
ties yra labai daug, bet jos 
pagrįstos tik spėliojimais. 
Vienas dalykas yra laiko
mas tikru, kad žemės vidu
rys yra sudėtas iš metalų — 
daugiausia geležies ir nike
lio. Bet ar jis yra kietas ar 
skystas, o gal ir dujų pavi
dale, — mokslininkai vienos 
nuomonės neturi.

ENERGIJA PER RADIO.
Susipažinus arčiau su 

elektros jėga ir jos pritaiko
mumais praktiškoj techni
koj, kaipo variklio moto
rams, kilo klausimas, ar ne
galima butų elektros energi
ją perdavinėti be laidų. Tei
giamas šio klausimo išspren
dimas turėtų didžiausios 
ekonominės reikšmės, nes 
tada elektros energijos šal
tinius butų galima sukon
centruoti tose vietose, kur 
jos gaminimas yra pats pi
giausias. Tokios pigios ener
gijos vietos yra vandens 
kriokliai. Sakysim, vienas 
Niagaros krioklys gali duoti 
ligi 6 milionu arklių jėgų 
energijos. Viktorijos kriok
lys pietų Afrikoj, Zambezi 
upėj yra dar galingesnis. 
Pastačius tose vietose elekt
ros stotis, energiją iš jų bu
tų galima siųsti be laidų į vi
sus pasaulio kraštus. Tečiau 
elektros energijos perdavi
mas į tolį be laidų ligšiol yra 
neišspręstas klausimas.

Bet, matyt, netolimoj at- . 
eity gali virsti kitaip. Bū
tent, nesenai Marconi, be
vielio telegrafo išradėjas, 
vienam inžinierių kliube 
Londone pareiškė, kad jis tą 
klausimą jau kelinti metai 
studijuojąs ir galįs pasakyti 
visai teigiama prasme. Po 
neilgo laiko energijos per
davimas radio budu busiąs 
įvykęs faktas. Esą, jei gali
ma dabar per radio perdavi
nėti muziką, paskaitas, kas 
praktiškai irgi reiškia ener
gijos perdavimą be laidų, 
tai kodėl butų neįmanoma 
be laidų perdavinėti ir stip
resnio laipsnio energiją. Ar 
greitai įvyks šis garsaus iš
radėjo pranašavimas — pa
rodys ateitis.

iiKtia

tikrai nustebins 
Lietuvu> vi.comenę.

"Klaipė- - Panemunėj
Klaipėdo> kašto policija 
lapkričio r 29 d., suruošė 
/taisyklingą medžioklę’: 
: gaudė atvykusius iš Didžio- 

piliečius (žy- 
Leit. Straševičius. dus*, sugavę suvarė į polici- 

viršininkas .jos stovyklą vyrus, moteris, 
kuriems, po to 
aru tikslui nulei- 
-aują, iš viso 

.. Žinoma, tai 
prasimanytą 

ų iki šiol mes 
i/ie žydus, bu- 

Velykų šven
ti ikų kratfią. o 
atvirkščiai — 
raujas, tai lyg 
uo labiau nu
skabę oficia- 
i raštus.”

jo negali pasiekti fašistų 
žvalgyba, jis paduoda tų 
kriminalistu vardus, štai 

GYVANAŠLIŲ SĄJUNGA į jie:
1. Radviliškio progimna

zijos mokytojas ir fašistų 
vadas V. Urbonas.

2. Leitenantas U. Kutna. ’sios Lietuva."
3. Leit. Straševičius. dusi.
4. Apskrities 

Staškevičius.
5. K. Ubeika.
Prie sąmokslo išsprog

dinti “Lietuvos Žinias” pri
gulėję ir daugiau fašistų: jie 
turėję tuo tikslu slaptą susi
rinkimą Kaune, gavę sprog
stamos medžiagos ir suruo
šę pragaro mašiną: tečiaus 
ne visi jie spaustuvės sprog
dinime dalyvavę, šitą dar
bą atlikti pasisiūlę savano
riais aukščiau įvardinti pen
ki “patriotai.”

“Žemaitis” praneša, kad 
Telšių mieste organizuojasi 
“gyvanašlių sąjunga." Sa

iko:
i
i

“Telšiuose susirašė 21 vy
ras. kuriems yra pabėgusios 

žmonos. Jie nori net gyvanaš
liu sąjungą sudaryt, kad gin
tų reikalus prieš moteris. Jie 
sako: 'Esam nei pakarti, nei 
paleisti. Dauguma turim ukius. 
čia reikia gaspadinės. tos nėra, 
kažkame valkiojasi. Kitos žmo
nos vesti negalima, nes baž
nyčia neduoda šliubo. Visi ima 
galvoti apie kokį nors svietiš

ką siiubą .

Ištikrujų. katalikų bažny- 
čiia yra tikri pančiai darbo!

i

žmogui. -Ji supančioja jį sa
vo šliubu ir nepaliuosuoja 
pakol vienas ai- kitas iš su
pančiotųjų nenumirs. Persi
skyrimo paprastiems žmo
nėms ji nepripažįsta. Popie
žius duoda “divorsą” tiktai 
turtingiems ir “aukštos" kil
mės dykaduoniams.

mergaites, 
nežinia koi 
do visiem> 
apie 2 Lt 
lyg panašu 
anekdotą. . 
gird ėda v 
ten* — ka< 
tems imą 
čia at- 
paimta ž " 
ir pasaka. ’ 
sistebėsii

į liūs tuo re;
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“KELEIVIO'’ KALENDORIUS1930 METAMS

(3) paties socializ- 
charakterį.

mano. kad 
vienoje salyje 
i vest i sočiai iz-

KOMUNIZMAS NĖRA 
TIKRASIS MARK

SIZMAS.
“Lietuvos žiniose" dabar 

eina straipsnis apie “moder
nines socializmo sroves." 
Pažymėjęs faktą, kad. pa
grindus socializmo mokslui 
padėjo Karolis Marksas. 
Kauno dienraštis sako: .

“Nors komunizmo ideologi
ja yra marksizmo ideologija, 
bet komunizmo praktika at
meta tris pagrindinius mark

sizmo socializmo elementus: 
(1) istorinio būtinumo evoliu
cini charakteri. (2) proletaria
to diktatūros demokratini cha

rakteri ir
mo universalini

“Komunistai 
jiems reikia tik 
prievartos keliu
mą. o tada viso pasaulio kraš
tu “aktingosios mažumos" pa
seksią pirmini pavyzdi, kil
sianti pasaulinė revoliucija— 

socializmas Įsigyvensiąs.
“Daug kas komunizmą lai

ko specifiškai rusišku padari
niu. Tik tokia tauta, kaip Rusi

ja. tik tokia ekonominė san
tvarka. kuri buvo Rusijoje, ga
lėjo sudaryti toki — specifiš
kai rusišką socializmą. Rusija 
esanti šalis, kuri visko turi ir. 
be to. tauta, kuri pasižymi 
ekscentriškumais, žinoma, to
kiose sąlygose lengviau daryti 
įvairius eksperimentus. re
čiau, tiek Leninas, tiek Troc

kis. rodos, suprato, kad Įgy
vendinimas socializmo vien 
Rusijoje, jei greitai ii nepa-

l

SOVIETAI PRIEŠINAS 
PABALTIJOS SĄJUN

GAI.
“Lietuvos Aidas” per

spausdino iš Maskvos “Iz- 
viestijų" straipsnį apie pro
jektuojamą Pabaltijos vals
tybių sąjungą. Sovietų orga
ne tarp kitko sakoma:

"Tik su Anglijos parama ir 
įtaka kuriai Pabaltijos valsty
bių jurų problema ...Nors kiek
viena paminėtų valstybių turi 
savo atskirus siekimus Balti
jos juroje, tečiau jų bendra 
prasmė ir linkmė su anglų 
strategijos kryptimi, t. y. eina 
prieš Sovietų sąjungą.“

Iš šių pareiškimų aiškiai 
matosi Maskvos susirūpini
mas ir baimė. Bolševikai 
serga persekiojimo manija. 
Jiems rodosi, kad visur 
prieš juos organizuojasi 
priešai ir ruošiasi puolimui, 
ir jiems rodosi, kad visiems 
šitiems velniškiems sąmoks
lams vadovauja Anglija. 
Todėl ir Pabaltijos valstybių 
sąjungoj Maskva mato “An
glijos paramą ir intaką.”

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE

1930 metų Kalendorius yra p-, Gausis. 
Pilnas mokslo žinių, statistikų ir straipsnių, 
gausiai iliustruotas ir gražiai pači ryta*

Tarp kitako čia rasite pilna nraloto Ol
šausko istoriją ir kaip Lietuvos U r versite- 
to studentai mėgino pasiųsti Ve demarą 
pas Abraomą.

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

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

Kas mėgsta humorą, tam re c- kr a pasi
rūpino Įdėti gerų juokų.

Kalendoriaus kaina 50 centu, bet “Ke
leivio” skaitytojams tik 25c

Įdėkit tuojaus Į konvertą kvoterį i popie- 
rą suvinioję, arba štampų už 25- - prisių-
skite “Keleiviui” žemiaus nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

Iš Kanados štampų prašom n.$į ,SH nes 
Jungtinėse Valstijose jų suvartė* galima.

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston. Mass.

dar vienas man nežinomas 
gydytojas, rodos atvykęs iš 
Klaipėdos, dalyvaujant Kra
što Policijos vachmistrui 
(uniformuotam)' Naujokui 
Kaimo gatvėj prie Luizės 
tilto apačioj gaudė žydelius, 
atvykusius iš Did. Lietuvos 
prekybos reikalais ir atvaręs 
į Krašto Policijos stovyklą 
leido kraują.

Iš manim surinktų žinių 
kad tas kraujo 

buvo reikalingas 
ištyrimą 
, atvyk- 

į Panemunę su 
k. t. obuoliais, 

kitais valgomais 
produktais, nes jų tarpe esą 
sergančių šiltine ir pana
šiom užkrečiamom ligom.

“Tokio nuleisto kraujo 
esą buvę apie porą litrų ir 
jis išgabentas i Tilžės labo
ratoriją ištyrimui.

“Kadangi tas buvo daro
ma neva Direktorijos parė
dymu ir šiuose veiksmuose 
figūruoja vietos valdžios or
ganų atstovai, tai šį skundą 
grąžinu Tamstai nepravedus 
kvotą, kaip išeinančią iš ma
no kompetencijos ribų. Ko
misaras (parašas).”

Taigi pasirodo, kad pa
keltas žydų triukšmas nebu
vo be pamato. Žydai ištik
rujų buvo medžiojami ir 
kraujas jiems sunkiamas.

Nors valdžia aiškinasi, 
kad šita operacija buvusi 
padaryta sveikatos sumeti
mais, žydai bet gi tam neti
ki. nes niekas tokių operaci
jų sveikatos sumetimais nie
kur nedaro. Žydai mano, 
kad čia bus Lietuvos fašistų 
provokacija prieš Klaipėdos 
kraštą. Kaip žinia, Klaipė
dos Kraštas dabar turi savo 
autonomiją, turi net savo 
seimą, ir Lietuvos fašistai 
negali tenai savo nosies 
įkišti. Taigi jie sumanę šito
kią operaciją nuvykusiems 
į Klaipėdos Kraštą žydams, 
norėdami tuo budu diskredi
tuoti Klaipėdos Krašto vy
riausybę ir, po žydų apsau
gojimo priedanga, paimti 
kraštą į savo rankas.

Tokios uomonės yra ir kai siekė $9,000, taip kad iš vi- 
kurie Klaipėdos Krašto so kelionė kainavo truputį 
žmonės. ' {daugiau, kaip $20,000.

ti

paaiškėjo, 
leidimas 
padalyti kraujo 
kupčiams žydeliams 
stantiems 
prekėmis.
mėsa ir

PAVOJINGOS ORO 
BANGOS.

Jau senai kalbama, kad 
čia vienas, čia kitas kurios 
šalies mokslininkas suradęs 
paslaptingus spindulius, ga
linčius iš tolo nužudyti gy
vus daiktus. Ar yra žinomi 
iš tikrųjų toki "mirties spin
duliai,” tenka labai paabe
joti. Bet kad paprastos oro 
bangos, kurias sukelia aukš
ti, žmogaus ausiai jau negir
dimi, garsai, yra pavojingas 
dalykas, parodo toki bandy
mai.

Jei tokios aukštos oro 
bangos paliečia žuvį, tai ji 
tuoj žūva. Tos bangos sulai
ko augalo augimą ir jį suar
do. Jos sustabdo viščiuko ir 
varlės širdies veikimą. Jei 
tokias oro bangas paleisti į 
vandens paviršių, tai to, 
vietoj, kur jos paliečia van
denį, pasidaro sūkurys, pa
našus į ugniakalnio žiotis, ir 
iš jo smarkiai metamos vir
šun smulkutėlės skystimo 
dalelės. Jei paimti ploną 
stiklo tūtelę ir ją palaikyti 
tarp pirštų ties sukuriu, tai 
besi verždamos aukštyn van
dens dalelės sužeidžia pirš
tus: žaizdos būna labai pa
našios į nudegimus.

KIEK KAINAVO ZEPPE- 
LINO KELIONĖ APLINK 

PASAULI.
Jau dabai- paaiškėjo, kiek 

kainavo “Grafo Zeppelino” 
kelionė aplink pasaulį. Vie
na Amerikos bendrovė, ku
ri teikė zeppelinui kurą mo
torams varyti, padarė tokią 
apyskaitą: Nuo Lakehursto 
Amerikoj iki Fridrichshafe- 
no varomosios medžiagos 
zeppelinas paėmė už $4,000; 
nuo Fridrichshafeno 
kio — taip pat už 
Tokio buvo paimta 
Angeles. Amerikoj, 
500, ir galų gale nuo Los 
Angeles vėl iki Lakehursto, 
skersai per Ameriką, — dar 
už $1,300. Taigi, kuro moto
rams varyti buvo sunaudota 
už $11,800. Kitos išlaidos

Vėliausios Žinios
D-ras William C. White 

pranešė Amerikos Draugi
jai Mokslui Skleisti, kad jis 
susekęs, jog cukrus yra džio
vos priežastis, ar bent pade
da tai ligai plėtotis; todėl 
jis dabar tikisi surasti vais
tą nuo džiovos.

Laivo “Westem Ocean” 
kapitonas praneša, kad 
Martinikos saloje su di
džiausiu baisumu veržiasi 
Pelee vulkanas. Lava plau
kia žemyn visom ugniakal- 
nio pusėm.

iki To- 
$4,000. 
iki Los 
už $2,-

Per 1929 metus Francuzi- 
joj užsimušė 267 lakūnai. 
Dauguma nelaimių atsitiko 
dėl to, kad lakūnai nebuvo 
pakankamai išsilavinę.

Amerikos Darbo Federa
cija nutarė organizuoti 
juodveidžius darbininkus ir 
reikalauti jiems geresnių 
darbo sąlygų.

Lindberghas nusipirko 
sau naują orlaivį, už kurį 
užmokėjo $17,825.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo
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© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |®| Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

WATERBURY, CONN. . 
Už ką kun. Valantiejus pra-j 

šalino nuo vietos savo 
zakristijoną?

Pranas Skridla tarnavo 
pas kunigą Vaiantiejų apie 
7 metus už zakristijoną. Bet 
tūlas laikas atgal klebonas 
pasišaukė jį pas save bažny
čioje ir pasakė, kad darbo 
daugiau jam nebėra. Ir be 
jokio pasiteisinimo išvarė iš 
bažnyčios laukan. Sako, 
man tavęs daugiau nereikia.

Skridla yra žmogus jau 
nejaunas. Kitas darbas jam 
gauti sunku. Galima sakyti, 
kad darbo jam dirbtuvėse 
jau nebėra. O ypatingai da-, 
bartiniu laiku, kada visut 
didžiausia bedarbė. Tūks
tančiai jaunesnių ir tvirtes
nių darbininkų vaikščioja 
nuo vienos dirbtuvės prie ki
tos, ir niekui- darbo negali 
gauti. Ir kaip tyčia tokiu lai
ku kunigas Valantiejus pa
varė iš darbo seną žmogų.

P. Skridla yra žmogus su 
šeimyna. Dargi augina ir 
svetimą kūdiki — našlaitę 
mergaitę. Ir savo vaikučių 
turi dar mažų. Taigi musų 
dūšių ganytojas atėmė ne
tiktai tam žmogui duonos 
kąsni, bet ir tai našlaitei, 
kurią jis augina ir maitina.

Manau, kad skaitytojams 
bus žingeidu išgirsti ir prie
žastis, dėlei kurių kunigas 
prašalino ji iš darbo.

Štai tos priežastys: kartą 
vienas jo parapijonų rade 
ant Albinos Yurkuniutės .(ji 
yra Valantiejaus dešinioji 
ranka) deskos primėtyta aš- 
menukių, kuriom vyrai sku
ta barzdas. Ir parapijonkos 
ėmė juoktis iš jos. Kągi ji 
skuta? Visa kaltė buvo su
versta ant zakristijono, buk 
šis tyčia ten “primetęs” 
skustuvėlių. O zakristijonas 
sako, kad jis i tą kambarį 
niekad savo kojos nėra Įkė
lęs: ten tiktai vienas klebo
nas kartais “užklysta.”

Tai viena “priežastis.” 
Antra, tai ta: Valantiejus 
ėmė išmėtinėt zakristijonui, 
buk jo sūnūs girtuokliaująs 
ir tuomi klebonui darąs di
delę gėdą. Bet juk tas zak
ristijono sūnūs yra išauklė
tas kun. Valantiejaus mo
kykloj, tai pati Vaiantiejų 
reikėtų kaltint, kad jis ne
moka geriau išauklėti savo 
mokinių. Pagalios, zakristi
jonas sako, kad kun. Valan
tiejaus sesuo, kuri čionai 
gyveno keli metai tam atgal, 
pasielgė dar prasčiau, nes 
“garnio” susilaukė su “pre- 
zentu." O vis dėl to parapi- 
jonys neišvijo už tai kunigą 
Vaiantiejų iš parapijos.

Trečia priežastis, tai kun. 
Valantiejus buvo prižadė
jęs algos Skridlai mokėti 
po $100 ant mėnesio, kas 
padaro $1,200 metams. Bet 
Skridla sako, kad už liepos ir 
rugpiučio mėnesius jis ne
gavęs po $20. Kada jis išgir
dęs, jog prie parapijos išlai
dų esanti įrašyta jo pilna 
alga, jis padaręs kunigui pa
stabą. Kunigas dar daugiau 
užsirūstino ir pasakė jam, 
kad daugiau jam darbo ne
turįs.

Jei parapija butų tvarko
ma demokratiškai, tokios 
sauvalės joje nebūtų. Zak
ristijoną ir kitus tarnauto
jus turėtų samdyti pati pa
rapija, o ne kunigas. Nes iš
tikrujų ne kunigas yra vv- 
riausis šeimininkas, bet pa- 
rapijonys. Jie savo sunkiai 
uždirbtais centais užlaiko ir 
kunigą su jo gaspadinėmis, 
sekretorkomis ir “profeso
riais.” Jie duoda jam net 15 
kambarių namą ir neima už 
jį jokios rendos. Penkioli
kos kambarių name gyvena 
trys “asabos,” kuomet pa
tys parapijonys, turėdami po 
pusę tuzino vaikų, gyvena

1 skiepuose susikimšę Į 2-3 bus sutverti nuolatinį D. L.l
kambarėlius. | K. Vytauto Jubiliejaus Ko-

Ar tai tokia turi but lygy- mitetą ir nutarti kaip tinka-X >.» ve. —g • • —----------- J-

bė ir meilė artimo tarp Kris-. miausiai šias sukaktuves ap- 
taus garbintojų?

