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DALYVAUJA PENKIOS 
VALSTYBĖS.

GINKL VINO

Norima apriboti jūrių jėgas 
ir prašalinti ginklavimosi 

lenktynes.
Šią sąvaitę, 21 sausio die

ną, Londone atsidarė pen
kių valstybių konferencija, 
kurios tikslas yra sumažinti 
karo laivynus, ar bent nu
statyti, kiek kuri valstybė
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ir amerikonai čia nori įstaty
ti Francuziją pavojun.

Toliaus franeuzai mano, 
kad Amerika su Anglija no
ri nustumti Tautų Lygą į 
užkampį. Tautų Lyga dabar 
pati svarsto nusiginklavi
mo klausimą, bet Amerika 
prie Lygos nepriklauso ir 
agituoja už Londono konfe
renciją. Tai yra lyg ir kon- 

Įkurencija Tautų Lygai, ku-

NUSIGANDO POLIC- 
MANO IR KRITO 

NEGYVAS.
Pereitą sąvaitę Nevv Yor

ke nuo išgąsčio mirė Hanry 
Fieger, 46 metų amžiaus 
žmogus. Jis persigando po- 
licmano. Bet ne policmano 
buvo kaltė. Fieger susipyko 
su savo pačia. Moteris jį pa
metė ir apsigyveno kitur. 
Jis nuėjo pas ją susitaikyt. 
Ji pašaukė policmaną. Pa
matęs guzikuotą tvarkdarį, 
Fieger pabalo ir susmuko, 

pripa- 
nuo su- 
atsitikę

Nuo 1920 Melų Chi.| 
cagoj Nužudyta 

4 242 Žmonės.
viso per dešimtmetį mirė tis “Paryžskaja Kommuna
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gali turėti karo laivų, taip riai franeuzai vadovauja, 
kad sustabdžius ginklavi- Tas, 
mosi lenktynes. Jei tuo klau- nepatinka, 
simu bus susitarta, tai bus 
sumažintas karo pavojus ir savo tikslams 
sutaupyta daug pinigų.

Bet ar pavyks susitaikyt, 
tai dar didelis klausimas. 
Reikia žinoti, kad šita kon
ferencija yra sumanyta tarp 
Amerikos ir Anglijos. Pa
matą jai padėjo Macdonal
das, kuris lankėsi andai 
Washingtone. Todėl franeu
zai jai nelabai pritaria. Nors 
konferencijoj jie dalyvauja, 
bet jiems rodosi, kad Ame
rika su Anglija nori užbėgti 
Francuzijai už akių ir pasi
imti sau visą kreditą už nu
siginklavimo žygius.

Ne gana to, franeuzams 
išrodo, kad Amerika yra su
sitarus su Anglija pasiimti 
savo kontrolėn jūres ir tuo 
tikslu šaukia šitą konferen
ciją. Tokiam galvojimui 
franeuzai suranda ir pama
to. Štai, jie sako, Amerika 
ir Anglija siūlo panaikinti 
submarinus. O Francuzijai 
submarinai yra svarbiausis 
apsigynimo ginklas ant jū
rių. Taigi aišku, kad anglai

žinoma, franeuzams
Jų nacionalistai 

yra aršiausi militaristai ir 
jie naudoja 

Tautų Lygą. Jei kas Francu-

Pašauktas daktaras 
žino, kad jis mirė 
stojimo širdies. Tai 
dėl persigandimo.

Anglijos Liberalų 
Partija Suskilo.

Anglijos liberalai labai 
Jie vraziją užpultų, tai valstybės>nesmagiai jaučiasi. 

prigulinčios prie Tautų Ly- silpniausia partija Anglijoj, 
gos turi Francuzijai pagel- tečiaus be jų pritarimo nei 
bėt. viena kita partija negali su-

Iš Londono konferencijos daryti didžiumos. Ir jie da- 
šitokių garantijų jie negali bar turi balsuoti kartu su 
tikėtis. Taigi neišrodo, kad Darbo Partija, kad palaiky
si konferencija galėtų daug tį Macdonaldo vyriausybę, 
nuveikti. >Del to liberalu partijoj vra

Daug sukalbamesnė pasi-'daug nesutikimų. Jų p'ripa- 
rode Italija. Ji sutinka pa-j bintas vadas vra Lloyd 
naikinti netik submarinus,'George. Bet prieš jį dabar 
bet ir didžiuosius karo lai- kilo didelė opozicija. Lor- 

sarvuočius, paliekant (Įag Grav. vienas stambiau- 
~ ‘ ’ .šių liberalų šulų, pasakė

jeigu kitos valsty- anądien, kad ju partija da- 
sutiktų priimti tą pati bar esanti suskilusi Į frakci- 
1 * • Ijų frakcijas ir daug senų li-

Jeigu Londono konferen- beralų jau ruošiasi ją mesti: 
ei ja pairtų, tai Amerika ža- jje mano dėtis prie Darbo 
da tuojaus pradėt statyt partijos, nes tai partijai pri- 
naujus karo laivus, kuriems kiauso Anglijos ateitis, o li- 
Kongresas yra paskyręs bevalai jokios ateities netu- 
$2,000,000.000. Tuomet pra-' • 

įsidėtų tokios ginklavimosi 
j lenktynės, kokių pasaulis da 
nematė. O šito pasekmėj, 
žinoma, butų naujas karas.

bet.

vus, ; _
tik lengvesnio tipo skrai-'gj 
duolius.
bes i
mastą savo laivynams. ■ jy frakcijas ir daug senų Ii

ri.

Iš Stambulo (Konstanti
nopolio ) pranešama, kad 
niekam nieko nepranešę, du 
Sovietu karo laivai, šarvuo- 

i” 
ir skraiduolis “Komintern,” 
pereitą 
Bosforo 
kė per 
Aliantų 
nemaža

_ tai priešinga Lauzannos su- 
Chicagoje mirė ne savo mir- tarčiai, kuri sako, kad Juo- 
timis. .Jie žuvo nelaiminguo- doj Juroj nei viena valsty- 
se atsitikimuose. Daugiau- bė neprivalo turėti tokiu di- 
sia. žinoma, 
automobilių

REIKALAUJA REFERENDUMO 
PROHIBICIJOS KLAUSIMUI.