Senas Waterburietis.

CHERRY VALLEY, MASS
Pora žodžių munšaino 

užtarėjams.
Bučerio pasamdytas Se

nas Kareivis rašo, buk vie
tiniai lietuviai pasipiktinę 
;a šeimyna, kuri lošia šnipų 
rolę. Šitokių šeimynų pas 
mus negirdėt. Tą gali pa- 
iudvt visi apšviestesni vie
tos lietuviai.

Jeigu kokia munšainier- 
ca piktinasi kuria nors šei
myna, kad neperka ir nege
ria jos munšaino, tai Senas 
Kareivis drįsta kalbėt visų 
lietuvių vardu. Jus galit sau 
maukti tą benziną kiek tik 
jums lenda, bet įsikaušę ne- 
užkabinėkit ramių žmonių.

Kas link darbų, tai tiesa, 
kad bloga. Bet dirbtuvės čia 
užsidarė už poros sąvaičių 
po Wail Streeto kiacho, o 
tamsta savo koresponden
cijoj da prieš tai rašei, kad 
fabrikai jau užsidarė. Tuo
met jie da nebuvo uždaryti, 
Lodei aš ir buvau tamstos 
pranešimą užginčijęs. Da
bar tuo klausimu ginčo nė
ra. - ---------

vaikščioti.
Širdingai kviečiame visas 

draugijas ir kuopas daly
vauti šiame susirinkime per 
savo atstovus.

Lietuvių Ukėsų Draugija, 
M. Venis.

PRINCE ALBERT, CAN. 
Nedori darbai neapsimoka.

Čia yra iš Lietuvos atva
žiavęs . toks lietuvis, kuris 
vadinasi ponas Jonas G-kis. 
Jis verčiasi darydamas biz
ni iš imigrantų. Žada surasti 
jiems darbo, išvilioja pini
gus ir da gerai prisitraukia 
vyno. Vieną dieną atvažiavo 
pas tą poną G—kį imigran
tė mergina iš Lenkijos. Tuo 
sykiu pas jį buvo vienas imi
grantas iš Lietuvos. Taigi 
G—skis prikalbino ji nu
pirkti porą galionų vyno, 
keisą alaus, čokolados, ir 
nutarė tą merginą gerai nu
girdyt, o paskui išžagint. 
Bet planas nepavyko. Nu
girdyta mergina išėjo lau
kan ir sugriuvo. Kaimynai 
tai pamatę pašaukė policiją, 
kuri atvykus ištyrė dalyką ir 
poną G—kį areštavo. Pas- 

_____  kui teismas uždėjo jam 450 
W?Orentas. dolerių pabaudos. G—kis 

apeliavo ir pasisamdė gerą 
advokatą. Pabauda buvo su
mažinta iki 85 dolerių, bet 
vistiek jau dabar skaitosi 
baustas.

Reikia pasakyti, kad pas

HOLYOKE, MASS.
Musų ja mimas imasi

$ porto.
Šv. K. K. Draugijoj iš jau

nų lietuvių susiorganizavo 
basket bolė tymas. Jis čia 
bus žinomas kaipo “Lithua- 
nians' A. C. ’ Ant basket bo
bų jo inicialai bus “L. A. C.” 
Menedžeriu m išrinktas An
tanas žebri uskas, o kapito
nu—Petras Gruzdys.

Trečiadienio vakare, 8 
sausio. ūsą tymas lošė pir
mą geimi si "Orioles,” ir la
bai puikiai pasižymėjo, nes 
laimė prieš “Orioles” 49— 
23. L Šimas buvo Holyoke 
Boys* i lub’e.

Seka .čia sąvaitę mano tu
rėti gvimį su italais iš 
Spiineįivld. Mass. J. A.

Lietuvos Fašistų Vergijoj
____  ___ _________ J. KRUKONIS. __________________ ___________

(Tąsa.)
Tai .neturtingų tėvų vai

kas, apie 19 metų (buvo tuo 
laiku). Baigęs Pašto-tele
grafo mokyklą ir pavyzdin
gai tarnavo toj srity. Social
demokratas - žiežirbininkas. 
Lėto budo, užverstas darbu, 
nieko “priešvalstybinio” 
veikti negalėjo ir tam buvo 
per jaunas, mažai supratimo 
apie tai turėjo. Laike kratos 
absfoliučiai nieko pas’jį ne-' 
rad.-o, ir šitam jaunam žmo
gui, fašistai suardė gyveni
mu gal but ant visados. Jis, 
kaįip ir mes visi, tapo ištrem
ta^ visam karo stoviui i Lie
tuvos Sibirą-Varnius.

Tais pačiais metais, 17 
gruodžio, nykštukas dikta
torius švęsdamas metines 
viešpatavimo sukaktuves 
amnestavo keliatą asmenų, 
.jų tarpe ir seiniškius. Mane 
paleido išvykimui užsienin, 
gi Pilipavičius paliktas lio- 
| ery. Jaunas vyriukas, nete- 

----- 1------ne- 
turejo gaut visi. j išlaikė ir nuėjęs stovyklos

Jeigu kurie negavote Ka- virtuvėn išgėrė acto esenci- 
lendoriaus iki šiam laikui, Jos. Suteikus medicinos pa- 
paklauskite pas laiškanešį, gelbą tečiaus pasveiko, 
gal da guli pastoje ir pri- Kuomet jis tapo paleis- 
siųskite mums atvirutę, kad tas, o gal išbėgo, man neži- 
Kalenooriaus da negavote, noma, tik vieną matau, kad 
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Keleivi
Kai

Kurie buvot užsisakę “Ke
leivio" Kalendorių iš anks
to, yra visiems išsiųstas ir 
kiekvienas iau turėjo gauti. 
Per šventes būna paštas už
verstas siuntiniais, tad gale- ... ............. .......
jo pasivėluoti, bet iki dabar .kęs*'artimesnių’draugų.

jieivio
er.dorius.

I

WATERBURY, CONN.
L ietuvio Liaudinsko krautu-: 

vę apvogė ant $3,009.
Prieš Kalėdas čia buvo

iŠ] _ -__ * ____
Liudviko Liaudinsko krau- kartodavo gana tankiai. Tai 

pinigai kam nors prapulda
vo, tai kitokiais budais imi
grantai nukentėdavo. Po ši
tos bylos policija ponui 
G—skiui pareiškė, kad jei
gu da syki jį sugaus, tai jo 
turtą išparduos, o jį patį su 
visa šeimyna grąžins atgal 
Lietuvon.

Miško Ąžuolėlis.

laužta ir išplėšta lietuvio poną G—skį skandalai pasi-

tuvė po numeriu 687 North 
Riverside st. Vagys Įsilaužė 
per priešakines duris, tuo
jaus išrito iš krautuvės ne
dideli seifą ir Įvertė jį savo 
automobilin, kuris stovėjo 
orie šaligatvio, o paskui taip 
pat išrito dvi “slot” mašinas 
ir jas pavogė. Šitų mašinų 
vertė apskaitoma i *$250, o 
seife buvo suviršum $700 
pinigais, morgičių popieriai 
$1,500 sumai ir apdraudos 
popieriai. Suėmus viską 
krūvon, nuostolių padaryta 
arti $3,000.

Vienas praeivis matė kaip 
vagys darbuojasi, bet jis 
niekam apie tai nepranešė. 
Einant jam pro Liaudinsko 
krautuvę, vagys rito laukan 
“slot” mašinas. Tai buvo 
apie 4 valandą ryto, kuomet 
žmonės kiečiausia miega.

“Waterbury American.”

PAKVIETIMAS
Naujosios Anglijos drau

gijoms ir kuopoms.
Šiais 1930 metais sukanka 

lygiai 500 metų nuo musų 
tautos didvyrio I). L. K. Vy
tauto mirties. Viso pasaulio 
lietuviai ruošiaši tas sukaktu
ves tinkamai paminėti.

Ir mes, gyvenantieji už 
jūrių nuo musų brangios tė
vynės, turim pagerbti savo 
tautos galiūną, D. L. K. Vy
tautą.

Kad butų galima bendro
mis spėkomis tinkamai ap
vaikščioti šias sukaktuves, 
reikia kad visi lietuviai, be 
pažiūrų skirtumo, prie šio 
prakilnaus darbo prisidėtų.

Šitfomi yra kviečiamos vi
sos draugijos f r kuopos esan
čios Mas^achusetts, Ne\v 
Hampshire, Vermont ir Rho- 
de Island valstijose prisiųsti 
nedaugiau kaip po tris atsto
vus i susirinkimą, kuris Įvyks 
So. Bostone, Lietuvių Ukė
sų Draugijos salėje, 309 E 
street, 2-rą valandą po pie
tų, sekmadienyje, vasario 
■9-tą dieną.

Prašome visų atstovų at
sivežti savo draugijos Įga
liojimus. Tų draugijų, ku
ries nesuspės išrinkti atsto
vus, prašome, kad valdybos 
paskirtų atstovus.

Tikslas šio susirinkimo

i »

PITTSBURGH, PA.
L. M. D-jos nauja vaidyba.

L. M. D-ja išrinko 1930 
metams naują valdybą, ku
rion ineina šie veikėjai:

J. Pociūnas pirmininku, 
o J. Balčius jo pagelbinin- 
ku.

F. Savickas sekretorium.
J. Urlakis finansų sekre

torium.
F. Gutauckas kasierium.
J. Mikeška ir A. Kardo- 

nas kasos globėjais.
V. Stačinskas ir J. Am

brazaitis kontrolieriais.
B. Lapeika ir J. Rožiukas 

direktoriais.
Albinas Kaulakis gaspa- 

dorium.
Visi teisingi ir darbštus 

vyrai.
Nutarta, kad visiems L.

M. D. nariams butų prenu
meruojamas laikraštis — 
koki kas nori — tik nebran
gesnis kaip $1.50 metams. 
Jei narys pasirinks branges
ni. tai skirtumą privalo pri- 
mokėt iš savo kišeniaus.

Trečią sausio nedėldienį, 
tai yra, 19 d. sausio, bus me
tinis Lietuvių Tautiškų Ka
pinių susirinkimas L. M. D. 
svetainėje 2 vai. po pietų. 
Bus renkama valdyba ir 
skaitomi raportai. Visi na
riai prašomi dalyvauti, o 
draugijos, kurios priklauso 
prie kapinių, malonės pri
siųsti savo atstovus.

J. Virbickas.

KLAIDOS PATAISYMAS.
“Keleivio” 1-mame nu

mery tilpo iš Oragon, Cana- 
dos, žinutė, kad tenai gyve
nąs vienas katalikas, rašinė
ja Lietuvon laiškus ir šmei
žia kanadiečius lietuvius.

Tas katalikasi as KataiiKas gyvena ne 
Aragon’e, bet Kapuskas- 
ing’e. Taigi šiuomi klaida 
pataisoma. Vaduoklietis.

Kuomet jis tapo paleis- 
. man neži-

KELEIVIO” ADM. jam neliko nieko kito dary-

NAUJAS VISA-ELEKTRINIUS

\Actor-Radio
▼ SO ELECTROLA RE-45SU ELECTROLA RE-45

Listo Kaina $275—be lempučių
Dabar yra lai cas atmainyti jūsų senus ant naujų pilnai elektrinių Victor

Ra<!i<> su -_ - __ 2.1__ ____ _ ________ "__1
Victor rtr.opru nic rekordai yra padaryti elektrikiniai, todėl geriausi re
zultatai 
vienas
Victroia.

Elec rola, jei jūs turite elektros šviesą savo namuose. Visi

ca;ima išgauti ar.t naujo elektrikinio Victor instrumento. Kiek-
V-.'.or .iyiens (vertelga) priims mainais imoke.-tį> jūsų seną

V-14025

V-1402*;

V-14027

V-14024

V-14020

■U-14022

V-14016

V-140’. S

V-14014

V-14012

štai Naujausi Victor Lietuviški Rekordai: 

Pas močiut* au<?ia
Sėdi, u po la n gralio

Xnt tėvelio dvaro
Sugr 'mu

švento Jono vakarėlis
Gan a-dini valdo bernu*

Ga«; dinčs ba n kietai
F it s Motin ėl*

Per Vilnia— Valėsi
N op miršk manęs —Polka

SveD niinai Ii Lietuvos
Ii orr >—Landi ar

Vest-vėo— Polka
MylimaMa—Polka

Jau saulutė leidžiat
'.aikčiojau pa ialią <irvl*

Mot v e Mano
Pinrvn j kovą

t)ay-« Polka
art ati Polka

iiure r. skėrius Praktikuota
K au*vk Mylimoji

iari kinimai ii
Vale , rinkiny a

xo«S Krasauskienė-Viktorija Volterą i X

Mari jot Lietuvių Cben

Petras Petraitis

J. Zuronaa ir G?op4

Juozas Zaroaaa

K«j«r Trt»

Tankmei Vaikiaal

D Košei Ork*

£v Marijos Ustavių «>araa

Vslists ir Ma*

* Muki Trejetas

Zuror.as ir Grupt
Zuronaa

namų

/
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-’JCTOR TALKINO »<aCIUNT ,><'• >■«.<•> 
RCA VICTOR COMPANY. INC.
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Įti, kaip tik bėgti užsienin.jdį, alsuoti sunku, žodžio iš- 
Tarnybos nėra. Tėvai netur-j tarti negali. Kaip brangu 
tingi. Kur ir kaip gyventi?... j pamatyti savieji!... Rodos, 
Ir štai vaikinas bado spiria
mas pakliųva provokato
riaus šaikon. Kas viso to 
kaltininkas? Tai fašistų “to
buloji” tvarka.

Bet aš grįšiu prie temos. 
Pasveikinęs Pilipavičių ir 
jam ant dviejų suolų atsigu
lus, aš vėl pradėjau snausti 
lyg patenkintas širdy, kad 
musų šeimyna padidėjo.

i Pirmasis tekančiosios sau
lės spindulėlis prasiveržė 
pro kalėjimo langeli ir per
veriantis švilpukas sukėlė 
visus. Aš jaučiausi kiek pa
ilsėjęs ir su nauju gyveni
mu apsipratęs. Greit ėmiau 
rengtis, tik čia pastebėjau, 
kad mano juodi drabužiai 
nubarstyti mažais baltais 
taškeliais. Prie lango priė
jęs patyriau, kad tai maži 
lietuviški gyvunėliai-utėlės. 
Ką darysi—apsiprasim ir su 
jom.

Ryto procedūra maždaug 
tokia, kaip ir vakare: pa
tikrinimas, šmotelis duonos, 
plyčiukė cukraus, puodelis 
juodos kavos. Vienas kas 
mane baugino, tai “nakti
nio” puodo valymas ir ne
gavimas praustis. Kameros 
“dežurnas,” kriminalistas, 

štai jau pasiūlė vienam ma
no draugų iššluoti kamerą. 
Kalėjime tokia mada, kad 
naujokas turi visus darbus 
dirbti patol, pakol kameron 
neįgrus naujo “svečio.” Se
ni kaliniai, tai jau autorite
tai, o naujas kalinys, tai be
balsis. Žinoma, kur sėdi vie
ni politiniai, to nėra.

Kaip ten nebūty, aš pasi
ryžęs atstovėti ir daryti įta
ką i kalėjimo viršininką. 
Mes juk čia tik svečiai. Mes 
juk turėsim “kelionę” ar Į 
Varnius, ar į Kauną, ar 
šiaip kur i “aukštesnę” vie
tą. Vienok kriminalistai su 
mumis buvo mandagus ir 
net gerbė.

Pasivaikščiojimo Lazdijų 
kalėjime nėra. Per dienų 
dienas sėdėk šlapiam urve ir 
lauk kuomet tave pagaus 
džiova, reumatizmas ar ki
tos ligos. Du kartu i dieną iš
leidžia nužengti kelis žings
nius savo reikalui atlikti, 
tai ir viskas. Ir šitą trumpą 
laiką atsidūręs gryname 
ore, kaip žuvis išmesta iš 
vandens, pilna burna trauki 
ir ryji tyrą orą, kad bent 
kiek atgaivinus Organizmą.

Skaityti nėra kas. Prie ka
lėjimo yra šioks-toks kny
gynėlis, bet apart šv. Pran
ciškaus “Varpelių,” nieko 
geresnio jame nėra. Iš laik
raščių gauni tik valdžios ofi
ciozą. Rašyti turi teisę tik 
vieną popieti į sąvaitę. Ką 
parašęs, turi duoti viršinin
kui cenzūruoti; jei jo gera 
“loska,” tai tavo raštas pa
sieks tikslą, jei ne—bus su
plėšytas. Skaitymo spragą 
mes, vis tik, užpildėm atneš
tomis iš šalies knygomis. 
Turiu pasakyti, kad mano 
kentėjimus kalėjime ir Var
niuose saldina ta atmintis, 
kad čia perskaičiau daugiau 
naudingų knygų, negu bū
damas laisvu per 10 metų. 
Žmogus išmestas iš gyveni
mo, čia turi progą lavintis ir; 
ruoštis gyvenimui, žinoma, 
jei tikiesi ji dar atgauti. Ka
lėjime — gyvenimo nėra. 
Tai gyvųjų kapai.

Į antrą dieną mano žmo
na ir draugų tėvai atvažia
vo mus atlankyti. Iš toli, per 
langą, mes pamatėm juos. 
Visų akys sužibėjo džiaugs
mu. Skausmas suspaudė šir-

I
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jau amžius kaip tu atskirtas 
šitam urve‘nuo tų širdžių, 
kurios tave myli, čia juk 
meilės nematai, čia juk tau 
simpatijų niekas nerodo.

Štai, jie išsėdo iš vežimo, 
velka bundulius ir artinasi 
prie kalėjimo. Mes, geleži
nėse grotose sukišę veidus, 
lyte ryjame jų žingsnius. 
Och!... kad plonesnė plieno 
štanga!... dantimi nukrims- 
tum ją ir bėgtum su išskės
tomis rankomis pasitikti 
juos.

Prisiartino arčiau. “Stok! _ 
Nei žingsnio toliau!...” su
bliovė prižiūrėtojas. Priėjo 
prie ju: “Ar turit pasimaty
mui leidimą?” “Ne.” “Tai 
važiuokit namo!” Mat, varg
šai, pirmu kart turi su kalė
jimu reikalą, todėl tų for-t 
malumų nežino.

Pastovėjo, pažiurėjo į 
mus lyg i liūtų narvą, pa
kraipė galvom, nusibraukė 
ašaras ir apsisuko eiti.

“Neverkit!...” surikom vi
si vienu kartu. “Neverkit, 
mums nieko blogo nebus!” 
Prie lango prišoko prižiūrė
tojas atkišęs šautuvą ir vam
zdžio gerklė, kuri milijonus 
žmonių žudo, užčiaupė 
mums lupas.