Iš
ne savo mirčia 43,787 

asmenys.
Chicagos apskričio dak

tarą- 'coroner) Bundesen 
peržiurėjo dešimties metų 
laikotarpi ir praneša, kad 
per tą laiką 43,487 asmenys

sąvaitę įsibriovė į 
sąsiaurą ir nuplau- 
ją į Juodąją Jurą, 
sferose tas padarė' 
susidomėjimo, nes

Daugiau- bė neprivalo turėti tokiu di- 
buvo užmušta dėlių karo laivų, kaip “Pa- 

nelaimėse. ryžskaja Kommuna.” Bet 
Daug chicagiečių mirė nuo bolševikai nėra Lauzannos 
prohibicijos. arba nuodin- sutarties pasirašę ir todėl vi
gų gėrimų, žmogžudysčių visai jos nepaiso, 
per paskutinį dešimtmetį bu---------------
vo 4.242. Ir kas metai nužu
doma vis daugiau. Pavyz
džiui. 1920 metais Chicago-

ITALŲ KARIUMENĖ UŽ
MUŠĖ 50 ARABŲ.

. . ° ■ Murzuko miestelyje, Tri
ję buvo nužudyta 202 žmo- polijoj, šiomis dienomis su
mų, o 1929 metais iš pikta- kilo vietos arabai prieš italų 
<lanų rankos žuvo 429 as- despotizmą. Italų kareiviai 

pradėjo juos šaudyt ir tuo 
metais pačiu laiku orlaiviai ėmė 

mėtyt bombas iš viršaus. 
Arabai pasitraukė palikda
mi 50 lavonų ir 24 sužeistus. 
Italų pusėj buvo 18 kareivių 
sužeista.

darių rankos 
menys.

Iš viso pereitais 
Chicagoje žuvo ne savo mir
čia 1.400 žmonių.

RUSIJOJ SIAUČIA BAI
SUS TERORAS.

Šiomis dienomis Paryžių-
Plėšikas Nekaltas, 
Jei Pinigai Netikri, 

ko. tenai siaučia toks baisus .
teroras, kokio da niekad nuo plėšikas Otha Lloyd. Jis iš- 
1917 metų nėra buvę. Per traukė tūlam Allenui Dea- 
spalių ir lapkričio mėnesius nui $18 iš kišeniaus. Prisai- 
bolševikai sušaudę Rusijoj kintujų suolas pripažino jį 

Tų žinių jisai kaltu. Bet plėšiko advokatas

I

Ghicagoj buvo sugautas

KOMUNISTŲ TRIUKŠ
MAS VOKIETIJOJ.

Sausio 15 dieną sukako 
10 metų, kaip kaizerio armi
jos karininkai revoliucijos 
metu Berlyne -sušaudė du 
komunistų vadu, Lieb- 
knechtą ir Rozą Luxem- 
burg. Taigi pereita sereda 

" komunistai minėjįvaldžios timi Mykolas Balsis, ou me- n in
lietuvis. Ji su-

■ - ; 
Majoras Hale, policijos vir- liūs. Balsis buvo mainerys ir

Visa Miesto Vai- ' Bulius Sudraskė
Lietuvi.

*•
Larksville, Pa. — Pereitą 

sąvaitę čia žuvo baisia mir-

džia Eina Kalėjiman
E. Chicago, Ind. — Šio 

miesto valdžiai labai nepa
sisekė. Federalės 1---------
agentai sugavo ja varant tų amžiaus 
biznį iš degtinės šmugelio, draskė Marcinavičiaus

Sunkas Regan'ir da'13 vai- dirbo kasyklose, bet gyveno 
dininku buvo areštuoti ir už- pas Marcinavičių. kuris turi 
daryti kalėjiman. Pereita są- čia farma ir gyvulių. Perei- 
vaitę buvo ju bvla ir prisai- tą sąvaitę Marcinavičius 
kintuju suolas pripažino vi-,skerdė kiaules ir paprašė 
sus kaltais. Bausme teisėjas'savo burdingieriaus Balsio, 
Slick paskirs jiems 15 d. kad jam padėtų apsidirbti, 
vasario. Nėra abejonės, kad Balsis su mielu noru sutiko, 
visi turės tūpti į federalį ka- Vėliaus jis nuėjo kaž ko dar- 
lėjimą. ,

Išviso yra traukiama apie d i 
200 žmonių sąryšy su šituo 
šmugeliu, bet kitų bylos da 
neišėjo.

įto įvykio 10 metų sukaktu- 
---- . Didesniuose miestuose 
■ buvo demonstracijų ir susi
rėmimų su policija. Berlyne 

■apie ‘
areštuota. Policija šaudė 
orą.

100 komunistų buvo
i

žinėn ir prapuolė. Kitas bur- 
..ingierius nuėjo pažiūrėt 
kur jis taip užtruko ir rado 
buliaus stalde !

SUĖMĖ 6 PINIGŲ 
DIRBĖJUS.

New Yorke valdžios 
agentai suėmė 6 netikrų pi
nigų dirbėjus, kurie ruošėsi 
išleisti “milioną dolerių" 
netikromis dešimtinėmis. Jie

I

_____  ____  sudraškytą.|!urėJę sudarę organizaciją 
Kaip Balsis pateko Į buliaus pinigams platint.

PABĖGO ARGENTINOS 
LIETUVIU KUNIGAS SU 
PARAPIJOS PINIGAIS.

‘'Argentinos Naujienos" 
praneša, kad iš Buenos Ai
res miesto pabėgęs lietuvių' 
Rymo katalikų kunigas 
Daknys, kuris buvo sutvėręs 
šv. Jono parapiją ir per po
rą mėnesių rinkęs jai pini
gus. Pabėgdamas jisai išsi
nešęs ir parapijos pinigus.

staldą, niekas nežino, bet 
manoma, kad jis inėjo tenai 
'per klaidą. Artimų giminių 
Balsis čia neturėjo.

Šitą žinią mums prisiuntė 
draugas F. Klimkevičia iš 
Plymouth, Pa.

Visi prie kaltės jau prisipa
žinę. Kaip pavardės rodo, 
penki jų turi būt italai, o 
vienas žydas.

KINIJOJ KOMUNISTAI 
PAĖMĖ MIESTĄ.

Telegramos sako, kad 
Chainano saloje kiniečių 
komunistai užėmė Choi- 
chau miestą. Valdžios karo 
laivai plaukė jį bombar- 
duot.

Percy Pološkin, kuris 
Pitsfielde atėmė iš mažos 

į mergaitės 17 centų ir jos nu- 
sipirktą iš 10-centštorio ma-

MIRTIS VISOMS PA
PŪGOMS.

Meksikos sostinėj sveika
tos taryba išleido įsakymą 
sunaikinti visas papūgas, 
nes tenai pasirodė psitako- 
zio liga, kurią žmonės gau- žutę piniginę, gavo 10 metų 
na nuo tų paukščių. kalėjimo.

SUGAVO 15 KUNIGINIŲ 
BANDITŲ.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
kalnuose kariumenė sugavo 
15 banditų, kurie buvo už
silikę nuo kunigų 
ei jos.” <T;- 
mus, L - 
ūkininkų gyvulius? Visi bus 
sušaudyti.

583 žmones. Tų žinių jisai kaltu. Bet plėšiko advokatas 
gaunąs iš Sovietijos slaptais pareikalavo peržiuiėt bylą 
keliais. .iš naujo, sakydamas, kad

-------------- i toks nuosprendis neteisin- 
Nuo SslČiy IT---------- i “Kaip tas žmogus gali būt

12 kaltas pavogimu $18, kuo-
ZiUvO 10 £monil£. rnet valdžia neparodė ko-
Pereitą sąvaitę Ameriko- kius pinigus jisai pavogė? 

je buvo baisus šalčiai ir pu- Kas gali žinot, ar tie pinigai 
gos. Apie Intemational buvo tikri, ar ne?"
Falls. Minnesotos valstijoj.' Ir teisėjas McGoorty pri- 
temperatura nupuolė 42 pažino advokatui tiesą. Plė- 
laipsniu žemiau zero. Mon- šiko byla bus nagrinėjama 
tanos valstijoj buvo 32 laip- iš naujo. Gali būt, kad jį da 
sniai žemiau zero, Wyomin- ir išteisins, 
ge 38. Coloradoj 20, Nebr-a- 
skoj 22. Iowoj 26, Chica
goj 15.

Tuo pačiu laiku siautė 
labai smarkios audros su 
sniegu. Colorados valstijoj 
vietomis sniego privertė 
aukščiau žmogaus galvos. 
Sustojo daug geležinkelių, kaipo James Gleason. 
Y'yomingo valstijoj sniego buvo pasmerktas miriop už 
pūga užklupo ganyklose sukėlimą 
600,009 avių ir manoma, 
kad ne vienas tūkstantis jų 
žus. Be to, buvo užsnigtas 
ant keiio vienas autobusas 
su žmonėmis, kuriuos tik 
per didelį vargą pasisekė iš-

i’ - ~ Y 1 • i 1

honieį sušalo du policma- ją į vyriausi
mą.

TEGUL PATYS ŽMONĖS ris buvo paskyręs komisiją, 
kad ištirtų prohibicijos ne- 

. pasisekimo priežastis ir duo- 
S ausie ji sutinka šitą klausi- patarimų, kaip ją įvykin- 

ti. Komisija paraše labai 
Ameri- durną rapoitą. Iš pradžių ji 

sako, kad prohibicijos nega
lima įvykinti, nes žmonės jai 
priešingi. Amerikiečiuose 

esą da senųjų puritonų dva
sios, kuri tiki į revoliuciją. 
Ir todėl jie kelia revoliuciją 
prieš prohibiciją. Bet vis 
dėlto reikia įstatymą vykin
ti, o gal ir pasiseks įvykinti. 
Atšaukti prohibicijos nega
lima, nes tada žmonės ir ki
tų Įstatymų negerbtų.

Ir Hooveris kreipėsi į 
Kongresą, kad tas surastų 
būdą prohibicijai įvykinti. 
Kongrese prasidėjo kova. 
Slapieji rėkia, kad šalis pro
hibicijos nenori, o sausieji 
rėkia, kad nori. Ant galo 
sausieji sutiko balsuoti tą 
klausimą Kongrese. Jie tiki
si, kad Kongresas pasisakys 
už prohibiciją.

Tuo pačiu laiku Kongre- 
san įnešta rezoliucija, kad 
prohibicijos klausimas butų 
pavestas patiems gyvento
jams nuspręst. Jeigu didžiu
ma šalies gyventojų pasisa
kys prieš prohibiciją, tai tas 
įstatymas automatiškai turi 
nupulti ir Amerikoj vėl turi 
grįžti tokia pat laisvė, kaip 
buvo prieš karą. Ar šita re
zoliucija bus priimta, sunku 
pasakyt.

NUSPRENDŽIA.

mą balsuoti Kongrese.
Dėl prohibicijos

koj prasidėjo tikra anarchi
ja. Šiomis dienomis sukako 
jau 10 metų, kaip valdžia 
naikina svaiginamus gėri
mus, o kas sykis žmonės vis 
daugiau geria. Geria patys 
prohibicininkai. Priviso pil
na salis butlegerių. Besivar
žant ir kovojant už degtinę 
žmonės pradėjo virsti žvė
rimis. Reta diena, kad nebū
tų kas nušautas. Užpuolimai 
ant namų ir kratos naktimis, 
tai paprastas dalykas. Ir juo 
toliau, tuo blogiau.

Bet “sausieji” fanatikai 
nenori prohibicijos atšaukti. 
Jų manymu, tas sukompro
mituotų valdžios ir įstaty
mų autoritetą. Sykį įstaty
mas buvo išleistas, tai reikia 
jį vykinti. Negalima žmo
nėms parodyt, kad jį galima 
atšaukti. Tuomet 
pradėtų reikalauti 
įstatymus atšaukti, 
butų galas?