Mus artimieji nuėjo pas 
kalėjimo viršininką. Šis at
sakė neturįs teisės leisti pa
simatyti su mumis, ir nu
siuntė pas apskrities virši
ninką. Apskrities viršinin
kas sako neturįs teisės, ir 
pasiuntė pas policijos virši
ninką. šis atsakė neturįs tei
sės leisti, ne jo tai kompe
tencijoj-, ir nusiuntė pas 
žvalgybos viršininką. Tas ir 
gi neturįs teisės, nes jis mus 
perdavęs Alytaus karo ko
mendanto žiniai. Mat, Sei
nų apskritys atskiro “ko- 
medijanto” neturi ir pri
skirta prie Alytaus. Pasi
matyti su mumis tik jis tega
li leisti. Jei nori su kaliniu 
pasimatyti, tad važiuok 50 
kilometrų Į Alytų, gauk lei
dimą. Ir kaip jums, gerbia
mieji, patinka ta litanija, 
tas siuntinėjimas nuo Aino- 

į šiauš pas Kaifošių? Kaip 
Ijums patinka fašistų “tobu
loji” tvarka?

Į Kadangi pasiekti komen
dantą negalimas daiktas, 
tai žvalgybininkas “susimy
lėjo” ir leidžia rišulius mums 
perduoti.

Iškračius juos, perdavė 
mums. “Velykos!...” sušu
kom juos gavę. Čia kumpis, 
čia dešrų, čia paršiuko 
šlaunis; turėsim ką valgyti, 
ir to lakalo bent dvi dieni 
nereikės srėbti. Man įdėta 
ir prastesni drabužiai. Greit 
persirengiau ir “išeiginius” 
su utėlėmis atidaviau žmo
nai.

(Bus daugiau)

ŽEMAITĖS KERŠTAS.
Rietave lapkričio 29 d. 

Įvyko vienos vestuvės ,
Vienas kavalierius mylė

josi nekuri laiką su viena 
panele, kurią vėliau apleido 
ir sumanė apsivesti su kita.

Pirmoji meilužė sužino-, 
jus užpyko, ir pasiryžo at
keršyti. Nusipirko “šyvote- 
lio,” Įsipylė stiklinėn ir atė
jus ant šventoriaus laukė 
savo buvusio meilužio at
vykstant šliubą imti.

Bet jaunasis laiku viską 
pastebėjęs, pranešė polici
jai. kuri kerštininkę suėmus 
nuvedė šaltojon. Vestuvės 
su antraja meiluže ivvko 
laimingai.
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Medikalė Priežiūra
Mokyklose.

gali kitiemskurio ta liga 
prilipti. H

Gana didelis vaikų skai
čius musu mokyklose turi 
prastas akis ar kokią nors 
akių ligą. Daugumoje atsiti
kimų neprižiurėjimas gali

Pasitaiko, kad kasyklos 
užgriuva daug darbininkų; 
netikėta ekspliozija apaki
na ir apkurtina daug žmo
nių; arba įlužta teatro lu
bos ir užmuša daugybę žmo
nių. ir tuojaus visi laikraš-
Ci<xi erkviMici ixio uciainico ii . į/i *»vu.* -------------—..v. ^x.au-

i skaitytojai labai domisi, nes gus, o kituose atsitikimuose

No. 3. Sautio 15 d., 1930.

“Raganų” Deginimas Lietuvoje.
Europą vienu tarpu buvo apėmus lyg ir ir namuos savo. Liuciją Nomšaitę tie trys

vyrai sakė esant senai pritirta ragana.
“Taip liudijant, liepėm apskųstuosius 

tirti per vandenį arba plakyti. Tyrimą at
likus, Magdalena su Liucija tuojau savo 
biaurius darbus išpažino. Todel Naikovs- 
kiui su vyrais nebereikėjo ir siekti.

“Bet Kuzmui ginantis, mes, teisėjai, 
trims vyrams, kaip buvo žadėję, liepėm 
prisiekti. Jie ir prisiekė šiais žodžiais: 
‘Aš, Ambraziejus, ir aš, Martynas, Tamo
šaičiai, aš, Juozapas Repšius, siekiam 
Viešpačiam Dievui visagaliam, Trejybėj 
šventoj vienam; aš Ambraziejus ant to, 
jog man pirmąją pačią vedant, Laurynas 
Kuzmis, atėjęs į vestuves, sava ranka įbru
ko mano pačiai mėsos dalyką, o iš to ma
no pati sudžiūvo ir mirė. Aš Martynas, sie
kiu ant to, jog šiais metais važiuodamas į 
mišką, radau Kuzmį miežių laiškus beska
bant ir į maišeli bededant;. O aš, Juoza
pas, ant to, jog namuose Kuzmio buvau 
sužavėtas. Kaipo teisingai siekiam, taip 
tegul Viešpats Dievas mums padeda, o jei 
neteisingai — Viešpatie Dieve užmušk 
mumis.’

“Taip prisiekus, liepėm minėtąjį Kuz
mį pirma kankinti (brač na tortury), o 
paskiau gyvą sudeginti.

“Magdaleną su Lucija, nors patidvi ne
priverstos viską išpažino, bet kad antru 
atveju išpažintų ir išreikštų kitus žinius su 
raganomis, tiems patiems vyrams matant, 
liepėm taip pat pirma kankinti, o paskiau, 
kaipo ištirtas raganas, sudeginti.

“Taip mums ištarus ir liepus, generolas 
(Wozny) surašė išpažinimą šiais žodžiais:

“ ‘Aš, generolas, žemiau ranką savo pri
dėjęs, pasisakau tuo išpažinimo surašymu 
šių 1696 m. birželio 30 dieną daug galin
tiems teisėjams ir kitiems Žemaičiuose gy
venantiems bajorams matant, P. Danie
liaus Butvilo, Dirvėnų dvaro valdytojo, 
Kražių panų vienuolynui priklausančio 
pakviestas.

“ ‘Visų pirma Laurynas Kuzmis kanki
namas gynės ir sakės nemokąs žavėti. Pa
skiau Magdalena Šaulienė kaip be priver
timo, taip ir kankinama pirma pasisakė, 
tarnavusi ponui Naikauskiui, per burtus iš 
apmaudo jo sveikatą atėmusi ir visus jo 
namus sužavėjusi. Meldė, kad ją paleis
tume. žadėdama išnovyti žavėjimus, bet p. 
Naikauskis nepaleido. Taip pat dvaro 
bandą pažvelgimu ir glostymu karvių sa
kės sužavėjusi, kad karvės nei pieno be- 
duotų, nei veršių bevestų. O kad namiš
kiai bežavėjant ją sugrobė, tuojau pasisa
kė žavėjusi. Dar sakės sužavėjusi ponią 
Jurgienę Gailevičienę tuo. kad jai mirus, 
Gailevičius vestų jos seserį, tuo kart pas 
Gailevičių tarnavusią.

“ ‘Ta pati Magdalena apskundė Juoza
pienę Šlepakienę ir jos dukterį Magdę, gy
venančią po kunigu šiemaška. Dirvėnuo- 
se. ir sakė ją esant sena ragana, kuri su
žavėjusi degtine poną Butkevičių, kad pus
pročiu pataptų. Tat ir duktė žino. Ta pati 
išdavė Marikę Adomaitę, įnamiaujančią 
pas Bacevičių, p. Lauryno Daškevičiaus 
žmogų, sakydama esant senu raganium. 
Kalbėjo, kad ta pati Marikė, būdama pas 
Kuzmį, mokė jį žavėti, o tam nesimokant, 
jį patį sužavėjo taip, kad turėjo gydytis 
pas kaži ką Varniuose. O paskiau paėmė 
tą mokslą, tą šiaip, tą taip žavėjo — suža
vėjo dar p. Butvilą, Dirvėnų dvaro valdy
toją. Minėtoji Marikė, išėjusi nuo Kuz
mio, tarnavo Kristupui Rokui; pas jį bū
dama virino miežių kruopas, įlašino į vira
lą iš savo įpiauto piršto kraujo, pagaliau 
padėjo ūkininkui Rokui, kuris suvalgęs su
džiūvo ir mirė.

“ ‘Magdalena dar apskundė Dovydą 
Pusei, ponios šemiotienės Gintenių sodoj 
gyvenantį, sakydama jį sužavėjus vaitelį 
ir esant senu žavėtoju, viską it aną mo
kant. Ta pati pasakojo Kazimierienę Ver- 
šienę renkant šarmu sniegą, suspaudžiant 
į gniaužus ir paskiau kimšomis visokius ja
vus gaišinant. Ta pati apskundė Odevienę 
su dukteria Jieva, gyvenančia Dirvėnuose 
po kunigu Šiemaška; sakė esant sena ra
gana, viską mokančią, o ar moka kitos jos 
dukterys — sakėsi nežinanti.

“ ‘Dar apskundė Petrienę Laužikienę 
, Kirkliuose. Apie ją pasakojo, kad kun. 

Juodzevičiui esant įmokės kamendorium, 
buk nuėjusi į bažnyčią, priėmusi švenčiau
si sakramentą nerydama įmezgusi į sku
durą ir parsinešusi namo žavėjimo dar- 

• bam. Lietui ateinant šlavusi kiemą, visus 
drabužius lig nuogo kūno ant galvos sukė
lus ir taip debesis į šalis išgainiojusi. Dar 
tą pačią Laužikienę žavėjimo dalykams 
sakė rinkus nuo akmenų kerpes ir virinus 
vabalus. Tą vieną nepriverstą, žudoma ir 
deginama be atmainos tvirtino.

(Bus daugiau)

kokia liga—“raganų” deginimo manija. 
Įtartus ar apskųstus raganavimu tuojau 
imdavo žiauriausiais budais tardyti. Jei 
kaltinamasis kankinamas kaltu prisipa
žindavo, tai jis būdavo gyvas sudegina
mas, o jei neprisipažindavo, tai vis tiek 
tardydavo tol, kol nukankindavo. Tai bu
vo daugiausia kunigų darbas.

Raganų ir raganių persekiojimo buvo 
ir Lietuvoj. Apie tai randame įdomių žinių 
vyskupo Valančiaus rašte “ Žemaitiu Vis- 
kupistė.”

Pats žmonių plepėjimas, kad tas ar ki
tas yra “žavėtojas” ar “ragana” dar nelė
mė žavėtojui ar raganai galo: plepalų tei
smas neklausydavo. Bet jei kas liežuvį tei
sėjams įkišęs, surašydavo raštą, ir tą skun
dą dar priesaika patvirtindavo, tai tada 
teisėjai aptartąjį žmogų sodindavo į kalė
jimą ir tardydavo klausinėdami — ar mo
kąs “žavėti.” Jei prisipažindavo, tuojaus 
būdavo laikomas sudegintinu. O jei gin
davosi, sakydavo nemokąs žavėti, tai su- 
rišdinę jam rankas mesdavo į vandenį ir 
žiūrėdavo — ką jis ar ji darys.

Jei įmestasis ar įmestoji tuojau skęsda- 
.vi\ tai jį laikydavo nekaltu; bet jei nors 
instinktyviškai imdavo judėti, kepėstuotis, 
tai laikydavo ji kaltu. Kiekvienas žmogų* 
skęsdamas mušasi ir nenori skęsti, todel 
aišku, kad daug visai nekaltų būdavo ap
kaltinama.

Išvilktą iš vandens sučiuškusį žmogelį 
antru kartu klausdavę: ar moka žavėti? 
Ginantis, užrišdavę akis, supančiodavę 
geležiniuos kojas, rankas užpakaly suriš- 
davę virvėmis ir įmesdavę į aukštą statinę. 
Ištraukdami po kartą per dieną — kan
kindavę kaip įmanydami. Taip darydavę 
per tris dienas.

Trims dienoms praėjus, jei žmogus, ne
begalėdamas iškęsti kankinimų, pasisaky
davo kaltas esąs, tai tokį tuojau gyvą de
gindavo. Ne kartą taip pat, pakliuvę į tei
sėjų nagus baigdavo savo amžių ant laužo 
ir toki žmonės, kurie ir kankinami sakėsi 
nekalti esą.

Taip žūdavo liepsnose daugybė nekal
tų žmonių. Degant lauže “žavėtojui” ar 
“raganai,” minios žmonių stovėdavę ap
link laužą, klausydavęsi nelaimingojo ar 
nelaimingosios vaitojimų ir ne tik negai
lėdavę, bet dar džiaugdavęsi, kad raažina- 
si žmonių giminės “priešai,” tyrėja oras.

Štai dokumentas teismo nutarimų sude- 
xginti tris “raganas,” kuris vaizduoja, kaip 

su “raganavimu” buvo kovojama Lietu
voje.

“1696 m. birželio 27 diena. Mes savo pa
rašais pasireiškę, dievobaimingai panai 
Šverinaitei, Krakių šv. Benedikto vienuo- 
Ivno vyresniajai meldžiant, nuvažiavom į 
Dirvėnų dvarą, Žemaičių kunigaikštystėj 
esantį, perkratyti kalinių reikalų, iš prie
žasties žavėjimo apskųstų, būtent — Lau
ryno Kuzmio, Magdalenos Šaulienės ir 
Liucijos Nomšaitės iš Kirklių sodžiaus, 
prie Dirvėnų dvaro priklausančių.

“Trys vyrai — Ambraziejus Tamošai
tis, Martynas Tamošaitis ir Juozas Rep
šius — liudiję ir sakę, kad Kuzmis per 
Ambroziejaus vestuves įdavęs jo pačiai 
mėsos ir sužavėjęs, jog ta iš to sudžiuvusi 
ir mirusi.

“Martynas taip pat šių metų birželio 18 
dieną važiuodamas į mišką atradęs Kuz- 
mį skabant miežių laiškus ir į maišelį 
kraunant, o’beraunantį ir sugavęs. Juozas 
Repšius vėl sakė jo namuose vieną suža
vėjus. Pagaliau visi ketino savo kalbą 
priesaika patvirtinti.

“Penas Laurynas Naikovskis ir pats sa
kės Magdalenos Šaulienės sužavėtas esąs

čiai skelbia tas nelaimes ir.privesti prie aklumo užau- 

tai nepaprasti atsitikimai, vaikas negali laikytis su ki- 
Vienok tos pačios apielin- tais moksle vien dėl to, kad 
kės mokyklose daugiau vai- negali gerai matyti. Kiek- 
kų užauga raišais protais ir, vienas vaikas turi būti nors 
kūnais, turėdami nesveikas sykį į metus gerai išegzami- 
akis ir ausis, negu suimant nuotas. kad išvengus ligij, 
visas nelaimes ir suskaitant ’ 
visus nelaimingus atsitiki
mus. Ir tai yra dėlto. I 
sunku žmones užinteresuo- 
ti tuom dalyku.

Daugiau kaip trečdalis 
išegzaminuotų vyrų I 
atrasti i

i ao iivv* . ----------------- y —— —• ••v*. *.

mas paėjo dėl stokos prie- greitai irtis mokslo bango- 
žiuros kūdikystėje. O visus se. Medikalis išegzaminavi- 

'tuos trukumus buvę galima mas parodys ausų padėtį ir 
pašalinti. Tinkamas gydymas gali vi-

Apskaitoma. kad šioje sus trukumus pašalinti.
šalyje randasi apie dvide-1 Medikalė priežiūra mo- 
šimts penki milijonai moki- kyklose atranda nesveikus 
nių. Apie septyniolika mi- adenoidus ir tonsilus. Daž- 
lijonų iš jų negauna tinka- nai vaiko progresas mokyk- 
mos priežiūros sveikatos loję pagerinamas tonsilus

kurios apsunkina kaip pro
tines taip ir fizines pajėgas, 

kad | Prastos akys gali sulaikyt
jūsų vaiką moksle, ir jei tuo
jaus nebus prižiūrėta, akys 
galės būti amžinai sugadin-

buvo(tos.
_____ netinkamais karei-' Geros ausys taip pat rei- 
viavimui. Tas netinkamu- kalingos vaikui, kuris nori

žiūros kūdikystėje. O visus se. Medikalis išegzaminavi-

l tinkamas gydymas gali vi- 
šioje sus trukumus pašalinti.

—Eik šen, 
kalbėsiva.

—O ką pasakysi, tėve? j
—Šiandien, Maike, ne aš 

tau sakysiu, ale tu man. Tu 
turi man pasakyk, kodėl jus 
taip paškudijat musų tautos 
didvyrį Vytautą?

—Kas “jus?”
—Ogi jus, socialistai.
—Gerai, tėve, o kodėl gi 

mes turėtume jį garbint?
—Jis buvo Lietuvos kuni

gaikštis.
—O ką tai reiškia?
—Ar tu nežinai. Maike,! 

ką reiškia kunigaikštis? Ku- į 
nigaikštis, tai vistiek kaip j 
karalius, tik be kartinos. Jis 
vienas valdo visą šalį ir visi 
turi jo klausyti. Jis turi po 
savim visą vaiską. jis eina 
ant vainos ir muša savo ne
prietelius. Jis turi didelę ga
lybę ir visi jo bijosi.

—Ir tu nori, tėve, kad so
cialistai tokį despotą garbin
tų? Juk jie tuomet niekuo 
nesiskirtų nuo patriotų. Tik 
patriotai, tėve, garbina ku
nigaikščius ir karalius. So
cialistai gi kovoja prieš 
juos.

—Jes, Maike, aš žinau, 
kad jus taip darot; ale pa
sakyk tu man, kodėl jus esat1 
tokie išgamos?

—Tu klysti, tėve. Sočia- į 
listai nėra jokie išgamos. į 
Jie kovoja už laisvę ir lygy- į 
bę. Jie sako, kad visi žmo-i 
nes gimsta lygus ir lygus ■ 
turi but užaugę. Joks kara
lius neprivalo jų sprandais 
jodinėti arba įstatymus 
jiems diktuoti. Taip, tėve, ir 
Kristus mokino. Taigi socia
listų negalima prie išgamų 
lygint. Išgamų vardas tinka 
kaip tik tiems, kurie laižo Į 
savo prispaudėjams koias. j 
kurie garbina despotus. Asi-i 
las, ir tas spiria, kada far-Į 
merys perdaug jį skriau- ■ 
džia, o kaip gi protingas 
žmogus gali savo prispau-į 
deją garbint? Jeigu jis taip! 
daro, tai jis nevertas protin
go žmogaus vardo, jis tik
ras išgama.

—Už tokią šnektą aš tau 
turėčiau duot per nosį, Mai
ke! Tu žinai, kad ir paukš
čiai išmeta iš savo tarpo to
kį brudą, katras į savo lizdą 
teršia. O žmogus da labiau 
negali savo tautos paškudyt. 
Kožna tauta garbina savo 
karalius, o tu turi atvogą 
taip kalbėti prieš Lietuvos 
kunigaikštį! Ir da mus, pat
riotus, 
asilą! Taip gali kalbėt tiktai sunaudot, žmogus, kuris šitaip 
didžiausis tautos zdraica. gali mėtyt milionus, kuomet 

—Nešikąi’ščiuok, tėve, tūkstančiai darbininkų badauja, 

nes tavo amžiuje tnr nosvoi- vadinasi Mnurice Falk.