Šitokio nusistatymo lai
kosi ir prezidentas Hoove
ris. Jis mano, kad prohibici
jos įstatymas yra geras įsta
tymas, tik jis nebuvo tinka
mai vykinamas. Bet kaip 
jį reikėtų vykinti tinkamai, 
tai ir jis pats nežino.

Šiomis dienomis Hoove-

I

— i

žmonės 
ir kitus 
Kur gi

PER UŽPUOLIMĄ BROO- 
KLYNE PERŠAUTA 

2 ŽMONĖS.
Pereitą sąvaitę Brooklyne 

banditai užpuolė barbemę, 
atėmė iš savininko ir jo kos- 
tumerių apie $2,000 pini
gais bei deimantais ir pabė
go. Bėgdami jie pervošė vai
ką. Tuo tarpu pribuvo po
licmanas ir nušovė nekaltą 
juodveidį, manydamas, kad 
tai bus vienas banditų.

CALIFORNIJOS KALĖJI
ME PAKORĖ JAU PENK

TĄ KALINI.
Folsomo kalėjime, Cali

fomijoj, pereitą pėtnyčią 
buvo pakartas kalinys Eu
gene Crosby, žinomas da ir 

. Jis

2 LENKAI GAVO PO 25 
METUS KALĖJIMO.

gelbėt nuo sušalimo. Okla- 

nai. A] skaitoma, kad ligi 
pereito- subatos sušalo iš 

įviso 1" žmonių įvairiose vie
tose.

I TĖVAS PERŠOVĖ SUNŲ.
“revoliu-

tame kalėjime; 
riaušių per Thanksgiving! 
Day 1927 metais, kuomet 
buvo užmušta 11 žmonių. Iš 
viso už tas riaušes buvo pa
smerkta pakorimui 6 kali
niai. Penki jau pakarti, o 
šeštas yra padavęs apeliaci- 

į valstijos teis-

Buffaloj teismas pasmer
kė kalėjiman 4 banditus, 
kurie tūlas laikas atgal bu
vo pavogę auksinių daiktų 
už $250,000. Du banditai 
buvo lenkai, Tadas Rogac- 
ki ir Edvardas Przybyl. 
.Abudu gavo po 25 metus 
kalėjimo. Jų vadas Seiner 
nuteistas ligi gyvos galvos.

Baisi Orlaivio 
Katastrofa.

Pereitą nedėldienį Cali-t 
fomijoj įvyko baisi nelaimė 
su Fordo orlaiviu, šešiolika 
žmonių buvo nulėkę juo iš 
Los Angeles į Meksiką pa
žiūrėt arklių lenktynių. 
Grįžtant atgal buvo tirštas 

'rūkas ir prie to da sugedo 
> motoras. Lakūnai, 

krautuvėj. Senis tės, nes nėra naujų dalių su- matyt, lėkė žemai, norėdami 
gedusioms pakeisti. —••

Pabėgo Iš Kapinių.
Meksikos miestely Quere- 

taro pereitą subatą buvo 
toks atsitikimas. Tenai mirė 
staiga mirčia tūlas Jose Lo- 
zano. Namiškiai apraudojo 
ji, nupirko grabą, iškėlė šer
menis ir susirinkę draugai 
palydėjo nabašninką i kapi
nes. Bet prie pat duobės 
grabas pradėjo judėti. Paly
dovams plaukai pasišiaušė 
ir visi ėmė trauktis atbuli. 
Grabas da labiau sujudo, jo 
vokas subraškėjo ir nusirito 
į šalį. Lozano atsisėdo gra
be, apsidairė aplinkui ir, pa
matęs, kad jam jau iškasta 
duobė, šoko iš grabo ir dū
mė nuo kapinių tekinas. Jo 
palydovai, griūdami vienas 
per kitą, išbėgiojo didžiau
sioj panikoj į visas puses.

Paskui paaiškėjo, kad 
Lozano turėjo nuomario li
gą ir buvo nekuriam laikui 
apalpęs, o namiškiai paskai
tė ji mirusiu.

SAUSŲJŲ LYGA PAŽA
DĖJO $50,000,000.

Anti-Saliuno Lygos cu- 
važiavimas Detroite paža
dėjo sudėti šiais metais 
$50,000,000 prohibicijai pa- 

i laikyt.
--------------------------------------------------- •

SUTAVIČIUS NUSILAU
ŽĖ KOJĄ.

i Joną Sutavičių Worces- 
tery ištiko nelaimė. Jis turė
jo tik vieną koją, eidamas 
anądien paslydo, sugriuvo li
tą nusilaužė.

  b _ Pereitą sąvaitę Chicagoj 
nes pavogė $2,084 per kurį 8 maineriai buvo nai taip apdegė, nei pažint sušalo 5 žmonės, 2 dideli ir 
pinigų. ’ užmušti ir 4 sužeisti. ‘jų nebuvo galima. j 3 vaikai.

AMERIKONIŠKI TRAK
TORIAI RUSIJOJ 

PAGEDO.
Iš Maskvos pranešama, 

Y' vestery senas italas kad 75 nuošimčiai traktorių, 
Jie užpuldinėjo kai- Ro.- . "’sovė savo 33 metų kuriuos Sovietai pirko Ame-, 

plėšę maistą ir vogė amžiui -unų. Jiedu susipy- rikoj, dabar rūdija be ver- vienas 
ko savo

,-arešti'Dt;

PAVOGĖ UŽ $100,000 
KAILIŲ.

Keturi vagys New Yorke 
nakties laiku užpuolė kailių 
firmą, surišo sargą, i: 
grobę $100,000 vertės bran- kalė ir. 
gių kailių pabėgo. pavapi

surasti patogią vietą nusi
leisti. Bet jie nepastebėjo, 

BAŽNYČIOS VIRŠININ- SPROGIMAS KASYKLOJ kad prieš juos stovi kalnas. 
Orlaivis atsimušė į kalną ir 

Pe- ustyžo. Visi 14 pasažierių
KAS APSIVOGĖ.

Ke’ ucky valstijoj bap
tistu bažnyčios ’ *

UŽMUŠĖ 8 ŽMONES. 
Lillybrook, W. Va.

... .............. _ viršininkas reitą nedėldienį čia įvyko ir 2 lakūnai žuvo. Paskui da 
ir~pa^ Albert Nesbit avo 4 metus sprogimas anglių kasykloj, užsidegė gazolinas ir lavo- 

■ • ■ nes pavogė $2 084 per kurį 8 maineriai buvo nai taip apdegė, r-: —x:~A
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LIETUVOS KLERIKALAI "Regis, kokie galėtų būti
• V • » • • 1 T • *

RĖKIA GVOLTU.
Iš klerikaliskojo abazo 

Lietuvoje staiga pasigirdo 
didžiausis riksmas. Ant syk 
pradėjo rėkti visi vyskupai 
ir kunigai. Ir arkivyskupas 
Skvireckis sako, kad tam jų 
lermui pritariąs net ir pa
lies “švento tėvo" atstovas 
Lietuvoje. Teisingiau pasa
kius. tai jis juos prie šito 
riksmo ir paskatinęs. Žino
ma, Lietuvos klerikalams 
padeda ir Amerikos lietuvių 
kunigai.

Kogi klerikalai nori?
Jie sako, kad tautininkų 

valdžia pradėjo “smaugti 
katalikus." Ir šitas "smau- 
mas” einąs ketiniais fron
tais, būtent:

1. Katalikų organizacijų 
smaugimas.

2. Katalikų mokyklų nai
kinimas.

3. Kunigu darbo už baž
nyčios griovimas.

4. Kunigų spaudos perse
kiojimas.

Šitokį dalykų stovi kleri
kalai vadina vienu vardu: 
“Traginga Lietuvos Bažny
čios Padėtis!”

Bet kai Įsiklausai žmogus 
i jų riksmą, tai jie neparodo 
nei vieno fakto, kur ir kokiu 
budu tautininkai butų nors 
vieną bažnyčią nuskriaudę. 
Ir "Lietuvos Žinios" sako, 
kad šitas termas yra kelia
mas visai ne de! kokių 
skriaudų bažnyčiai, o dėl to. 
kad tautininkai atstūmė kle
bonus nuo valstybinio lovio. 
Anot “Lietuvos žinių," šita 
kova tarp tautininkų ir ku
nigų yra niekas daugiau.) • •
kaip tik konkurencija už vai-, pritarti 
džią. Girdi. i

"Romos kleras atkakliai gi-'net 

na savo teisę i 
vos valstybėje antrą 

valstybę.
"Savo nusistatymo musų; 

dvasiškija nepakeitė ir dėl gra-j 
žiu tautininkų akiu. Todėl tau
tininką spauda dabar piktina-! 

si klero taktika ir prikiša jam' 
nevalstybingumą.

"Labai Įdomu pažvelgti Į: 
priežastis, dėl kuriu kilo ki-- 
virčiai tarp klerikalą ir tauti-j 

ninku, nors abidvi grupės va-j 

dina save katalikiškomis.
“Savaime suprantama, kad i 

čia katalikybė, kaipo tokia, 
vaidino menką vaidmenį. Tai 
yra politiniu grupių varžyti

nės. i
“Kada 1926 m. gruodžio 171 

d. buvo sudarvta krikščioniu iri
1 

tautininkų ‘šventoji sąjun-j 
ga’ prieš demokratiją, abudu: 
kontragentai tikėjosi kits kitul 
pasinaudoti kaipo laiptais Į ne-į 

ribotą valdžią. Bet tautininkai į 
buvo gudresni, išspaudę iš’ 
krikščionių „visą. kas tik buvo! 
galima, tautininkai pabalino 
juos nuo valdžios vairo ir pa
vedė jiems eiti antraeiles pa
reigas naujai susidariusioje 

tvarkoje.
"Tečiau krikščionių princi

pas yra viešpatauti, c ne būti 
antraeiliais katalikais.
“Ir štai jie pereina Į opozici

ją ir vėl atsimena savo ‘demo- 
kratybę.’ kuri jiems savo laiku 
davė progos nedemokratiškai 
viešpatauti ir kuri buvo už
miršta gruodžio dienomis.

“Mokykloje ir net klero tar
pe prasideda tautininkų ir 
krikščionių kova dėl srovinės 
įtakos plėtimo.

“Lietuvos klerui pagalbon 
ateina ir Romos kurija. Dabar 
ši kova aštrėja, nes konkuren
tai nenori kits kitam nusileisti.

"Dabartinės . krikščionių 
tautininku 
rodo, kad 
niokratinis 
aukščiau 
partijos reikalus ir dėl jų veda 
kovą, kuri yra 
katalikiškais 
ūbaisiais.

ginčai tarp abiejų Krypčių pa
tentuotų katalikų? O tuo tar
pu jie yra.’’

Trumpai sakant, tie gin
čai remiasi klerikalų piktu
mu. Gruodžio 17 naktį 1926 
metais Lietuvos prabaščiai 
pasikvietė tautininkus tiktai 
talkon, kad padėtų jiems 
nuversti demokratinę val
džią. bet talkininkai pasiro
dė tokie nemandagus, kad 
po perversmo atstūmė pra- 
baščius į šąli, o kraštą pasi
ėmė į savo rankas. Negana 
to. dabar tautininkai ėmė 
d a kelti aikštėn klerikalų 
šunybes, kurių jie buvo pri
darę klebonams Lietuvą val
dant. ir daug krikščionių tū
zų jau susodino kalėjimam 
Praloto Olšausko byla, laši
nių skutimo afera, išvogi
mas ūkininkų sąjungos ban
ko pinigų ir kiti skandalai— 
tai baisus klerikalams smū
giai. Užtai gi jie ir pradėjo 
dabar rėkti, kad "Bažnyčia 
Lietuvoje susilaūkė Meksi
kos likimo."

LIETUVOS PROFESO
RIAI TYRINĖS RUSI
JOS TAUTŲ KULTŪRĄ.