Maike, pasi- ka. Aš tau paaiškinsiu, kodėl 
tu klysti.

—Tu pats klysti, ne aš.
—Aš, tėve, nesikarščiuo- 

ju, o tu užsikarščiavai. O ar 
žinai, kodėl žmogus karš
čiuojasi? Todel. kad jis kly
sta ir nežino ką sakyt. Tu. 
tėve, irgi nežinai ką kalbi. 
Tu sakai, kad visos tautos 
garbina savo karalius. Tai 
parodo, kad tu nepažisti is
torijos. Istorija parodo, tė
ve, kad nėra pasauly tos 
šalies, kur žmonės nebūtų 
prieš savo valdonus sukilę 

! Francuzai nukirto savo ka
kaliui galvą. Rusai savo ca
rą sušaudė. Turkai savo sul
toną išvi jo kur pipirai auga. 
Persai taip pat išspyrė savo 
šachą laukan. Nuvertė savo 
karalių kiniečiai, austrai ir 
vokiečiai. Anglijoj buvo net 
kelios kruvinos revoliucijos 

, prieš karalius ir ne vienas 
Į jų buvo nužudytas. Kara- 
Įlius ir kunigaikščius šian
dien visi pajuokia. O tu 
kai. kad visos tautos juos 
garbina. Matai, tėve, kaip 
tu esi atsilikęs nuo gyveni 
mo. Tu turėtum ateit pas so
cialistus ir pasimokint.

—Maike. tu man apsukai 
galvą, ir aš dabar nežinau, 
kam tikėt.

—Aš nenoriu, tėve, kad 
•.u man tikėtum, nes jeigu 
tu tikėsi, tai tu nieko neži
nosi. Aš noriu, kad tu pro- 
.autum. Taigi eik dabar na
mo ir apgalvok viską, ką aš 
tau sakiau, 
suprasti ir 
duotis.

—Olrait, 
pysiu.

f

I

• t

n.

Bandyk viską 
savo protu va-

Maike, patra-

IŠMETĖ $10,000.000.JIS

sveikatos loję pagerinamas tonsilus 
žvilgsniu, kuomet mokyklą išėmus. Taip pat daug aty- 
lanko.

Daugumą tėvų ir motinų 
nori, kad jų vaikams mo
kyklose sektųsi, kad jie ki
tus -viršytų moksle, ir kad 
gautų kuogeriausį mokslą. 
Tam tikslui yra reikalingas 
sveikas protas sveikame kū
ne. Vaikas turi būti fiziškai 
sveikas, kad galėtų pripras
ti prie atmainos nuo namų 
į mokyklos kambarį. Nes 

; mokyklos kambaryje patė- 
mija’mi visi tie trukumai,' 
kurie pirmiau nebuvo mato- yaJkyiauk“ė‘’komu-

nistinio perversmo Vokieti
joj. Jis sako:

“1923 m. Maskvoj visi 
buvo kaip ant žarijų. Revo- 

ne' bucinis judėjimas Vokieti- 
piogreso joj aU£0 jabai greit.'Artino- 

si ūkiškoji katastrofa ir ro- 
1 dės. kad su ja ateis Vokieti

jos sovietizacija.
“Kominterne darbas virė. 

Numatomi busiantieji sovie-Į 
tiškos Vokietijos vyriausy
bės nariai, tvirta grupė, bu-! 
simojo Vokietijos sovnarko-' 
mo branduolys. Kas bus vy
riausiu kominterno įgalioti
niu. dar nebuvo išspręsta. 
Stipriausi buvo Radeko kan-i 
didatura. Buvo ir Trockio 
kandidatūra, bet jis SSSR; 
vyriausybėj buvo per didelis 
asmuo.

1 “Nors k< minterno darbas' 
buvo intensingas, tečiau jo 
agentų veikimas prie užsie-j 
nio atstovybių stengtasi juo 
labiau užmaskuoti.

“Prekyba darbas torg- 
predstvose buvo pakeistas 
gaminimu aukso ir duonos* 
fondo Vokif -ijos proletaria
tui. Ties Leningradu buvo 
paruošta 6 o mil. pūdų javų 
ir be to 
rublių fondas" revoliucijai 
palaikyti.

"Buvo ruošiamos 20,000 
komunistų kadras, kuris tu
rėjo tuojau vykti Vokieti
jon, kai tik ten prasidės re
voliucija. Raudonoji armija 

ypač kava-

“Ypatingai stiprus kava- 
. ; ‘kumštis’ (kulak)

dos reikia kreipti i dantis.
FLIS.

I

Kaip Maskva Ruo
šėsi Perversmui 

Vokietijoj.

Buvusis Maskvos amba
sadorius Paryžiuje, Besie- 
____ is. savo atsiminimuo
se paduoda įdomių smulk- 

’ menų apie tai, kaip 1923

Išnaudodamas darbin.nku* 
šitas plutokratas tiek pinig- 

] prisikrovė, kad šiomis dienomis 

išmetė Pittsburgho miestui 
$10.000.000 kaipo Kalėdų dova- 

iną “visuomenės labui.” Miestas 
!gi paskirs 7 politikierius, ku 

pastatai žemiau UŽ riems bus pavesti tie milionai

mi.
Vaikas geroje sveikatoje 

gali greitai mokykloje pro
gresuoti, bet vaikas būda
mas prastoj sveikatoje, 
tik kad negalės 
dalyti, bet gali būti nukeltas 
žemesnėn klesėn. Toks vai
kas gali labai moksle nusi
minti. Tai yra viena iš prie
žasčių, kodėl vaikai daugu
moje atsitikimų apleidžia 
mokyklas labai anksti. Tė
vai kartais nesupranta prie
žasties kodėl jų vaikai nega
li išmokti arba progresuoti 
greičiau: jie nežino, kad jų 
vaikai fiziškai nėra tinkami. 
Tėvų ir motinų priedermė 
vra sužinoti, kiek tik gali
ma. apie vaikų sveikatą. 
Reikia reikalauti, kad visi 
vaikai mokyklose butų dak
taro apžiūrimi, kad visi fi
ziniai trukumai butų patai
somi. Jei toje mokykloje, 
kurią jūsų vaikai lanko, tas 
nėra daroma, tai reikia savo 
vaikus nuvesti pas gydytoją.

Reikia atminti, kad maži 
trukumai gali tapti dideliais 
trukumais vaikui pradėjus 
mokyklą lankyti. -Jei tie tru- 
tumai nebus tuojaus panai
kinti arba atitaisyti, jie ga- 
■ės privesti prie ambicijos ir 
Iniciatyvos netekimo, ir vai
kas gali užaugti negalėda
mas pats savęs užlaikyti ir 
ų. kurie jam priderėtų už- 
aikyti.

Paprasčiausis vaikų tru- taip pat ruošės 
kūmas, tai blogas matymas, lelija. 
Yra daug vaikų ir mergai
čių, kurie tampa aklais kas- lerijos __
met vientik dėl neprižiurėji- buvo koncentruojamas ties 
mo ir nepaisymo. ' T

Trachoma yra kroninė 
akių liga, kuri priveda prie 
aklumo, jei nėra gydoma 
tinkamai. O ši liga pradeda 
labai plėstis Amerikos mo
kyklose. Jei mokykloje nė
ra medikalės priežiūros, tai 
negali būti tikras, kad tavo 
sūnūs ar mergaitė, tavo se
suo ar brolis, sėdi arti vaiko, 
kuris turi trachomą, ir nuo kūnai.

mil. pūdų javų 
'■-daryta 200 mil.

ta Lenkijos rubežiaus vieta, 
kur tarj) Lietuvos ir SSSR 
buvo siauras jos ruožas, ar
čiau Rytų Prūsijos.”

Bet Maskvos viltys neiš
sipildė ir \ \j šitie prisiruo
šimai nuėjo niekais.

I

. Egipte pereitą sąvaitę su-( 
sikulė ore du anglu karo or-( 
laiviai. Nelaimėj žuvo 4 la-_ ~ I

JUS SAKĖT...
Jus sakėt: lai verkia žalioji jaunystė 
be laiko pražuvus žalia...
Ret. broliai! Ne laikas mums vysti, 
lai žūva nelaisvės dalia!

Lai staugia ir tyčiojas vėjas 
ir gieda, kad kapas jaunystei.
I)a mes neliepsnojom, da mes nežydėjom, 
todel ir nenorime vysti.

Ateiname, broliai, ateiname, sesės, 
ateinam pasauly žaliuoti!
Tad leiskit mums dainą, kokios nedainavo 
pasauly dar nieks, uždainuoti.

Jus sakėt, mielieji, be laiko pražuvom, 
nurytom pačioj gražumoj...
Mes vėtromis užėm, mes vėtroje buvom, 
mes gyvi dar busim dainoj!...

Kazys Jakubenas.
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Įvairios Žinios
— -■ ■

AR ŽINOT, KAD-----
Meilė yra vien tiktai 

liga?
Miliūnams žmonių meilė 

gali but didžiausis gyveni
mo romansas, bet mokytam 
vokiečių daktarui Walde- raginimą stiprinti savo par- 
marui Schweissheimerui ji tijos eiles, nes, sako, mes ne
yra paprasta liga. Jis para- žinom kada mus gali už-' 
šė net knygą ant tokios te- klupti nauji rinkimai. Mac-Į 
mos — “Meilė yra vien tik- Donaldo valdžia kas sykis 
tai liga.” Meilę jis stato gre- susitinkanti daugiau pasi
tart rugio. Jis suranda m?i-priešinimų parlamente, nes 
lėj ir laipsnius, būtent: už- perdaug reikalaujanti page- 
sikrėtimas, inkubacija ir(rinimų darbininkams. Taigi 
krizis — taip kaip kiekvie- parlamento didžiuma, ku- 
noj užkrečiamoj ligoj. Urnai rie nėra darbiečių, galinti 
beveik niekas meile neap- kurią nors dieną pareikšti Į 
serga, ir retai ligoniai nuo jam nepasitikėjimą. Mac- 
jos miršta, nors kartais la- Donaldas tuomet veikiausia 
bai daug kenčia. Sunkiai ap- dabartini parlamentą palei- 
sirgęs meilės liga žmogus iš-sias ir skelbsiąs naujus rin- 
bala, jo akys pasidaro pil-‘kimus, kuriuose jis tikisi 
kos, jis netenka apetito ir,gauti darbiečių didžiumą. ! 
kartais naktimis negali mie-j 
got. Išgydyt tą “ligą” sun
ku. Skiepymas nėra gali
mas, nes da nėra išrastas se
rumas. Paprastai ji išnyks
ta, kada žmogus apsiveda.

REAKCININKAI PRANA
ŠAUJA NAUJUS RINKI

MUS ANGLIJOJ.
Anglijos konservatistų 

vadas Balduin per Naujus 
Metus išleido saviškiems pa-

KELEIVIS

PIRMIEJI NAUJOSIOS ANGLIJOS KOLONISTAI

paveikslėlis parodo paminklą, kuris šiomis dienomis buvo pastatyta? Worcesterio miestešis
pirmiems Naujosios Anglijos kolonistams pagerbti. Jo pastatymas kainavo $100.000.

MEKSIKA DOVANOJO 
KUNIGŲ MAIŠTO VA

DAMS BAUSMĘ.
Meksikos teisingumo mi

nisteris paskelbė, kad vi
siems maištininkams, daly
vavusiems kunigų sukilime, 
bausmės yra dovanojamos, 
nes šalis jau nuraminta ir 
nesą jokio reikalo buvusius 
maištininkus persekioti.

APS1VEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui rimtos mer

ginos tarp 17 ir 25 metų, laisvų pažiu 
rų. Aš esu rimtas vaikinas, 26 metų 
n-veriu svaigalų ir nerūkau. Malonė 
kitę susipažinti, su pirmu laišku pra 
jau prisiųsti paveikslą, kurį pareikala 
ves grąžinsiu; platesnių žinių suteik 
šia laiškais. A. MATJUKAS

4 Bannockburn avė,
■Montreal, Canada.

| --------- ------------------ --------------
Parsiduoda Čeverykų Stora.* 

Apielinkė apgyventa visokių tau 
' tų, daugumoje lietuvių ir tik viena 
lietuvių sušių (čeverykų) stora.- 
Randa pigi Biznis išdirbtas per 1- 
metų ir eina labai gerai. Priežast 
pardavimo sužinosit ant vietos. (5. 

JONAS A. KERŠIS
1118 VVashington st., kampas 
St. George avė, Norwood, Mass.

i

Jūrėse yra 234,000,- 
000,000 tonų druskos?

Wisconsino Universiteto 
profesorius W. H. Twenho- 
fel tyrinėdamas giliųjų jū
rių okeanografiją apskai
čiavo, kad kiekvienoj kubiš- 
koj mylioj jūrių vandens 
yra 1,500 tonų druskų ir ki
tokių kietų medžiagų sutir
pusiam stovy. Kadangi gi
liųjų jūrių paviršius turi apie 
115.000.000 keturkampių 
mylių piečio ir apie 2 my
lias bendro gilumo, tai iš vi
so okeanų vandeny turi but 
234,000,000,000 tonų drus
kos.

Daugiausia druskos ir ki
tokių kietų medžiagų Į jūres šitas 
suneša nuo sausžemių upės, 
bet nemaža jų nukrinta ir 
iš oro dulkių pavidale. Pa
vyzdžiui. Europc-je ant kož- 
nos keturkampes mylios per 
metus nukrinta 266 tonaf 
dulkių. O dulkės krinta ly
giai ant sausžemio, kaip ir 
ant jūrių.

3 KARALIAI IR 75 PRIN
CAI VAŽIUOJA f 

VESTUVES.
Šią sąvaitę Romoj Įvyks

ta karališkos vestuvės. Ita
lijos karalaitis Hųmbertas 
veda Belgijos karalaitę Ma
riją Žozę. Merga atvažiavo 
Romon pas busimąjį vyrą' 
su savo giminėmis ir paly-Į 
dovais jau pereitą subatą. 
Kadangi bijotasi, kad kelio-j 
nėj kas nepadarytų prieš ją 
pasikėsinimo, tai jos trau
kinys išėjo iš Belgijos sosti
nės nakties laiku ir ėjo visai 
kitais keliais, negu buvo pa
skelbta. Bet ir taip dar bijo
tasi užpuolimo, todel pirma 
jos traukinio ėjo da du kiti 
specialus traukiniai. Per 
Francuzija šita karališkoji 
kompanija pervažiavo vi
durnakty ir anksti ryto pa
siekė Bazeli, Šveicarijoj.

Apskaitoma, kad iš viso Į 
___j vestuves šią sąvaitę 
Romon suvažiuos 3 karaliai 
ir apie 75 karališko kraujo 
princpalaikiai.

ANGLU ATSTOVO KE
LIONĖ I KOMUNISTINI 

“AŠIGALI.”
Naujai paskirtas i Mask

vą anglų atstovas sužino
jęs, kad ir užsienių atsto- 

’ vams neužtenka maiste 
Maskvoje, vežasi kolosališ- 
ką kiekį visokių konservų ii 
kitų maisto produktų. Lon
dono spauda rašo, kad ang- 

’jlų atstovas vežasi muilo vi- 
"įsiems metams. Malkų kurui 

atstovas norįs gauti iš Esti
jos. Angių atstovą laikraš
čiai vadina “antritoju Byr- 
du,” keliaujančiu Į “raudo
nąjį ašigali.”

BESIADOVSKIO BYLA 
MASKVOJE.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę tenai 
Drasidėjo buvusiojo Pary
žiuje Sovietų atstovo Besia- 
dovskio byla. Besiadovskis 
tebėra da Paryžiuje ir jau 
neketina Rusijon grįžti. 
Maskvos komisarai kaltina 
ji išeikvojimu Sovietų val
džios pinigų ir parsidavimu 
“baltagvardiečiams.” Jis 
busiąs pasmerktas miriop. 
(Amerikoje spaudoje buvo 
rašyta, kad jau kelios są- 
vaitės atgal Maskva pa
smerkusi ji sušaudyt kaip 
tik jis Įkels koją Rusijon.)

PAJIEŠKOJIMAI

I
I

IIEšKAU DARBO UŽ CHAUFFER. 
Kas turi tokį darbą, pareikalaukite 
arba kurie žinote, prašau pranešti: 
jž pranešimą atsilyginsiu. Esu geras 

■ darbininkas. (4)
Z. IVANAUSKAS 

j 193 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Pajieškau savo vyra Variavo Ju-: 

dičke. Anglišl ai vadinosi Yudis. Jis 
pirmiau dirbo Bethel, Conn.. vėliau 
East Bamet, Vt Paeina iš Domanto- 
rių sodžiaus, Alvt-us p'što Kas ap;e 
jį praneš, gaus $5 <>0 dovanų. Jis gel
tonų niaukų, mėlynų akių, didelio 
ūgio, balto veido.

MRS. PETRUSĖ JUD1CKIENĖ 1_____ _________ _____ _  _____
14 Lowell st., Boston, Mass. ( pasiulymu, prašau atsisaukt.

I

Protingiausias netoli 
stovi nuo žiopliausio?
New Yorko psichologas 

I)r. David Wechsler sako, 
kad protingas žmogus ne- 
taip iau toli stovi nuo žiop
lo, kaip paprastai išrodo. 
Me< tankiai stebimės dide
liu žmonių skirtumu, kuo
met palyginam tokius geni
jus kaip Einšteinas arba 
Šekspyras su paprastu idi- 
jotu. Bet tokias kraštutiny- 
bes Dr. Wechsler vadina 
“sportais,” kurių daug nėra. 
Šiaip gi paėmus vidutiniš
kai gabų žmogų ir paprastą 
žiopli, tai jų skirtumą gali
ma išreikšti skaičiais kaip 

. Jeigu mes pakar- 
ištisą eilę maišytų 

tai paprastas 
i proto žmogus atsi- 
penkias skaitmenas, o 

i gabus žmogus 
iki vienuolikos 

Kitaip sakant, 
inteligentas turi 

tik apie dusyk daugiau pro
to už apskritą žiopli.

2 prieš 1. 
tošim e i 
skaitmenų, 
silpno 
mins į 

vidutiniškai 
atsimins 
skaitmenų, 
apskritas i

KERENSKĮ ANGLIJOJ 
ORGANIZUOJA PROTES
TUS PRIEŠ BOLŠEVIKŲ 

TERORĄ.
“Moming Post’’ praneša, 

kad Anglijoje prasidėjo pro
testų kampanija prieš tero
rą SSSR kaime. Atvykęs 
Anglijon Kerenskis veda 
energingą agitaciją anglų 
visuomenėje, kviesdamas ją 
pasmerkti Sovietų terorą. 
Kerenskis nurodo, kad iki 
šiol Į Sovietų žiaurumus la
biausiai reagavusios Fran
cuzija ir Vokietija, kurios 
geriau pažjsta bolševikų val
dymo metodus. Mažiausiai 
protestavusi Anglija. Ke
renskis kreipėsi atviru laiš
ku i darbo partijos lyderius, 
primindamas jiems demo
kratijos pareigą smerkti 
žiaurumus vis viena kieno 
jie butų daromi.

Kerenskio agitacija jau 
davusi vaisių.