Lietuvoje kai kurie profe
soriai sudarė "Lietuvių 
Draugiją SSSR. Tautų Kul
tūros Pažinti." Nors jos už
davinių mes da nežinom, 
bet sprendžiant iš draugijos 
vardo, jos tikslas turi būti 
ne bolševizmą skleisti, bet 
tyrinėti kultūrą tų tautų, ku
rios gyvena po Sovietų vė
liava. Rodosi, tai grynai 

■ akademiškas tikslas ir kiek- 
j, vienas rimtas žmogus turėtų 
’ijam pritarti, nes kaimynių 

į tautų pažinimas reikalingas 
ir geografijos vadovė- 

sudaryti Lietu-įliams. O bet gi kai kurie Lie- 
----- Romos ---- ,

CIVILIZUOTO PASAULIO 
PROTESTAI PRIEŠ RE
AKCIJĄ LIETUVOJE.
Paskutinėmis dienomis iš 

visų civilizuoto pasaulio 
kraštų pradėjo kilti protes
tai prieš reakciją Lietuvoje. 
Buvusi nesenai Pabaltijos 
transporto darbininkų kon
ferencija Taline. Estijoj, 
priėmė šitokią protesto re
zoliuciją :

“Transporto darbininkų kon
ferencija Taline 1929 m. gruo
džio 28 dieną pareiškia užuo
jautą Lietuvos transporto dar
bininkams. kuriems valdžia at
ėmė organizacijos teises ir dėl 
to Lietuvos atstovų šiandien 
čia savo tarpe nematome.

"Konferencija yra Įsitikinu
si. kad Tarptautinė Transpor
to Darbininkų Federacija su 
Tautų Sąjungos tarpininkavi
mu darys visa, idant Lietuvos 
tran. poęto darbininkams butų 
gražintos organizacijos teisės.'’

“The New Leader” New 
Yorke gavo iš Ciuricho 
(Šveicarijoj) šitokią repli
ką apie Lietuvos “refor
mas:’’

“Nuėmus uždraudimą nuo 
Soęi&ldemokratų Partijos, o 
ypač atsistatydinus vidaus rei
kalų ministeriui Musteikiui, 
kuris buvo žinomas kaip ‘stip
rios rankos žmogus.’ Lietuvos 
vyriausybė nori padaryti i už
sienio opiniją Įspūdžio, kad ji 
keičia savo frontą į liberalinę 

pusę.
“Bet svarbiausios sąlygos 

Lietuvos sudemokratinimui 
bus sudarytos tiktai tuomet, 
kai Lietuvos vyriausybė pa
naikins karo stovi, sugrąžins 
normales pilietinio gyvenimo 
sąlygas ir paskelbs visuotiną 
amnestiją politiniams kali
niams ir emigrantams.

"šiandien Lietuvos vyriau
sybė stovi nuo to da labai toli. 
Jos organas 
prisipažįsta, 
palaikymas 
lankų Įspūdi 
duria, kad
klystanti savo 
nes Lietuvos piliečiai jau pri
pratę’ prie karo stovio ir tas 
jiems ‘visiškai nekenkiąs’.”

Kaip karo stovis Lietuvos 
piliečiams “nekenkia." tai 
Ciuricho pranešimas paro
do faktus. Sako, be jokio 
reikalo buvo uždrausta So
cialdemokratų Partija, vie
na žymiausių ir seniausių 
politinių Lietuvos organiza
cijų. Apie 30 ar 40 tos orga
nizacijos narių buvo atiduo
ta karo teismams ir kelioli
ka jų pasmerkta sušaudyt. 
Komunistai taip pat areš
tuojami ir. be jokio kaitės 
Įrodymo, grūdami kalėji- 
man arba šaudomi — vien 
tik dėl to. kad jie komunis
tai.

Tokie baisai apie Lietuvą 
šiandien eina iš Šveicarijos.

Bet tai da ne viskas. “In- 
temational Committee for 
Political Prisoners,” ameri
kiečių inteligentijos organi
zacija. kuriai priklauso tokie 
žymus vyrai kaip Clarence 
Darrow, Arthur Garfield 
Hays ir desėtkai kitų, šių 
metų sausio 9 dieną pasiun
tė Lietuvos atstovui Balu
čiui Washingtone ilgą raštą, 
kuriame taip pat protestuo
jama prieš vartojamas Lie
tuvoje represijas ir kankini
mą politinių kalinių. Tarp 
kitako šitas raštas sako:

"Mes siunčiame savo pro
testą prieš tuos persekiojimo 
budus, kuriuos jūsų valdžia 
vartoja prieš politinius kali
nius. Nors mes girdėjome apie 

tai jau kelintas mėnesių at
gal. tečiaus nuo viešo protes
to mes su šilai kydavom. nes ži
nios buvo neaiškios ir jūsų 
valdžios oficialai tas žinias vis 
užginčydavo.

"Bet dabar mes turime jati 
dokumentus, kurie 
visas abejones anie 
kius.

“Šitie dokumentai

kad persekiodama socialdemo-

tuvos laikraščiai dėl tos 
draugijos susidarymo labai 
piktinasi. Pavyzdžiui, kle
rikalų '‘Darbininkas" rašo:

“?Jusų humanitarai profeso
riai ir kiti tariamieji 
inteligentai eina pro 
negirdėtų žmonijos 
rusu tautos kančių ir.

ir 
varžytinės aiškiai 

visas musu antide- 
spamas už viską 

stato savo lucm<> ir

tik dangstoma 
ir tautiškais

‘Lietuvos Aidas’ 
kad karo stovio 

daro labai nepa- 
užsieny. bet pri- 
užsienio opinija 

sprendimais.

aukštieji 
šąli visų 
istorijoj 
tarsi, vi

sai nepaisydami kasdieną plau
kiančių iš bolševiku pragaro 
žinią apie skaitlingus nekaltų 
žmonių šaudymus, jie skelbia, 
kad 'tenai yra daug dalykų, iš 
kurių mes galime pasimokyti.’ 
Taip, yra ko pasimokyti, bet iš 
kc ir ko pasimokyti, ir nuo ko 
pradėti? Nuo GPU. nuo Gru
zijos pavergimo, nuo kraujuo
se paskandintos Karelijos res- 
pubrikos. nuo pavergtos Ukrai
nos ir kitu tautų? O gal pakak
tu nueiti i Kauno stoti ir pasi
žiūrėti kaip atrodo bėgantieji 
boiševikiios vokiečiai ?”

"Lietuvos Žinios" irgi su
tinka su "Darbininku.” pri- 
durdamos, kad panašios 
draugijos "nuodija dvasini 
atsparumą bolševizmui.”

Tai jau grynai davatki- 
nis fanatizmas.

VYSKUPŲ BOIKOTAS 
“LIETUVOS AIDUI.” 
"Lietuvos Žinios” rašo:

Kaip esam girdėję, vysku
pu konferencija priėmusi nu
tarimu išsiuntinėti aplink
rašti. kuriam bus nurodoma, 
kad ‘Lietuvos Aidas' nesąs ka
talikiškas organas, ir nepatar
tina katalikams ji skaityti, 
liet jei yra būtinas reikalas tai 
skaityti su dideliu atsargumu.”

Pasakyti katalikams tie
siai, kad už skaitymą to lai
kraščio velnias nusineš du
sią, Lietuvos vyskupai, ma
tyt. nedrįsta, neštai valdžios 
organas, todėl jie tik pasa
ko katalikams, kad tas lai
kraštis nekatalikiškas. Be. 
tai vistiek reiškia boikotą.

K E t E 1 V I S

kratą " judėjimai
Lietuve e. valdžia tvirti-!
na. buk ’’ Partijos vei-!
kiančio.- ’os naudai ir j

vartotai nurtą (violen-
ce). kas ‘‘‘-a Įrodyta, ši

tokie k -mums yra
gerai /.■■■ “!P° Priedanga
visu vai % irios nori pa
smaugi ' i'olitinius opo

nentus

Toliaus 'Į ’estas kalba
apie Plec. iš kurio Lie
tuvos vi.< aclarė politi
nį baubą gąsdindama juo
gyventi į'- >la socialde-

mokraius.

“N<> r.- ' mok ratu Par

tija šen;.: x 1 t? žmogų at
metu.- rotestas. "vis
dėlto va'.-. t'- rtina. kad So-
cialdenii i'i" ■ artija yra at-
sakoming; ir už jo laik

rašti (T’ ’, vr . areštavo ir
atidavė ir - i apie 30 ar 40

tos parti - naivu.
"Mes 't'tuojam prieš

tuos te;.-: '• oriuose buvo
pasmerkt;. I" -tudentą. Mes
raginant > : aidžią, kad ji
susiprast įtaisytu blogą
ispudį. k. - r -vengiamu bu
du dėl tą oaiismiu susidarė už
sieny: tegal i paliuosuoja
tuos aim. ■ > kurie yra pa
smerkti vs. amžių kalėti.
Mes ragir.am ą taip pat pa-
liuosuot r sitis, kurie yra pa

smerkti nuo G ai 10 metų ka

torgos.
"Toliaus mes protestuo

jant prirš 150 ruoniu bylą, ku
ri neužilgo tava prasidėt Pa
nevėžy. ir prie- tūlų komunis
tų bylą šiau!i..ose. Kadangi
šitos bylos si. rytos vien tik
dėl politinės r ropagandos. tai
mes raginant - išmesti."

išblaško 
tuos Įvy-

parodo,

JAPONŲ DIPLOMATAS.

Kas Girdėt Tarp 
Socialistu.

3- š .

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Vakatsuki. kuris atvyks 
su japonų delegacija i laivynų 
nuginklavimo konferenciją Lon

done.

Šitą protestą komitetas 
sakosi skelbias Amerikos 
spaudi ir prašo p. Balučio, 
<ad jis persiųstų ji Lietuvos 
valdžiai. P ■ protestu pasi
rašo komitet pirmininkas 
Roger N. Balmvin.

Ar tai gražu dabar Lietu
vos valdžiai klausytis, kaip 
visas civilizuotas pasaulis 
pradeda api- ą šitaip kal
bėti?

>ras

AR ŽINOTE
Kaip toli eina oro 

bangos?
Prof. Rene Thevenin. vie

nas žymiausių francuzų 
mokslininkų, sako: "Skaity
tojas 'turi neužmiršti, kad 
mažiausia lygsvaros išjudi
nimas vienoje pasaulio vie
toje tuojaus atsiliepia per 
visą erdvę. Kuomet mes pa
keliam ar pamojam ranka 
stovėdami ant žemės, tai 
šitas judesys padaro efektą 
per dausas taip toli, kaip to
limiausi miglynai. Bet žmo
nės šito nežino."

EDISONAS IR DIEVAS.
Souh Bosu ::» “Darbinin

kas" nepatenkintas, kad or
laiviai anądien ašė ant dan
gaus Edisor. . ardą, o ne 
Dievo. Išrodi. lyg kad Edi
sonas butų f/esnis už patį 
Jehovą.

"Darbininką.-” rašo taip:
“Ten aukšta: padanges iš

kilęs orlaivis. - ast vartosi ir 
leisdamas dur < sudaro žodį: 
‘Edison.’

"Tas įvyko ar nelabai se
nai. Amerika - .et gerbė Edi

son ą. garsu • i-ktrikinės lem
putės išradėja.

"Tas laba: iu. Bet kažin
k<del niekas .įmano išrašy
ti ant
šviesos Šutve 
vienas 
padanges 
Dievo 

nėms.
‘Teesie 
Jėzaus 

rašė ant dar ga 
vardo, kurs y:a 
sa ?’

"žmonės n-uz 
ti žmogų, kur- 
Dievo sutver > 

užmiršta Sut :

Kiek oras slegia žmo
gaus kurią?

Visi daiktai, gyvuliai ir 
žmonės laikosi prie žemės 
dėlto, kad žemė viską prie 
savęs traukia. Nuo to parei
na ir daiktu svarumas. Mu
sų’ žemės kamuolys yra ap
suptas oro sluogsniu. kuris 
vadinasi atmosfera. Šita at
mosfera taip pat yra trau
kiama prie žemės ir tui i tam 
tikrą svarumą. Tas svaru
mas slegia apie 14'2 svarų 
ant kožno keturkampio co
lio. Taigi atmosferos slėgi
mas ant vidutinio žmogaus 
kūno bus apie 38,-570 svaru 
arba arti 20 tonų, žmogus 
atlaiko tokį slėgimą tik dėl
to. kad jis yra slegiamas ly
giai iš visų pusių.

ne' iro 
vardo, 
jog 4 
šviesa 

gimirr

Dang, vardo visos 
o? Kodėl nei 

oriai- - įkas iškilęs Į 

iš durnų
riminti žmo- 
yra pasakęs: 
Kodėl niekas 

ventėie. neiš- 
s skliautų Jo 
:tasaulio Švfe-

Partijos komitetas važiuoja 
Į Los Angeles.