Londone sudaryta komi
sija iš Įvairių srovių ir vi
suomenės organizacijų at
stovų. kuri šiomis dienomis 
šaukia masinius protesto 
mitingus.

MEKSIKA IŠVEJA KU- 
BON 6 ANARCHISTUS.

Meksikos sostinėj polici 
ja andai suėmė 6 anarchis
tus, kurie tarėsi pradėti te
rorą. Visi iie po stipria sar
gyba buvo išvežti Į Vera 
Cruz miestą ir tenai uždary
ti kalėjiman, iš kur jie pir
mu laivu bus išvežti Kubon. 
Keturi jų yra kubiečiai, vie
nas argentinietis ir vienas 
ispanas. Kubiečiai prašė iš
siųsti juos kur kitur, nes Ku
boj jie bijosi sunkių baus
mių.

TURKIJOJ UŽDAROMOS 
MISIJONIERIŲ MO

KYKLOS.
Angoros žiniomis, Turki

jos seimas priėmė Įstatymą, 
kuriuo turkų vaikams nuo 7 
iki 12 metų amžiaus drau
džiama lankyti svetimšalių 
pradines mokyklas. Tuo bu
du visos pradinės svetimša
lių mokyklos Turkijoj turi 
but uždarytos. Daugiausia 
tokių mokyklų tenai turėjo 
pristeigę Amerikos ir kitų 
šalių misijonieriai.

" PROFESORIAI BĖGA 
IŠ RUSIJOS.

“Dziennik Wilenski” pra
neša, kad prie Stabsų per
ėjo per lenkų-sovietų sieną 
gudų mokslo akademijos 
profesoriai, kurie pabėgo 
nuo Sovietų persekiojimo. 
Jie pareiškė, kad paskuti
niu laiku Sovietų Rusijoj 
ypatingai smarkiai perse-

BAISI TRAUKINIO 
KATASTROFA

Pereitą sąvaitę Alžerijoj 
Įvyko baisi traukinio katas
trofa. Bėgdamas per aukštą 
geležini tiltą traukinys nu
šoko nuo bėgių ir Įlaužė til
tą. Viskas nugriuvo žemėn 
ir 20 žmonių buvo užmušta, © - -keliasdešimtį sužeista.

2,000,000 BEDARBIŲ 
VOKIETIJOJ.

FRANCUZIJOJ PA
SKELBTA AMNESTIJA.
Prieš Naujus Metus Fran

cuzijos prezidentas Dou- 
mergue paskelbė keliolikai 
oolitinių tremtinių amnes- 
.iją. kur|a paliuosuojami 
nuo bausmes apie tuzinas įs
iremtų komunistų ir rojalis
tų. pastarųjų tarpe ir Leon 
Daudet, kuris du metai atgal 
buvo ištremtas Belgijon.

F ORI APGYVENDINT 
CHILOE SALĄ.

Čili respublikos valdžia 
pataria parlamentui paskir- 
:i Chiloe saloje 1.235,500 
akrų žemės svetimšalių ap
gyvendinimui. Namų, Įran
kių. sėklų ir pinigų kolonis
tams turėtų parūpinti Čili 
valdžia.

IŠKĖLĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Halifaxo uoste buvo nu
skendęs šmugelninkų laivas 
su degtine. Jie pasisamdė 
narą ir jis mėgino degtinę 
iškelti iš po vandens,

Pajieškau draugo Martino Gai
linus iš Bardžių. Stulgių parap., 
Skaudvilės valse. Atvažiavom“ kartu 
iš Lietuvos į Kenoshą, Wis, 13 me
tais. Tenai aš jį palikau ir nuo to lai
ko nežinau kur jis randas. Kas anie 
jį žino malonės pranešti aiba pats lai 
atsišaukia.

JONAS RUSAS. P. O. Box 422. > 
Port AVashington, L I , N. Y.

----------------------------------------------------------- 1
Pajieškau Andriaus Vaičkelionio.i 

But-unų kaimo. Alytaus apskričio. 
Meldžiu atsisaukt šiuo antrašu: 
K. 3585—24th st., Detroit, Mich.

Pajieškau Jono Kalyšiaus, jis pir
miau gyveno Pana, III. Kas apie .ii 
žino prašau pranešti, arba pats lai 
atsišaukia. CHARI.ES RICE 
917 No 11-th st., E. St. Louis, III.

APSIVOGĖ TURKIJOS 
MINISTERIS.

Iš Turkijos pabėgo buvu
sis prekybos ministeris Ali 
Geuani pasisavinęs 1.200,- 
00(> frankų sumą. Ali Geua
ni savo ministeriavimo me
tu sudarė turkų prekybos 
sutarti su Vokietija.

ANGLIJA NEPRIPAŽYS- 
TA KOMUNISTIŠKŲ 

VEDYBŲ.
Anglijos teismas nuspren- 

iškelti iš po vandens, bet dė. kad Sovietų Rusijoj pa- 
pastebėjo valdininkai ir no- darytos jungtuvės, anglų Įs
pėjo šmugelninkus suimti, tatymais yra neteisėtos. 
Šie pabėgo. Tuomet jų laivą raikai inc.ar <UI icas 
su degtine įskėlė valdžia.

TROCKIS NEPASI
DUODA.

Atvykęs Į Turkiją Sovietų 
užsienių reikalų komisaro 
pavaduotojas Karachanas 
norėjo susitikti su Trockiu, 
kad prikalbėti jj pasiduoti
Stalino valiai, bet Trockis 
atsisakė pasimatyti su Kara- 
chanu.

Reikalinas Senas Žmogus
Kuris neturi buvai nes, bet nusima 

no biskį plumerio, pentyt, karpende 
iaut ir elektrikos darbą. Aš duosit 

valgį, guoli ir apskalbimą, bet algos 
nokėt negaliu, nes mažas yra dar 

! bas. Geras žmogus galėtų but pas 
mane visados. Kuris sutiktų su šiu< 

■ <3)
M. B. 5633 Kulick ave„ Detroit. Mich

REIKALINGAS LIETUVIS 
KASYKLŲ INŽINIERIUS.
Aš norėčiau surasti lietuvį 

kasyklų ekspertą (mining engi- 
neer), kuris gyvena vakarinėse 
valstijose ir kuris nusimano 

japie visokius.-metalus.
Aš turiu Dead Valley. Cali- 

fornijoj, ir Nevadoj užkleimi- 
jnęs 150 akrų žemės ir teirAvau- 
Įsi pas valstijos kainų inžinierių 
apie metalų kasimo prospektus. 
Jisai tvirtina, kad Dead Valley 
;ikrai yra’ netik sidabro, aukso 
r platinos, bet esą net iridiu- 
no. Jis patarė man gauti sau 
latikimą inžinierių, kuris galė- 
ų padaryti tinkamą analyzę, 
eisingai painformuotų ir suda- 
ytų prospektą.

Aš žinojau vieną lietuvį ka- 
yklų inžinierių Coloradoj ir 
924 metais turėjau jo antrašą, 
>et pamečiau ir dabar nežinau, 
ur jis randasi.
Taigi pajieškau per “Kelei- 

,i,” gal atsišauks tinkamas 
■mogus. Jeigu planas pasisektų, 
iš gerai atlyginčiau, arba galė-» 
ūme susitaikyt kaip pelnu pa

sidalyti. Lauksiu teisingo žmo
gaus. Frank Lavinska®, 

3018 Vinewood avė.,
. Detroit, Mich.

Pajiešl au Dariaus, garsus iš Lie
tuvos aeronlan-stas, kas apie jį žino 
prašau pranešt' jo adresą arba pats 
malonės atsišau’:ti. Aš tik atvažia
vau iš Lietuvos.

MARTA GRIGAITĖ
117 Winds-r st. Cambridge, Mass.

Pajieškau .Jono Jankūno, kas apie 
jį žino prašau pranešti.

PAUL GREGOR
Rondax Club. Clearwater. N. Y.

Pajieškau brolių Felikso jr Jono 
Milvedų, paeina iš Stanfonių kaimo,! 
Panemunio vaisė., kiek metų atgal į 
gyveno Pullman ar' Chicagoje. Kas 
apie juos žino prašau pranešti arba 
patįs malonės atsišaukti. (7)

POVILAS MILVEDAS 
144A Marshall st.. Johannesburg, 

South Africa
—M------------------------------------------------------

Pajieškau br Iio ir sesers Augusti
no ir Emi’ijos Stubrių, paeina iš 
Kvetenos miestelio, Raseinių apskr, 
Kaun" gub Kns apie juos žino pra
šau pranešti arba pats malones atsi
šaukti. yra labai svarbus reikalas-

DOMIN’IK STUBRIS (5)
P. O. Box 125, Port Ludlovv, Wash.

t

Pajieškau brolio Prano Bendorai- 
čio ir sesers Onos, seniau gyveno 
Westvil’e. III, adresas P. O Box 72, 
dabar nežinau kur randasi Miels bro
li ir sesuo, prašau atsišaukite, arba 
kurie apie juos žino malonėkite pra
nešti. už ką busiu labai dėkingas.

STASIS BENDORAITIS (5) 
10 Sachem st, Lakewood. R. L

l

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

MORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

OfiHo Tel.: Park 3491 
Namų TeL: Mapla 4964. ..

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herbs Laxatiye yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrali vidu
rių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems. Kaina 60c., o per paš
tą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Av. Brooklyn. N.Y.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 
JONAS BUTĖNAS, BARITONAS, SU

161II F (Gul šiandieną
10” 75c. (Sveikas Jėzau Mažiausias

16110F

VARGONŲ AKOMPAN.

16109 F

16115 F

16147F

161481'

16138F

16143F

16137 F

Vanagaitis ir Olšauskas 
su Orkestros Akompan. 

Lietuviška Mainerių Orkestrą 
šaukevičius—F. Yotko, Leader

Akiras, Pasikalb. su armonika 
A Vanagaitis ir J. Olšauskas 

su Orkestros akompan.
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

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

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

REIKALINGAS šilkas
Iš kur > daromi kaklaraiščiai 

■ i NccK’ie). Kas gali gaut tokio šilko 
pardavimu rašykite lietuviškai se- 

I kančių adresu: (4)
M. KAMAR

199 tVilIon st.. Bridgeport, Conn.

Šalčiai,

AMERIKOS INŽINIERIAI 
IŠVAŽIAVO RUSIJON.
Iš Pittsfieldo, Mass., pe-

Dabartiniu laiku Vokieti-'įeitą sąvaitę išvažiavo Rusi
joj yra 2,000,000 žmonių bejon du General Electric

kiojami asmenys, kurie da-(darbo, tai yra 900,000 dau- kompanijos inžinieriai, Le- 
lyvauja gudų nepriklauso- giau negu buvo 1929 metų nox ir Dunbar, kurie statys 
mam Judėjime. Esą, iš pro- pradžioje. Iš tų dviejų mi- sovietų valdžiai elektros pa- 
fesorių vietų atleista 13 as- lionų bedarbių, 1,400,000 jėgos transformeri Maskvo- 
menų: apie 20 gudų veikė-'gauna pašalpa iš valstybės je. Darbas užimsiąs pora 
jų išsiųsti Į Rusijos gilumą, t iždo. ' f metu.

Pastovus kosulys ir

?liM) atlyginimo kožnam kas pir
mas suteiks teisingas žinias kur ran
dasi Antanas Noreika, Jurgis Ankus, 
gyveno Detroit. Mich Jonas Karo
lius, gyveno Winnipeg, Canada. Pra
nas Rakauckas, gy veno British Co
lumbia. Max Schmidt. gyveno Aias- 
ko P. Draugas, gyveno Huntington 
Park, CaL Justinas Staugaitis. Bub- 
teliu kaimo, fina Marčiukė, Antanas. 
Pauksztys, Jonas Eimutis. Pranas ir 
Juozas Ersztikai Jenčių kaimo; An
tanas Budrevičius. Lekėčių kaimo; 
Stasius Kuprišauskas. žizų kaimo; 
Stasius Paukštys. Vincentavos kaimo.

J TOTORAITIS
3975 E. 29-th st., Cleveland. Ohio.

(šventoji Naktis— 
( Pirma ir Antra Dalis

(Tyliąją Naktį 
(Rami Naktis 

(Pragėriau Žirgelį (A. VaiMgaitis) 
(Eisim Laukan (A. Vanagaitis)
(Katrutės Poika Mahanojaus
(Klaipėdos Polka Singing by A.

(Senelio Polka
(Jaunas Senis A. Vanagaitis ir

(Kačiukas (A Vanagaitis) 
(šalta žiemuže (Vanagaitis)

(Piatro Polka
(Vestuvių

(Žalia Girele
(Lik su Dievu

MAHANOJAUS
12” $1.25 Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, .Leader 
610O3F (Lietuviška Vcseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
610OIF (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA LŠDIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų 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 Rekordų, per paštą neaiančiame.

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

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJAišsivysto

i pneumonią 
lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų Augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu Jis 
vra labai geras dėl .sutvirtinimo 
visos «i<temo« po blogo šalčio.ar 
*-flii.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
itisŲ šalčio ar kosulio nepalengvin
tu vartoiant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CastO’ is kosulys ir šaltis tan
kia: priv "1a prie pavojingos bėdos, 
’us gali juos sustabdyt dabar su 

mu ion, sušvelnintas kreozo- 
kur « vra priimnas vartoti.

ion yra naujas medika- 
adimas ir jis veikia pa<l- 

greitiim»f; jis palengvina 
ga apimta odą ir sulaiko 

•įgimą.
žinomų vaistų, kreozotą 

is a medicinos autoritetai, 
v ’ą iš geriausių vaistu gy

li j a stovaus kosulio, šalčio ir 
t; erklės nesveikumų. Crco- 
or turi dar kitų gydančių 

< nt; apart kreozoto, kurie pa- 

AEOlViULSION

f rco 
tac.
C- omn 

:.s iŠ 
nint 
io

vis

vi c 
ir
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I

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jo® demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybė®, Šriftų, krikščionių kilimą ir išaiplėti- 
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingii Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mongolai ir 
čigonai.” (

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių SOL 

Kaina .... $2.25.

GI T*
KELEIVIS

253 BROA1)WAY, SOUTH BOSTON, MASS.

CHARI.ES
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I
mą. kur buvo parašyta: “Musu 

pačiu darbo. Geriausios rūšies.“
I
i ______

COVERED THEM

S.OOKING AHEAD 1 ’T

A snopkeeper tranted to gJve h!s 
son a good education to flt him for 
carrying on the business after he had 
gene. He interviened the principai 
of the school.

“Yes,’* said the master, “re vili do 
our best, Lut is there any particolar 
course of study you tvlsh your son to 
purenę?’’

“VVelI, e?w you mention lt, there 
is. I notice you teach biology. That 
would be handy for him, as then he 
would be able to do all his own bny- 
inj when be took over the business.’’

ĮVAIRENYBES B
Keičiasi Pasaulines ,G‘-Ž:la™ is p-

tos 4 sužeis 
kurių tarp; 
kio kvota y

bęnoĮSar- 
arbininkus, 
:uviai. <w-i?tuviai. Įvv-

,’ia.”Politikos Padėtis.

Allgemeine' 
rašydamas apie nuo darbo 

užsienių politikos;200 gaisrini ir daugiau 
: i—a raštinin

ko algų mo
šų miestui 

$200,000,- 
2ų ižde ne

==:— ' ~ =====
Amerikos komunistai pra- 

iš savo tarpo prof. 
i Nearingą, kuris clel 

. kairumo neteko profe
soriaus vietų Pennsylvani- 
jos ir Toledo universitetuo
se. Komunistams jis irgi bu- 

•snp?>iĮpBj ^anp.iad s3a

No. 3. Sausio 15 <L, 1936.

KNYGOS GAUNAMOS "KELEIVIO” 
KNYGYNE

SI MNEMJOS ROKUNDA 
UŽ 1929 METUS.

Metų devintų karunka. 
Prieš visų akis jau smunka 
Ir visi griešni sujunda 
Dirbt sumneni.ios rokundą. 
Gėrėm snapsą, gėrėm aių. 

Kito akys net pabalo. 

Gėrėm jaunas ir ženotas. 
Gėrėm biednas ir bagotas. 
Bet kad ‘butų čia koks griekas 
Nenorės tikėti niekas.

Kitas daiktas, kitas dyvas. 
Kai dukaunas. šventablyvas 

Kunigėlis grieką daro. . 
Savo dusią peklon varo. 
O irodyms. kaip ant delno. 
Be čėraustvos ir be velnio. 
Kad užnerta virvė buvo 
Ir be laiko dusia žuvo. 
Dievo zokonus mes pildėm. 
Vienas kitą šaukšte girdėm. 
Ėjom sudan mes dėl glupstvų. 
Dėl barnių, dėl balamustvu. 
Bet griekai tai vis mužiku. 

Buvo jų ir dar paliko.
Nes be jų jokios patiekos 
Lyg siratai be apiekos. 
Daug geriau velniams patinka 

Lašiniai kai susitinka 
Su politika, tikyba 
Ir su kariška žvalgyba. 
Neduokdie tokių pripotkų! 
Daug sarmatos, daug utrotkų- 
Duonos loskavos be smoko. 
Metą kitą valgyt moko. 

Laiks medžioti nustatytas. 
Kožnas grybas suskaitytas. 
Nesunku čionai sugriešvt. 
Iždą pabauda patiešyt. 
Sako žmonės, čia ne griekas. 
Neis i peklą dėl to niekas. 
Jei tu eigulį apmausi. 
Koki diegą pasirausi. 
Kitas daiktas banko čeki. 
Kai riekte sau nusirieki. 
Tuomet tikras žmogui pelnas. 
Nors ir griekas čia smertelnas. 
Nors ir peklon dūšią veda 

Ir i cypę kūną deda.
Baisiai nyksta miško žvėrys— 
Džiaukis varlę kur nutvėręs. 
Tik Į rudeni štai pilką 
Kai nučiupo koki vilką. 
Ar čia griekas. ar ne griekas. 
tenuvokia kaip reik niekas, 

Nes medžioja be leidimo. 
Be taisyklių sutikimo.
Imti paskolą ne griekas 
Tik iš ūkio maža liekas. 
Procentėlius kai užmoki 
Nežiūrėdamas jie koki, 
žmogus nori eit Į porą. 
Be pasogos — nepadoru. 
Tai ir būni kaip tas medis: 
Grieką pildai ne'psivedes. 
Smaugia žmones grieks užgrieko. 
Nebelieka daugiau nieko. 
Kaip tik pirktis platų grabą 

Ir numirti dūšios labui.
Rokas Kiksas.

DAVATKOMS LINKĖJIMAS.
Naujiems metams linkim vi

soms cnatlyvoms panelėms 
žiau pletkų nešioti, mažiau 
žuviais kovoti, o užsirašyti 
rai krikščioniškas gazietas:

“Dumininką.”
“D Raugą“ ir
“žaltini."

ma- 
lie- 
tik-

AR NE GĖDA?
žmona:— Ar ne gėda tau. la

tre. pareiti namo 8 vai. ryto?
Vyras:— 0 tau ar ne 

šiuo laiku dribsoti lovoje, 

visi dori žmonės iau senai 

lę?

gėda 
kada 
suki-

He—Girls used to bare curves. 
She—Yes—and hid ’em.

They Know Everything
Poor Harry starved to death one' day 

Beeause he had no doush;
Ee tried to sel! a little book.

“What Every Giri Should Knov.“

The Barber Passea
A young chap with an eyebrovr 

mustache came in and asked of the 
barber? “Caa you trim my mus- 
tache?

’T’d rather not. Tm a bit shaky t 
morning. One falše movė aml i 
u hole thing v. ould be gone.t

t:
Is
t:e

Sometimes Duty a Pleasure
Mr. Van Nągg—Say, Jane, 1 think 

you £b a little occasiunaily.
Mrs. Van Nagg—WeH. I think lt ls 

z tvife’s duty. John.
M r. Vau Nagg—A wlfe’s duty?
Mrs. Van Nagg—Yes. to speak 

ofv her husband occasionally.
-Y< well

The Better Name
“Isn’t the man you tvėrė talking to’ 

a lobbyist?”
“No.” ansvrered Senator Sorghum. 

“Ile’s one of those chaps who sėli 
InSuence they can’t deliver. Ile’s no 
lobbyi.->t. Ile’s a short-cbange per- 
furmer.’’—YVashington S t ar.

“Deutsche 
Zeitung,” 
vokiečių___
tikslus, pažymi, 
pasaulio politikos struktūra nes nė>; 
pergyvena didelius pasikd-įkėti. 
timus. Jos pasekmės yra to-' 
kios: Anglijos atsipalaida
vimas nuo Francuzijos, 
spaudimas Į sausumos nusi
ginklavimą ir. bendrai. Že
nevos politika. Ypatingai 
svarbus esąs Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų bendras pareiškimas, kad j 
Amerika nesikiš Į Europos; 
reikalus, o Anglija, kurios! 
padėtis to reikalauja, bend-> 
radarbiaus taip pat ir su Eu
ropa. Tuo budu Anglija bus 
jungtis tarp Amerikos ir; 
Europos. Anglijai paimta 
kryptis suteikia didesnės 
laisvės ir pakelia jos autori
tetą Europoj, todėl, kad už 
jos stovi Amerika. Iš kitos 
gi pusės, per tą Įtaką, kurią 
ji Įgauna Europoj, didėja 
jos reikšmė Amerikai. Laik
raštis pareiškia, kad, kaip 
anksčiau buvęs nesutikimas 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos gvarantavęs Fran- 
cuzijai francuzišką anglų 
politikos orientaciją, taip 
dabar Įvykęs Anglijos ir A- 
merikos susiartinimas galu
tinai pribaigęs anglų-fran- 
cuzų 1904 metų sąjungą. 
Snovvdenas Haagoj ir Mac- 
donaldas Washingtone są
moningai nuo jos pasitrau
kė.

Chicagos >tas atleido
policmanų,

kad dabar į kaip" 1,00<» v >■

Greitu 
p; isiets atr 
0.H) skolų. ■ 
ra.

.ą Bostone 
a ros oras: 
ė 70 laips-

Sausio > 
buvo tikras 
termometras 
n ų šilimos la • Bet Mon
tanos vaisi i. pačią die- 
ną buvo 4" <dų žemiau 
zero. •

Redakcijos Atsakymai
Kaziui Blažaičiui — Ačiū 

už linkėjimus.
G. Mozuraičiui. — Ačiū, 

sunaudosime.
Taurui. — Perdaug asme

niška polemika su “Laisvės” 
korespondentu, todėl laik- 
raštin nedėjome. Geriau to-!

.Ikius žmones visai ignoruoti
Kita kore>pon*’encijos dalis 
vra ere ra.*

Lietuviu Sukilimas 
Brazilijoj.

inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

D r u s k o s

i

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
vpie inkstus reiškia esi valgęs ui kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų 
rūgščių perteklius perdirba inkstus, 
kurie stengiasi jas iškošti iš kraujo. 
O inkstams užsikimšus, turite juos 
paliuosuuti, taip kaip liuosuojate vi
durius. išvalant šlapumo medžiagą. 
Kitaip gausite skausmų nugaroje, 
galvos skaudėjimą, svaigulį, viduriai 
"rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro reumatizmas gels. Šlapu
mai neaiškus, pilni r.aosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi- 
na ir esi priverstas j ieškot i pageli* >$ 
porą syk per naktį

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekus gauk ke
turias uncijas Jąd Salt- druskų Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti, šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių 
kad jos neerzirtų kūno.

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų, puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apsčiai gero vandens.

i _ 
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Natural Qaestion
Johnny (as his grown-up sister adds 

tire finishing toccbes to her toilet)— 
tVby do you put all that stuff on your 
face, Alice?

Alice—To make me look pretty.
Johnny—WeH, why doesn’t 

Stray Stories.

JŲ PAČIŲ DARBO.
Jaunoji porelė labai didžiavo

si savo pirmuoju naujagimiu, 
kuriam nupirko vežimėlį ir iš

vežė gatvėn pa vėžyti. Visi žmo
nės vienok žiūrėdami į vežimėlį 
juokėsi. Tik namo sugrįžę, jie 
suprato, pamirkę nuimti nuo ve
žimuko Įkabintą fabriko rėkia-.

' 49r*’ ■J------ f-
k

i.

it?—

WORSE STILL

Mary—She let that fool kiss 
Marie—Būt worse štili, she lot 
ss fool her.

Confessioa
I always tose an ar^umer.t

Būt when I ąet to bed
I t’r.ir.k of a’.l the clever t: fc„s 

I miffht as tvell have sald.

Cause for Thankfulnets
“Pcrsonally I’ve derived much bene- 

fit from your activities, doctor.”
“Is that so? I don’t recullect hav- 

ing had you as a patient.”
“No, būt you treated my doar de- 

ceased uncle and I am his lnheritor.”

From Bad to Worie
Dan—Why so serious, oi d man?
Bert—I have good reasons. 

mother-in-law’s coming for a 
She has “the glft of tongues.”

Dan—That’s Dothing; mine 
mind reader.

My 
visit

Is a

Midnight Lunch
The professor often placed 

mens in the refrigerator preparatory 
to disse<~ting them. One of his dauql.- 
ters coming in late called to her sis- 
ter: “What’s in the iceboi, Klttyr

“Two llzards and a toad.”

specl-

No Let-Up
"T suppose now you are married 

your time of billlng and cooing 
ceased.”

“tVelI. the cooing hns ceased, 
.the billing is as brisk as ever.”

No Nagging
“Tęs. Dnd, I have a chance to 

brace a good opportunity.”
"VVell, be sure she’s the klnd 

vvon’t kecp koocklng after you’ve 
rled her.”

Las

būt

i’iršlys Suvadžiolojas, Vieno veiksmo j Sielon Balsai. — Puiki knyga, daugy*
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 ! gražių, spalvuotų paveikslų. _ Pojuara 
moters ir 5 vyrai. J “

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ................................ 35c.
"Jaunystės Karštis.” yie?aveik?mž 

komedija-farsas. Parašė K S. Kar- 
povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m..........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystes istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris. dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. ..............25c.

Kurg: Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygute iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kytL Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28........................................ 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.........................35c.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas praneša iš Sao 
Paulo, kad vienoj vietoj 
Brazilijoj lietuviai darbinin
kai yra padarę sukilimą dėl 
resvietiško jų išnaudojimo 
ir varginimo. Šitą žinią ko
respondentas ima iš Brazili
jos vokiečių 'laikraščio 
"Deutsche Zeitung.” Jis sa
ko:

“Deutsche Zeitung” 1929 
n. 17. X. dienos numery 
skelbia tokią žinią. N. So- 
rokabano linijos ' tiesimo 
ruože S—16 tarp Mayrink 
i:- Santos pereitą naktį kilo 
darbininkų sukilimas. Čia 
dirbę lietuviai darbininkai 
buvo nepatenkinti jiems 
skirtu butu, ir puolė buto sa
vininką revolveriais ir kitais 
ginklais." Kilo tikros kauty
nės, bet lietuviai gavo trauk
tis i mišką, kuriame Įsitvir
tino. Tose kautynėse nukau
tas vienas brazilas darbinin
kas ir vienas vaikas sunkiai 
sužeistas.

“Į S—16 ruožą pasiųsta iš 
Santos būrys policijos ir vie
tiniai darbininkai b’jo pa
kartotino lietuvių puolimo.

“Kitos dienos tas pats lai
kraštis paduoda tokius šio 
Įvykio 
burvs, 
S—16 
linkę.

WINST0N-SALĖM. N. C.
Gruodžio 12 Kad parodžius 

palankią sąt< . - vo samdinin
kams. R. J. P. ’.nolds TobaccOj 
Co., išdirbę ;.i (Cmel Cigaretų :rt 
Prince Aibei’ rūkomo tabako.* 

padarė apo!';1.; - sutartį ant
J 10.000.' »0 darbinin
kų. kurie dirba V inston-Salem 
dirbtuvėse ir p draug visiems 
'cs kompan? - atstovams, ku
rie dirba su minėta kompanija,

! kur nors kitur. T apdrauda ta-' 
po uždėta Egi:/ 'e Life Assu- 
tinse Society of the United 
Statės. Visiems arbininkams 
leidžiama per •:1 dienų nuo pe
reito gruodžio 12 ., priimti tą 
apsidraudimo : ieną ir per pir
mas tris dienas, n jo to paskel
bimo. 80 nuo-imtis darbininkų 
paėmė apdraudą.

Ta apdrauda leidžiama nau-, 
dotis tik tie < darbininkams, j 

kurie dirba lema/iau kaip 6 mė
nesius prie Remolds Co. Ap-i 
drauda yra r..; sVM) iki SlO.OOo! 

ir nuo susižt i - ir ligos nuo 
86 iki 840 st .ai’ e. Jeigu apsi
draudęs žmogų- apleidžia kom
paniją jis turi sę apdraudą 
pasilaikyt.

Savaitė vėli;.;; 
bacco kompanija 
kęsti nusenusi 
kams. Bus m >ka 
$40 savaitėje 

metų ir moterį? 
kurie be pertrau! 
kompanijoje 2" 
giau ir nvpa.
U.

I

Revnolds Te

vedė ir mo- 
s darbinin- 

a nuo. S6 iki 

vvrams nuo 65 

uo 60 metu.
- išdirbo toje 

-rietu ar dau- 
augiau dirb-

rčbandykDykd
Gyduolės K.

įsitikink, 
kad?emola

GYDO

f

atgarsius. Policijos 
kuris tuoj išvyko Į; 

ruožą, išžvalgęs apy- 
vėl grižo j Santos.

kA'^ONAJA GYSLĄ
KAM — ‘
su REM 

maloni ir lengva v 
drapanų. Ji gydo- 
konaus. arba Kar- 
Sampelj—pp.pra- 
užpečėtyta- R 11CT 
& Co., Cambridge, Mase.

.’TĖT kad mos-
LA yra taip 

— ot—nesutepa 
įsk jų aptie- 
:sk dovanai 

suvyniotas ir 
Henry Thayer

«
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Lull Before the S torui
Milda—Your wife seems to be 

cheerful and smlling this evening.
Meeks—Yes, altogetber too cheerfnl 

and smillng. 3he’g got sotnething on
..... -----

> NESČIOS IR PENIN 
CIOS MOTINOS

,r\AKTARAI rekomendu a 
oil kasdic prieš ir po ><.

• siant. Atgaivina iščiulpi 
jėgas. Sumažina nesmagu, 
mis. Taipgi pagelbsti ku<i:k , 
1’adUrla pamatą geresr.iem 
tims ir kaulams. Malonu- 
imti jį yra Scott’s Ernui : r 
lengvai virškinamas. I.»- 
išlaikomas. Puikus mai-to 
nikas. Vertas bandyti.

e __

e d liver 
ui gim- 
rnotinos 

danti- 
.gimui.

very SCOTTS EMULSION
DĖL MOTINŲ IR V A I K 

Seott A itevM. ElooaJkK I*. J. 3 J.
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DARBAS, KURJ VERTA PAREMTI.
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO METAI)

Spausdintas žodis yra didelė švietimo ir žmonių kultūrini
mo priemonė. Neretai gerą, rimtai tvarkomą, mokslo ir li
teratūros žurnalą negali atstovauti net dešimtis ar šimtai 
mokyklų. Tiek jis plačiai skleidžia šviesos ir tiek reikšmin
gas žmonių mokslinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj vra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 sąsiuvinių, kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3,500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių 
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti 
lietuvis. • •

“Kultūros” žurnalas yra subūręs aplink 
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižonį, prof. V. 
Biržišką. K. Bielinį. doc. J. Brazį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį. doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kaprį, d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prof. \ 1. 
Lašą, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. Leor.ą. J. Laužiką, J. Pa
leckį. amerikietį K. V. Račkauską, Br. Railą, P Rusecką, inž. Senkevi
čių. Ig. Šlapelį, VI. švilpą. J. Šimkų. P. Tarasenką, prof. J Vabalą- 
Gudaitį, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo tarinys nepaprastai įdomus ir turtingas, šit tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės fizikos žinios. Tarp- 
planetinėš rakietos,” “Atomas,“ ‘‘Kino filmų gamyba, ’ “Išradimai ir 
mokslo progresas,” “Aviacijos istorija.” “Elektronai ir išradimai,” 
“Kas pakeis akmenines anglis.” “Vokiečių technikos miližinai,” “Tele
vizija” ir visa eilė kitų. Iš gamtos-medicinos—“Socialinis lyties ener
gijos sunaudojimas,” “Protas, kuris save atrado. Hipnozė, Bež
džionių kalba.” “Nuplautos galvos atgaivinimas.” “Keisti laukinių 
žmonių papročiai.” “Žmonių giminės pagerinimas.“ “Pavasaris." “Apie 
gydymą su hipnozės pagelba,” “Psichologija ir jos raida,” “Žmonės ir 
-žvaigždės." “Kaip tyrinėjami smegenys,’’ “Ateities muziejus, ’ “Y ita- 
minai,” “Kas yra sapnas" ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
“Progreso problema." “Spaudos draudimo klausimai. "Nusiginklavi
mo klausimas," visa eilė dedeiių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos. Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai"). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį. A. Tūlį, amerikietį, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių. Francuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatu, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

"Kultūra" išeina kas mėnuo dideliais 4h—50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per metus jos prisirenka stora fiOO su 
viršum puslapių knyga. “Kultūra" yra žinomos "Kultūros” būrelių 
organizacijos ir Lietuves “Kultūros Tarybos" organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatinį rimtų, įdomių mokslo ži
nių šaltinį savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kurį 
jau 7-ri metai varo “Kultūros" žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau jį išplėsti, būtinai, turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Be to, “Kultūros” žurnalas gali gerai tikti ir lietu
vių kalbos geresnio pramokymo priemone, nes jo raštai aiš
kus, sklandus, taisyklingi, šiaip jau reikia pastebėti, kad 
“Kultūroj“ plačiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, mokslo 
bei literatūros klausimai. 1929 metų žurnale apie Ameriką 
jau tilpo net keletas didelių straipsnių, kurie gali būti labai 
įdomus ir patiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis panašios rūšies žurnalas 
Lietuvoj, tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda prilygstąs to
lygiems Amerikos bei Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos švietimu, jos mokslo lite
ratūros ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais, noras nieko geres
nio. kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” žurnalui. Šiauliai, Aušros ai. 15. Lithuania. 
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
—rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruokit “Kultūrą.”

ir kas trukdo kulturi-

kiekvienas šviesuolis

save daugelį mokslo žmo-

i

gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ..................................... $1.00
Audimo apdarais .............  $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VVallaee. 472 pusL........................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

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

Bebel, vertė V K. R. Y"ra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tamjį svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.............................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai _ įdomi ii 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ...............................  $100
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
ta- s klausimus suprasi tiktai iš šio9 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina — laC.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
at.-akymais lietuvių ir 
Artra peržiūrėta ir 
laida ..............................
Kaip Senovės Žmonės

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 pusL..............................................10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

iapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nu > 1905 metų revoliucinės Lietuvos 

i spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
- kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
dzią 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 žemįapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuves Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Y’ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko irjš vidaus. Kaina__ _ $1.06
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
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-

I skaityti............................................... 25c.
' “O. S. S.” arba šliubiaė Iškilmė. — 

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

forės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................... 25c.
Davatkų Gadžinios. — Ir kitos links

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

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.a
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis 5yrąs;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rė eta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................................ 15c.
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga

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

14 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................ 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

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

, čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi 570 Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvvr.us, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

i ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa

kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas: l;as sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .................   25c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Masfc

Aiškiai išguldyti pilietystės•» _ V5L _ V V--- S-----•
anglų kalbose, 
pagerinta 

■•••••••.. 25c.
Persistatydave
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ANTRAS PAVASARIS.
Nepaprastai ilgas ir labai

KAS GIRDEI! LIETUVOJE I
(f uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

-keleivis

AMERIKOS REVOLIUCIJOS VAIZDAI.

KA JNE JAU ATIDARY
TA S VANDENTIEKIS.
G uodžio 15 dieną Kaune šiltas ruduo pasižymi gam-i 

buv( jau atidarytas van- tos prajovais.
dent ekis. Ta proga buvo di- Kad dar šiomis dienomis 
dėlė; iškilmės. Sakydamas Kauno rinkoje galima buvo 
prak albą, Kauno majoras J. pirkti šviežių, tik ką miške 
Vile šis pasakė: surinktų baravykų, tai dau-

“Feli met-ū atgal, kai geliui žinoma; Įdomesnis 
mies o 1 
man /mą Įrengti Kaunui 
vandentiekį, daugelis iš to
kio sumanymo tik šypsojosi. 
Kai <as siūlė atiduoti šitą 
darbą privatiniams kapita
listams, koncesininkams. 
Esą, tik koncesininkai galė
tų tokį didelį darbą Įvykinti. 
Bet <oncesininkai reikala
vo d delio uždarbio ir ilga
mečių koncesijų — nuo 60 
iki ”5 metų vanduo turėjo 
būt jų kontrolėj ir jie turėjo 
kolektuoti pinigus už jį.”

Miesto savivaldybė todėl 
nuta. ė Įrengti vandentiekį 
savo lėšomis. Ir šiandien su
manu mas jau Įvykintas. Be 
to, kartu su vandentiekiu 
Įtaisyta mieste ir kanaliza-, 
ei ja. Visos srutos, nešvaru-' 
mai i š išeinamų vietų jau ne- j 
rūgs duobėse ir kiemuose,: 
kaip iki šiol buvo, bet van
deniu bus plaujamos ir tam. 
tikromis rynomis nešamos 
laukan už miesto.

Iš viso vandentiekio ir ka
nalizacijos Įtaisymui buvo 
išleis’a 4,835,878 litų. Kau
no miestas savo pinigų Įdė
jo 1,365,878 litus, o kitus 
paskolino.

Be vandentiekio ir kana
lizacijos vamzdžiai da nėra 
įkloti visose miesto gatvėse. 
Šitam darbui užbaigti rei
kia da apie 3.000.000 litų. .

Venduo Kaunui semia
mas iš tam tikrų šulinių, ku
rie bivo Įrengti ties Klebo
niški i prie Nemuno, ir iš tų 
Šulin ų siurbliais varomas i 
Kaur ą.

Šitų darbą vedė musų 
drau/as socialdemokratas 
inž. St. Kairys.

DEŠRŲ DIRBTUVĖS 
DARBININKAS GAUNA 

150,000 LITU.
Šv?dijoje mirė nevedęs 

fabrikantas Š. Šmidtas, ku
rio vienintelis Įpėdinis pasi-, 
rodė esąs Kauno "Rozmari
no” dešrų fabriko darbinin
kas. B. Šmidtas. Jis gauna 
apie 150.000 litų Įpėdinys
tės. Miręs jo giminė seno
kai ,au buvo išvažiavęs iš 
Lietuvos švedijon visai be 
lėšų, bet dideliu darbu nuo 
paprasto darbininko pakilo 
iki fabrikanto ir Įsigijo apie 
150,000 lt. vertės turto.

valdyba iškėlė su- dalykas yra su žemuogėmis.
Spalių mėn. gale vienas 

banko valdininkas vaikščio- 
!jo su šeima keliu i Raudon- 
įdvarį. Veršvų miškely jie 
pastebėjo moteris kaž ką 

i renkančias ir valgančias. 
Susidomėję ir jie užėjo miš- 
kelin Jr nustebo.

Žemuogės, kurios papras
tai duoda vaisius birželio 
mėnesi, gražiausiai žydėjo, 
o kitos jau turėjo prinoku
sias uogas.

Valdininkas, kuris vaikui 
turėjo buteli pieno, ištušti
nęs jį, prisirinko visą kvor
tą uogų.

Ten pat žemuoges rin
kusios moterys pasakoja, 
kad viena jų žemuogių ru
deni pardavusi už 24 litus.

Tai labai retas atsitiki
mas, kad laukinės žemuo-' 
gės rudenį — antrą kartą tą 
pačią vasarą — žydėtų ir «; 
duotu prinokusius vaisius.

“L. Uk.”

*

*• J

i sr

Aitrumas apsireiškia per vidu
rių suirimą, kjlanti dėl atsira
dimo nuodų žarnose. Nuodai-gi 
atsiranda viduriams rugstant 
Pas vienus jis apsireiškia gal
vos skaudėjimu, pas kitus ki
tais budais kaip tai’ jėgų sumen
kėjimu, nemiegu, apetito neteki
mu.

TRINERS

BITTER

Greitam palengvinimui yra pa
tariamas Trinerio Kartusis Vynas 
kuriame randasi naudinga cas- 
kara ir kitokios medikalės žolės, 
liuosuojanti selyklą ir Kaliforni
jos raudonasis Vynas. Iš to tat 
susideda Trinerio Kartusis Vy
nas.

Per 40 metų Trinerio Kartu
sis Vynas buvo garsus kaipo ge
riausias vidurių tonikas. Skaityk 
vieną iš šimtų laiškų, kasdien 
gaunamų: “Cleveiand, Ohio, Nov. 
7, 1929. Trinerio Kartus Vynas 
besąs tuo, kuo sakote esąs. Jis 
man prašalino aštrų nevirškinimą. 
Mano viduriai dabar veikia kuo 
geriausia, nesti- jokių rūgimų po 
dalgio. Drįstu jį rekomenduoti 
kiekvienam trubelį turinčiam vi
duriuose. Marjorie Miler.”

Bandyk ji šiandien. Visose ap
tiekose.

BB0NKAf0 DYKAI |
Rašykit pas .Jos. Triner Co.,® 
1333 So. Ashland Avė , Chi-B 
cago, III. dėl dykai sampeiio.^

Vardas .
Adresas 
Miestas

Dpt. 6.

209 Tremont St., Boston.

o paskui sausžemiu j KaunąJ c *“**'“**“
Pamatykite Londoną pakely. ,1 • 
Taipgi tiesiai į Londoną kas f I
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Lietuvos Pasiuntinybė 
AVashingtone butų labai dė
kinga už pagelbą sudaryti 
surašus (su antrašais) (1)

Pčtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš

CUNARD LINE

IŠ NEW YORKO I KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus $5 S. V. jeigu 
Taksus). Trečia klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidimu ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HM-MEMILHE

Kelei-
Eitku-į 

Rusijos 
stovyk-

Šitokį nutarimą suvažia- dainuot, 
vimo gydytojai Įteikė Svei
katos departamentui.

“VAIDUOKLIS.”
Klounalių kaime, šalia

>$20341

I /

Šių metų sausio 1 dieną sukako 195 metai kaip buvo gimęs Paul Revere, vienas daugiausia 
žinomų Amerikos revoliucijos didvyrių. -Jis pagarsėjo tuo, kad vieną naktį raitas plūkė Bosto
no apieiinkės kolonistus, skleisdamas gandą, kad Anglijos kareiviai ateina. Įterptas šie pa
veikslo apačioje vaizdelis pažymėtas "1775 metais” vaizduoja tą karžygį, kaip jis tą naktį 
raitas lėkė. Gi paveikslo viršuje jis parodytas ineinant į vieną kolonistų namą ir šaukiant vyrą 
į kovą prieš Anglijos karaliaus spėkas. Apačioje parodyta vienoj pusėj bažnyčia, kitoj varpas, 
kuriuo revoliucionieriai saukė žmones prie apsigynimo, šita bažnyčia ir šiandien dar nebestovi 
Cambridge mieste.

BOŽE CARIA CHRANI”
KAUNE GALIMA 

GIEDOTI.
Šiomis dienomis Kaune 

į 1-sios nuovados taikos teisė- į 
r 7 d bu- jas nagrinėjo labai charak-i 

teringą musų laikams bylą, i
Prieš metus restorane i . M Į

“Vilnis” buvo toks Įvykis. I Lietuvių advokatų Ameri- 
,*^.*w«*^c* ___  Laike artisto Bravino dai- *-) Lietuvių mokslei-
vimas: Kadangi Veneros Ii- navimo prie vieno stalo sė-|viy studentų Amerikoje 
gos paskutiniu laiku žymiai dintieji studentai užtraukė jų organizacijų.

Juristą Ir Studentų 
Atydai.

Vilkaviškis. •
lės Apygardos Teismas na
grinėjo jau garsaus Vilka
viškyje naktinio skandalo 
1928 m. rugsėjo 6 d. bylą. 
Tą naktį girti trys valdinin
kai r Selenis, Kurauskas ir 
Aukudavičius, darė “tvar
ką”—kratė, daužė praei
vius, daugiausia žydus. Jie 
buvo ginkluoti revolveriais. 
Miestas buvo panikoje. Su- 

sugrįžę per 3 ėmus triukšmadarius prasi-

DAUG “MALONĖS 
PRAŠYMŲ. .

Daug Kauno sunkiųjų

VENEROS LIGŲ KLAU
SIMU.

Lapkričio m. 6 ir 
vusiam apskričių, miestų li
goninių vedėjų ir rajonų gy
dytojų suvažiavime išneštas 
vienbalsiai šitoks pageida-

plinta ir prostitučių regla
mentacija neatsiekia tikslo, 
pageidaujama palaipsniui 
eiti prie prostitučių regla
mentacijos visiško panaiki
nimo, Įvedant privalomą ir 
prieinamą Veneros ligomis 
sergančiųjų gydymą. Ap- 
krėtimą Veneros ligomis lai
kyti. kaipo kūno sužaloji
mą, papildžius atatinkamu 
straipsniu BaudžiamajĮ Sta
tutą.

“Bože caria chrani.” Ne
klausydami “Vilnies” admi
nistracijos perspėjimų stu
dentai dainavo carišką him
ną kol nebuvo pašaukta po
licija. Vienas dainavusių 
caro himną svetimšalis Ja- 
kov Lunev-Michailov buvo 
patrauktas teismo atsako
mybėn. Taikos teisėjas da
bar išteisino kaltinamąjį.

Tik revoliucinių dainų 
į “laisvoj” Lietuvoj nevalia

LENKAI GABENASI IŠ 
LIETUVOS BOMBAS?
“Dzien Wilenski” prane

ša, kad ties Filipovu suimti 
2 lenkai iš Lomžos, kurie 

{esą, gabeno iš Lietuvos 40 
Apklausinėti, jie 

Partijai pareiškė, kad šias bombas

SOCIALDEMOKRATAI 
PRADEDA VEIKTI.
“Lietuvos Ūkininkas’’ ra-

Teismui leidus Lietuvos 
Socialdemokratų L —„— . .
veikti viešai, tuoj ivvko L. Įsigijo žuvims kurtinti. Tuo 
S-d. Partijos Centro Komi- reikalu vedamas tardymas, 
teto posėdis. Kaip patyrėm' ~~ ~~ *
c. k. nutarė tuoj imtis Par- Vyrai ir moterys 
tijos kuopų perorganizavi
mo darbo, išplėsti plačią 
ideologinę kovą, tvirtinti 
jau. turimas visuomenėj po
zicijas ir kovoti už naujas, 
plačiai organizuoti Partijos 
spaudą.

Be to. nutarta artimiau
sioj ateity išleisti Į darbinin
kišką visuomenę atsišauki
mą, išaiškinant Partijos dar-

PALEIDO ŽMOGŽUDĮ 
KAZ ARINĄ.

Širmis dienomis iš Kauno 
kalėjimo tapo paleistas ka
zoką.. Kazarinas, kuris apie 
metai atgal girtas būdamas 
prie Kortų nušovė advokatą 
L. Noreiką. Kazarinas yra 
rusų kilmės ir Lietuvos ar
mijos oficieras, todėl jam ir buotę ir veikimo kelius ir 
bausmė buvo tokia lengva, budus.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 MĖTŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

I
Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva" teikia gigantinę progą 

visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kon lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir- 
tir ga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio* apy- 
sa<ų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės“ Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasivlijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.1)0 vertės, taipgi “Margutį" ir dar “Birutės” Kalendo- 
ri t gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri- 
s: rsime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
‘>210 So. Halsted St, Chicago, III.

viršaus 50 mėty 
amžiaus

Pasiuntinybė yra gavusi 
š Lietuvos Juristų draugi
jos ir Lietuvos Moksleivijos 
draugijų prašymų suteikti 
joms viršminėtų surašų ir 
antrašų, tikslu sueiti Į arti
mesnius santykius su savo 
kolegomis Amerikoj.

Pasiuntinybė pildydama 
šiuos norus, mėgino tatai at
likti. sueidama kontaktan 
su kai kuriais atskirais as
menimis. Vienok tenka pa
stebėti. kad sudarymas to
kių surašų atskiram asme
niui ir prie geriausių iš jo 
nusės norų, matomai yra la
bai sunkus, jeigu ne visai 
negalimas darbas.

Todėl Pasiuntinybė norė
tų pasinaudoti maloniu lie
tuvių laikraščių tarpininka
vimu ir prasyti visų užinte- 
resuotų ir šiaip jau geros 
valios asmenų malonėti at
siųsti jai lietuvių advokatų 
ir lietuvių moksleivių bei 
studentų ir jų draugijų ant
rašų. iš kurių Pasiuntinybė 
pati sudarys atatinkamus 
antrašus ir pasiųs užintere- 
suotoms juristų bei studentų 
draugijoms Lietuvoje.

Čia rodosi nebūtų nei rei
kalo minėti, kad artimesnis, 
betarpis suėjimas artimes- 
įėn pažintim tarp vienų ir 
kitų butų iabai naudingas 
ibiems pusėms.

Studentai prašomi nuro- 
lyti savo specialybę ir lan
domą Universitetą, Kolegi- 
:ą ar Mokyklą.

Visas žinias prašoma sių
sti Pasiuntinybės antrašu:

Lithuanian Legation, 
2622—16-th St., N. W.» 

\Vashington, D. C.
Pasiuntinybės tuo budu 

sudarytųjų surašų kopijas 
ralės gauti ir visi suintere
suotieji įur štai ir studentai 
na Amerik >je.

B. K. Balutis, 
Lie uvos Ministeris.

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau-j 
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais iri 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit--- jus turite
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylū 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraiėio. Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus. • šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A bil- sėk mingos.

TEIS GRĮŽUSIUS IŠ UŽ
SIENIO EMIGRANTUS.
“Žydų Balsas” rašo: “Iš

leidus Įstatymą, kuriuo pleč- 
kaitininkai, i \ .
mėnesius, atleidžiami* nuo dėjo visokių spėliojimų. Ki- 
bausmės, grįžo keli plečkai- ti net abejojo, ar jie tik per 
tininkai. Jie nebebus teisia- girtumą visą tą triukšmą 
mi už savo-veikimą plečkai- yra sukėlę?
tininkų organizacijoje. Bet Kai kurie jų prisipažino 
jie bus teisiami už dalyvavi- teisme tautininkų organiza- 
mą Tauragės puče. Atsako- cijai priklausę.
mvbėn traukiami 7 asmens J Teismas Seleni ir Kuraus- 
kurių tarpe vienas nebuvęs,ką nubaudė po 3 mėn. kalė- 
pabėgęs.”

TAUTININKAI CHULI
GANAI GAVO KALĖ

JIMO.

"dai by kalėjime kalinamų 
-mon-y akinantis gruodžio 
17 d., padavė, prezidentui 
Smetonai malonės prašy
mus. Daugiausia malonės 
prašymų padavė kriminalis
tai kaliniai, bet nemaža ir 
politiniai. Pavyzdžiui, viena 
politinių kalinių grupė, sa
vo politinės kovos metodais 
labai artima komunistams, 
gruodžio 16 d. padavė “ma
lonės” prašymus. Jie*tikisi 
tuojau būti laisvi.

Kretingos, mirė panelė. Po. 
kiek laiko mirė ir jos vaikas.’
Norėdami vaiką palaidoti džiaugsis sužinoję apie Nuga-Tone 
šalia motinos, atkasė jos “..... ' “ '
karstą.
norėdamas sužinoti kaip be- Į}0. atmatas, pasidariusias
atrodo jo buvusi mylimoji, tos 
atidengęs karstą. i "

Dabar pasklydo kalbos, 
kad naktimis mirusioji vaik
ščiojanti. Vieną vakarą atė
jusi prie sesers lango ir taip 
sudavusi i palangę, kad net 
namas sudrebėjęs. Prieta
ringi apylinkės gyventojai 
bijo vakare lauke pasirody
ti.

Dėl išblyškusių, liesų, 
silpnų žmonių 

Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmonės

—vaistus, kurie pagamina užtektinai
.. -. riebaus, sveikatą teikiančio kraujo.

Paneles mylimasis, šis puikus preperatas pašalina iš kū

telei konstinacijos ir kurios yra kal- 
> už daugelį litru ir nesmagumų. 

Nuga-Tone atgaivina ir sustiprina 
organus, priduoda jums geresnį ape
titą. nugali nevirškinimą, gasus. iš
pustus vidurius, palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą, ar panašias ligas, pa
einančias nuo netinkamo vidurių vali- 
mosi.

Po to kaip jus priimsite Nuga-Tone 
tik kelias dienas, jus pasijusite ge
riau. jūsų miegas pasidarys poilsin- 
gesnis ir atgaivinantis, atsikėlęs ryt? 
jausitės stipresnis ir energiškesnis. 
Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. .Jeigu jūsų 

1 pardavėjas neturi jų stake paprašy- 
ikitę jį užsakyti jums is savo džriabe- 
I rio.EITKŪNUOSE AREŠ

TUOTAS BOLŠEVIKU 
ŠNIPAS.

“Naujasis Tilžės 
vis” praneša, kad 
nuošė atvykusių iš 
vokiečių kolonistų 
loj buvo suimtas komunistų 
šnipas. Jis turėjo netikrą 
pasą ir buvo slapta prisidė
jęs Maskvoj prie, devinto 
vokiečių transporto, kad 
galėtų su juo patekti i Vo
kietiją.

“Naujasis Tilžės Kelei
vis” praneša, kad dėl ne
paprastai šilto šiam laikui 
oro Įvairiose Rytprūsių gi
riose dar žmonės randa uo
gų: vienoj Labguvos apy
linkės girioj buvo rasta gra
žiai nusirpusių mėlynių, o 
girioje Neijenburgio apylin- 
bė rasta bruknių. Tilžės mie
ste žydi rožės.

PREKYBOS DERYBOS 
SU LATVIJA.

Rygoje kalbama, kad pre- 
,kybės sutarčiai sudaryti de
rybos 'U Lietuva prasidės 
netrukus po Naujų Metų. 
Latvijoj tikimasi, kad dery-

i»
♦

Sustabdyk ko
sulius !

Neleiskite kosuliams 
.-tyli t rimta litru, 
dykit ii stt Severą'- 
Balsam. Sustabdo 
nm». nuramina r 
p.i-tovns vaistai 
ko«ulk> per 50 
ttj. Sanrn’. 
Hdaci. Pasjfn-n.; 
n-k įninka. Dvu”" 
dydiią. 2Se ir 50 1

—SeVERA’s._

coughbalsam

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas išplaukimai iš Ne v 

Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresiniu laivu 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA 
Iš BOSTONO: ANDAM A—Sausio 12. LAN( AŠTRI A—Vasar 23. 

CARMAMA— Kovo 2.
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,

Boston. Mass.
Statė Street,
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Vietines Žinios
NISTUS IŠ CITY HALL.
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prakil- 
tinka-

Curley projektuoja išleis- 
i $6,000,000 miesto gatvių 
oataisymui.

rfIf 
Iv 
I

iki šio! studentai tenai mo
vėdavo už mokslą 8400 me- 
ams.

I

Į

policija komunistus 
majoras Curley pa

kart jie

vėl susirikiavo ii

AUTOMOBILIS- 
norite žinoti vė- 

atvarkymus palie- 
: ašinos Mass val- 

įsimus su atsaky- 
.Jsnio—galite gauti 

.;no ofise.
B AMBROSE
So. Boston. Mass.

Policijoj pasikorė du 
žmonės.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišktj. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

tai komunistai už-

Autcmcbiliu Laisnius
AR GALĖSI PEREIT NAI JUOSIUS 
BANDYMUS? Mes duodame Pamo
kas ant tų Bandomų. Klauskite nu
rodymų. . (6)

KENSLEA TR\I)fc SCHOOL
29Cambria St.. Boston.

Telefoną- Kenmore 0014

- Lauko ir iš Vi
lias, Popieriuoju 
dirbu visokį Kar- 

rieinamą kainą. 
sasnauskas (-) 

363 AVindsor St.. ( ambridge, Mass. 
Tel. P 1415-W.

PROF. A. ZIDANAVIC1US

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 st, Dorchester (netoli 
Andrew Sų) Tel. S B. 1348-W.

Pianola G vara n tuo tas
$10 į meni

Atvežimas
Parku a y 501

PI.t Xh>\\- Pultus. Paduškas.
Patalu-. Kakir.i. ir* visokias lovų 
įrėdmes.

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų

Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 
32 Chambers St, Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

i
kam reikalingas, 

' K- i
^o. Boston, Mass.___________________ _i

Reikalingas Janitorius 1
Pavieni- a notas bet be šei- 

•j gera paliudymą. 
JOS i rTERSON 

1919 Comm)n»ealth avė-.
Boston. Mass.

I

Majoras Curley pasakė 
aikraščių reporteriams, kad 
jie nelįstų pas jį su visokiais 
paklausimais, nes jis esąs 
perdaug užimtas.

K. Sasnauskas
TIKRAS DRAUGAS JUSU NAMU

Pentinu Namus 
daus. Baltino I 
Kambarius, taipgi 
penterio darba

K.

Majoras C urley nori su
vesti staiyi > darbininkus

Mattapan policija perei-į 
tą sąvaitę ■ _ , -------
plėšiku, lai vis jauni airi- 
šiukai. ku: -inių mokyklų 
auklėtiniai.

COBB
Union Garage 
sutvarky
Broad.vay arb 
ket Terminai 
street. Daba-
jas savininkas 
naujausios ma! 
mui ir grisinim 
bas greitas ir g 
bai pigią kainą, 
kai būna dienomis 
žius būna atdaras 
dame Shell gazo 
norite kad jus k; 
mėginkite pas m 
norit gero patai 
pas mus.

Manager

. "dam pigiausiai, 
eipkitės y pati- 
ai arba rašykit 
arantuojam už- 

ganėdinimą.
is mus gausite 
ras europiškas 
jnksnas ir pu- 
:s. Aplankykit 
asu Nauja Što- 
LEPIE’S.

Co.. 54 Chauncy 
, Boston. Mass

I’R.ANEsiM V
TAMS.- V:-.. 
liausiąs va:džios 
čiančius va'.dyn... 
stijoje ir visus 
mais dei gavi: ■ 
specialę knygt •.

VINCENT
395 Broad* a.'.

SVEIKATA
TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 
kiekvienam ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamtiafc iiaiaa U AaaUml- 
jos, Fiziolofije* Ir Hyf***®*-

Ka.< sk, tys tą ** iuiin0- “T0
no mfccha; ;zmv ir tokių dalyku, kokių pirma m- 
žinojo.

Kny?a labai puikiai iliustruota, taip kad kiek- 
vier.as a . gali suprasti ir matyti saro ku^ 
organus paveiksluose.

Knyga 40 puslapiu,

keleivis
So. Boston, Mass.

■_ rolių ir suolas, 
cas. Pašaukite 
matyki:

Mr. McDonald
39 SheffieM - Koslindale. Mass. i

na naktį .v sumuštas po- 1930 m., 
licmanas H -gerty. Mano-;' 
ma, kad uegtindarių kerš
tas.

Plėšikas nušovė South Bos- 
tono policmaną.

Šį panedėlį South Bosto
no policmanas Troy išėjo 
jieškot juodveidžio plėšiko 
Gili, kuris iš South Bostono 

LIETUVOS NEPRIKLAU- POLICIJA IŠVIJO KOMU- krautuvės ant Broadway bu- 
SOMYBĖS APVAIKŠ-

ČIOJIMAS.
Vasario 16 d., 1930 metų, 

sukanka 12 metų, 1 
tuva pasiskelbė Nepriklau
soma valstybe. IU.’. ______ ___ ___ £
lietuvis, kuris bent kiek sekė monstraciją prieš valdžią, 
ir indomavo kaip 
atsteigė savo Nepriklauso
mybę, be abejo žino, kad 
toji Nepriklausomybė at
gauti lietuvių tautai kaina
vo labai brangiai. Daugybė 
gabiausių Lietuvos žmonių 
žuvo Rusijos kalėjimuose, 
daubybė savo jaunystės die- 

užbaigė Sibiro kator-
Tukstančiai žuvo ko

dą ir šian- 
kurie 

Nepri-

Įvairus daktarai ir šiaip 
veikėjai <one ir kituose 
Mass. miest'aoae nori surink
ti $1,500." ' ir įkurti Bosto
ne “Naujo.-: s Anglijos Me
dicinos Centrą.

« « « , « « a * * v « % % « % ą t x x a a i i V vii W w w > v

No. 3. Sausio 15 d., 1930.

nas 
goję, 
vose, o daugelis 
dien yra kankinami, 
tą sunkiai iškovotą 
klausomybę gerbė.

Bostono lietuviai 
nius darbus visados
mai įvertina. Tūkstančius 
mes aukavom Lietuvos at
statymui, prieglaudoms, 
našlaičiams. Pasistengkime 
tinkamai paminėti ir 12 me
tų sukaktuves Lietuvos Ne
priklausomybės. Dalyvau
kime visi ir pagerbkime vi
sus tuos, kurie troško ir ko
vojo už pilną Lietuvos ne-

’ priklausomybę.
Apvaikščiojimais 

16 d. ’ ’ T ’ '16 d. vasario, Lietuvių Sve
tainėje, So. Bostone. Bus 
platus programa- ir atatin
kami kalbėtojai. Programas 
bus paskelbtas vėliau.

Liet. Nep. Apv. Komitetas.

Jie buvo atėję pas majorą 
kaip Lie- Curley reikalauti sau darbo.

Šį panedėlį Bostono ko- 
Kiekvienas munistai buvo įtaisę de- 

k sekė monstraciją prieš valdžią. 
Lietuva NorsAomunistų Bostone yra 

nedaug, vis dėlto jie nutarė 
eiti pas miesto majorą ir pa
reikšti jam savo reikalavi
mus.

Prieš eisiant pas majorą, 
komunistai padarė susirin
kimą ant Harrison avė. ii 
čia sustatė savo reikalavi
mus. Paskui pasiėmė kelio
lika plakatų su įvairiais sa
vo obalsiais ir numaršave 
prie City Hali. Pakeliui prie 
jų prisidėjo da pašaliniu 
žmonių iš žingeidumo, ii 
prie City Hali jų būry galė
jo būt jau apie 100 žmonių. 
Komitetas iš 6 komunistu 
nuėjo į majoro Curley ofisą 
pareikšti savo reikalavimus 
Bet majoras komunistų ne
įsileido ir liepė policijai juos 
išvaikyt, kas tuojaus ir bu
vo padalyta. Policmanai 
pradėjo demonstrantut 
stumdyt ir varyt tolyn nuc 
City Hali. Komunistai pasi 
traukė nesipriešindami. Gat
vėj jie 
trumpai pasitarę nuėjo į ko
munistų salę ant Causeway 
streeto.

vo pavogęs už $2,000 dra
panų. Užkluptas savo na
muose juodveidis 
kart iš revolverio ir užmu
šė policmana ant vietos. 
Nors tuo tarpu žmogžudys 
pabėgo, bet už dviejų valan
dų buvo sugautas. Jam da
bar gręsia elektros kertė.

Babravičius dainuos iš 
WBZA radio stoties.

Bostono radio stotis 
WBZA pakvietė musų artis
tą Juozą Babravičių duoti 
visą eilę radio koncertų. 
Pirmas koncertas bus atei
nančią sąvaitę, 22 sausio, 

. , , . : seredos vakare. Babravičius
šovė du ir darbdu' ■' Uki ą su- dainuos pusę valandos, bu- 

tarti, kad metais sta- tent nu0 iki 10:30. 
tvbos pra:: nej Bostone ne- ,

Taigi, kas turi namie ra- 
-------  dio, tegul tą vakarą nusta- 
. "to ant WBŽA ir laukia 10 

-.;ėmė iš viso 32;valandos, o išgirs pono Ba-
i

Chelsea 300 bedarbių rei
kalauja iš majoro darbo.
Chelsea majoras praneša, 

kad pas ji kreipėsi 300 be- 
barbių prašydami kokio 
nors užsiėmimo*. Jisai paė
męs jų adresus ir bandysiąs 
loki nors darbą jiems suras- 
h j Bostono
Technologijos Institutas pa

kelia mokesti iki $500 
metams.
eina brangyn, 

ir mokslas. Massa-

icijos perdėti 
nis CroAvley sako, kad Bos
tone yra pr.'/leista . daugy- 
'bė netikiu “nikelių.'

J IEŠK AI IIAKBO BUCERNĖJ 
I Patyręs 

r-r^ i i • • ▼ | klauskite.Technologijos In- 253 Broadua?.

Viskas
orangsta 
?husetts 
'titutas paskelbė, kad nuo 
neinančio rudens jo moks- 
0 metai kaštuos jau $500.
fl-i o.z'kl .'t > i. In t i tr. vn.i’

Arlingtone automobilius 
sudaužė pieno vežimą ir su
žeidė vežiką, numesdamas 
jį apie 20 pėdų tolyn nuo 
vežimo.

Ant savo plakatų, 
kuriuos jie nešė aukštai iš
kėlę, jie turėjo parašę: 
“Mes norim darbo!” “Pa- 
liuosuokit Canterą!” Ir taip 
toliau.

Canteras yra vienas ko
munistų. kuris sėdi nuteis-

Markovič gavo 15 metų 
kalėjimo.

Vilimas Markovič, kuris 
ulas laikas išplėšė tūlam 
tosteriui $125, tapo nubau- 
tas 15 metų kalėjimo.

Šalikų Šokis ir Balius.
Rengia Lietuvių Moterų 

Ratelis, Jan.-Sausio 18 d., 
kaip 8 vai. vakare,1 

Lietuvių Žinyčioje. Dovanos 
bus duotos ant šio šokio, dėl 
tų, katrie turės gražiausius 
šalikus (skepetaites). I

Ratelietės kviečia visus 
dalyvauti.

L. M. R. Komitetas.

Tel. I’orter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
A'alandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte. 
MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

T*L S*. Borto* 600-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
Iri 1 v. po pistų 

S*r*domis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nam*.

X*1 BrMdvay, tarp* C ir D St.
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass. 

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

375

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Y’aistų prisiunėiam .ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
pačioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

I

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Ina urane* 
Justice of the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadw»y, So. Boston, Mass.

PARIWAY AUTO SER V1CE
and F1LLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, 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
linų pa? mus.

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony A v*,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boaton 0777.

R. J. VASIL i
409 BR0ADWAY, ROOM 4, ]

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 1 

KRAUTUVES. 1
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, S

5 NAMUS, F0RN1Š1US, KRAU- 1 
£ TEVES ir lt. $

Apdraudžia (yvastį ir sveikatą. S
> PADARAU.VISOKIUS DOKU- « 
£ MENTUS kiip čia. taip ir Lie-" j 
y tuvoje, greitai ir atsakančiai. ,

Norint gero patarnavimo, kr ei p- '
> kitėa. R. J. VASIL
'< 409 Broadwa*, So Boston, Mass ' 
i i

lietuvis Optometnstis

Policmanas pašovė plėšiką.
Roxbury pereitą sąvaitę 

policmanas pašovė juodvei- - .... «...
di vardu Youngą, kuris bu-' metams kalėjimo uz izei
vo Įsilaužęs krautuvėn. Tai T.b1\iVU.sl°T 
buvo nakties laiku. Polic-...... .
manas ėjo žiūrinėdamas, ar 
užrakintos krautuvių durys. 
Vienoj krautuvėj jis paste
bėjo du vyru. Supratęs, kad 
tai plėšikai, jis sušuko, kad 
jie išeitų laukan. Bet jie at
sakė: “Eik šalin, nes mes ta
ve šausimi” Tuomet polic
manas sušvilpė ir jam pa
galbon tuoj pribuvo kitas 
policmanas. Plėšikai tuo tar
pu išlindo per užpakalį ir 
leidosi bėgti. Policmanai 
pradėjo juos vytis ir šaudyt. 
Vienas plėšikas buvo pašau
tas į koją ir sugriuvo. Tas 
buvo suimtas. Kitas pabėgo.

Neužmirškite socialistų 
vakarėlio.

Neužmirškit, 
Bostono socialistai 
draugišką vakarėlį su muzi
ka, šokiais, užkandžiais 
prakalbomis. Tai bus suba
tos vakare, 25 sausio, Lietu
vių Salėje. Prasidės kaip 
7:30. Įžanga suaugusiems 
50 centų, o vaikams 25 cen
tai. Durys atdaros lygiai vi- žinti. 
siems, nežiūrint ar kas pri
klauso prie socialistų ar ne. 
Rengėjai kviečia kiekvieną 
ir visus maloniai priims. Tai 
nebus biznio vakaras, bet 
pasižmonėjimo ir pasilinks
minimo. Tikietus prašoma 
įsigyti iš kalno, nes rengė
jams reikia žinoti, kiek pa
gaminti užkandžių ir kito
kių dalykų. Gausite puikios 
kavos, geni senvičių, gar
daus pyrago ir ais-krymo. 
Ir visa tai bus už tą patį 
įžangos tikietą, mokėt dau
giau niekur nereikės. Prie 
to d a galėsit pašokti lietu
viškų šokių. pasiklausyti 
trumpų prakalbų, pasimaty
ti su senais draugais, susi
pažinti su naujais, ir kartu 
su jais paviešėti.

l iaus Fullerio. Laike Sacco- 
Vanzetti demonstracijos tu 
las laikas atgal, Canter nešė 
plakatą, kur Fulleris buve 
pavadintas “žmogžudžiu.”

Pasitraukdami iš Cit) 
Hali, komunistai paliko ma-' 
jorui savo reikalavimus an’ 
rašto. Jie reikalauja tena 
palengvinimo bedarbių būk
lės ir pripažinimo sovietų 
Rusijos. Dabar Amerikoj 
yra 5.000.000 bedarbių, sa-| 
ko komunistų raštas. Jeigi 
Amerikos valdžia pripažin
tų bolševikų diktatūrą Ru
sijoj, tuomet Maskva duotų 
Amerikai daug visokių už 
sakymų ir darbininkams at
sirastų darbo. Kad pačio; 
Rusijoj dabar yra didelė be- 

kad South darbe, 
ruošia miršta.

Kad a 
ir išvaikė, 

reiškė per spaudą, 
neturėjo leidimo demonst
racijai daryti, todėl jų eise
na buvo nelegalė ir kaipo 
tokios jisai negalėjo pripa-

Bostono hotely pereitą są- 
,aitę nusišovė Ėchvard J. 
2ooper, vienas žymiausi’! šio 
■niesto architektų. Moti vai 
nežinomi, tikriau sakant, 
-lepiami.

VISU ŽINIAI.
GARAGE pirmiau buvęs 

ar yra labai gerai 
3 minutos nuo 

minutos nuo Mar- 
.-. Kampo C ir 2-nd 

.rągę’aus yra nau- 
■s įtaisė visokias 
mašinas mazgoji- 
jtomobilių. Dar- 
padaromas už la- 

Ekspertai mechani- 
:r naktimis. Gara- 
visados. Parduo- 
ą ir aliejų. Jei 

aras gerai bėgtų, pa- 
įsipilt gazo. Jei 

avimo, kreipkitės

>TEVE JANELIUNAS.' 
COBB G \RAGE (-) j

206 Second St.. Kampas C St- 
SO. BOSTON. MASS. Tel. 2920.

I

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTY.MU VALOME IR PROSI- 
NA.ME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Petro Aleknos 
Bėdos Kanadoj. 
Windsor mieste. Kanadoj, 

labar gyvena Petras Alek- 
ia. kunigo istoriko brolis, ir 
uri čia fotografijų studiją, 
šiomis dienomis jis apskun- 
lė teisman du vyru, kurie 

reikalo jį sumušė. Jis sa
kosi padaręs jų šeimynos 
fotografiją, ant kurios jų 
:ėvo ūsai matosi tik iš vie
nos pusės. Jie paskaitę tai 
>avo šeimynos unaro įžeidi- 
nu ir užtai sumušę fotogra- 
’ą. Teisme apskųstieji mėgi- 
io fotografą Alekną visaip 
įpjuodint. Jie tvirtino, kad 
iis pabėgęs iš Winnipego 
miesto, kur buvęs grabo- 
•ium. nes paaiškėję, kad jis 
išlupdavęs numirėliams au
ksą iš dantų ir numaudavęs 
jiems žiedus. Alekna prie to 
neprisipažino. Bet teismas 
vistiek jo bylą prieš mušei
kas išmetė.

Tuojaus po to prie jo pri
sikabino buvusi jo pati Re
gina. Jinai apskundė jį, kad 
neduodąs jai užlaikymo. 
Petras Alekna yra senas j 
Kanados pilietis. Pirma jis 
gyveno' Winnipege, iš kur 
tikrai turėjo pasitraukti dėl 
kokių ten nesutikimų su vie
tos gyventojais. Jis net savo

Pereitą nedėldienį polici- namą tenai paliko. Paskui 
jos nuovadose pasikorė du išvažiavo Lietuvon ir po 
kaliniai, vienas Cambridge, kiek laiko vėl sugrįžo Kana- 
o kitas South Bostone, 6-toj don, bet jau apsivedęs. Gy- 
nuovadoj. South Bostono veno Montreale, paskui ap- 
pakaruoklis vadinosi Cla- sistojo Windsor mieste. Čia 
tence Lecours. Jis buvo su- 1929 metais jo pati pabėgo 
imtas savo namuose po nu- su kitu vyru, kuris vėliaus ją 
meriu 135 Eighth st. Pas jį pametė. Alekna, žinoma, 
rado daug vogtų drapanų, atsisakė ją atgal priimt. Tai- 
Uždarytas policijos belan- gi dabar ji skundžia jį, kad 

jisai užsinėrė diržą »nt neduoda jai užlaikymo. Gy- 
, pririšo kitą jo galą venimas tam žmogui — vie- 

prie grotų ir pasismaugė. nos tiktai bėdos.

Apie sunkią bedarbių bū
klę Curley sakosi žinąs ir be 
komunistų, ir jis jau darąs 
pastangų bedarbiams padė
ti. Tuo tikslu jis jau padaręs 
planą viešiems darbams ir 
reikalaująs iš miesto $2,- 
275,000. Bet šitą planą pir
ma turi užgini miesto tary
ba: majoras sauvališkai ne
galįs nieko padaryti.

Suėmė bigamistą.
Bostono policija suėmė 

žydelį Šapirą, kuris turi dvi 
pačias, vieną Bostone, o an- gėn, 
trą Providence. Jis pastaty- kaklo, 
tas po $1,000 kaucija.

— ■ ■ -a ■ » ■ ■ ' ■ ■ ■ ■
THE DOVER ST. J

RECTAL CLIN1C į
16 Dover St., Boston !

• RAUDONĄJĄ GYSLĄ (PILESpJ 
I ir kitas panašias votis nuvalo šia-1 
Į me Klinike. '
J Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo* 
J 9 vai. ryto. J

DR. FRANK D. STANTON Į
Direktorius. ■

i LAIDOJIMUS;
kuriuos paveda' 

■mMĮT mano pr:ž:urėji-j
įfSggk. dUS^K mul- visuomet' 
HM bu r. a pat e r. k: r. t i;

ir sutaupina 
rokai p: r: i g..

Mano kaina
visiems
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
Lietuvis Graborius

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

'-..G, Y.Ą-./7 ■■■■■ tj;
Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo- < 

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas nėr- ' 
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe- ; 
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

k

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, aetoli Maus. Avė, BOSTON, MASS.

European Fe
St., prie B,

p525£5HSBS25aSBSHS25ieS2S2S&asa5a.5
5 Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiliu* ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkite* ir gausit 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST., 

kampas E. Eight at, 
SOUTH BOSTON, MASS.

B
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.
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Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinė* krikičinnybė* gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės siik i ai suprasti Dievo būtinumų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį.” A dresuoki t sekančiai:

KELEIVIS, 253 Biwdway, South Botos, Man._
*
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