Amerikos Socįalistų Par
tijos centro komitetas nuta
rė laikyt sekančią savo kon
ferenciją Los Angeles mies
te. Tai bus pirmutinis toks 
mitingas tenai Partijos isto- 

Centro sekretorius Nors Los Angeles so
cialistai jau ne sykį yra 
kvietę Pildomąjį Komitetą 
paskirti tenai bent vieną 
konfereciją, bet važiuoti į 
Pacifiko pakraštį kliudė di
delės išlaidos. Socialistai ne 
milionieriai ir tokioms il
goms kelionėms pinigų ne
turi. Jaunas Partijos sekre
torius dabar betgi surado iš
eiti. Jis organizuoja visiems 
komiteto nariams prakalbų 
maršrutą pakelėj į Los An
geles. Tos prakalbos apmo
kės kelionės lėšas. Jeigu 
kiek truks, tai pridės Los 
Angeles socialistų organi
zacija. Konferencija tenai 
ivyks 28-29 kovo dienomis. 
Tuo budu, vienu šuviu bus 
nušauti du zuikiai: paten
kinti Los Angeles draugų 
troškimai ir pasakyta visa 
eilė socialistų prakalbų, pa
sėta daug socialistinės min
ties. •

Amerikos Socialist Party 
nori gaut 30,000 naujų 

narių.
Iki 1930. metų pabaigos 

Amerikos Socialist Party 
nori gauti 30,000 naujų na
rių. Vajus prasidėjo jau nuo 
Naujų Metų ir eis ištisus 
metus. C____ _________
drg. Senior išsiuntinėjo laiš
kus visoms kuopoms bei lo- 
kalams, nurodydamas, kaip 
ir kas reikia veikti, kad ši
tas vajus nusisektų. Kiek
vienai valstijai yra paskir
tas skaičius, kiek naujų na
rių reikia gauti. Visur atsi- 

, žiūrima i vietos sąlygas ir 
galimybes.

Ne\v Yorko draugai pasi
ryžo gauti 10,000 naujų ko
votojų. Ir išrodo, kad savo 
tikslo jie gali pasiekt, nes 
per pirmą vajaus sąvaitę 
prie jų prisirašė jau 500 
naujų draugų.

Read ingo miesto valdžią 
sudarė vieni socialistai.
Reading, Pa. — šiomis 

dienomis šio miesto vyriau
sybė perėjo i vienų socialis
tų rankas. Pernai miesto 
valdyboj buvo da du reakci
nių partijų atstovai, vienas 
demokratas, o kitas repub- 
likonas. Bet lapkričio mėne
sy jų tarnyba pasibaigė ir i 
jų vietas miesto gyventojai 
išrinko socialistus. Šiomis 
dienomis jie buvo įvesdinti 
ir užėmė savo suolus. Laike 
Įvesdinimo ceremonijų žmo
nės bėrė socialistams treles.

Japonijos socialistai praša
lino komunistus.

Japonijos Socialdemokra
tų Partijos konferencija, ku
ri Įvyko 1929 metų gruodžio 
mėnesy, nutarė prašalinti iš 
savo tai-po visus komunis
tus, kurie mėgino skaldyt 
partiją. Konferencija pasi
sakė prieš komunistų Inter
nacionalo taktiką ir pareiš- 

Amerika yra vienatinė kė..kad eiti prie valdžios pa- 
civilizuota šalis pasauly, ku- ėmimo tokiais keliais, kaip 
ri nesirūpina pasenusiais komunistai nori, Japonijos 
darbininkais. Čia yra bur- Į darbininkams butų neišmm- 
žuazijos palaikomos organi- -tinga. Socialistai nori dirbti 
zacijos apleistiems šunims parlamente ir kovoti uz dar- 
ir katėms globoti, bet nėra bininkų teises konstituci- 
istaigų. kurios rūpintųsi. niais budais. Partijos pirmi-

darbininkais, kuomet jie su- ninku buvo išrinktas prof. 
silaukia senatvės. Reikia iš
skirti tiktai vieną 1--------
kee miestą, kurį valdo so
cialistai.

Milwaukee Įvedė seniems 
darbininkams pensiją.
Amerika vra

istaigu. kurios

Kodel laikrodžiai ne- 
visur rodo tą patį laiką? į

Todėl, kad laikrodžiai' 
yra nustatomi pagal saulę, j 
o saulė ne visur tuo pačiu 
laiku šviečia. Kuomet Ame-! 
rikoje būna diena, tai Lie-I 
tuvoje naktis. Tai pareina 
nuo to. kad musų žemė yra 
apskrita. Laikrodžiai nusta
tomi vidurdieny. Kada sau
lė būna lygiai ties 
meredijanu, tada toj vietoj 
skaitosi 12 valanda, 
dijanai eina tiesiomis linijo
mis nuo vieno žemės po
liaus ligi kito. Todėl ant pa
čių žemės ašigalių, kur su-' 
eina visi meredijanai. laiko! 
visai nėra. Nors laikrodžio i 
rodyklės ir tenai sukasi ap-' 
linkui, bet teoretiškai tenai 
visuomet turi būt 12 valan
da.

žemės

Mere-

Abe, o raštininku Katjama. 
~ ‘ i nereikia sumai-
šyt su Katayama, kuris yra 

Mihvauke? sočia- komunistų vadas ir gyvena 
listai pravedė Įstatymą, kad Maskvoje, 
visiems žmonėms, kurie pa-----
siekė 70 metų amžiaus ir Senovės romėnų ristikas 
neturi iš ko gy venti, butų Milo buvo tokios ištvermės, 
mokama pensija iš valdžios kad išstovėjo ant kojų 3 die- 
iždo. Šitas Įstatymas veikia nas ir 3 naktis nekrustelėjęs 
jau nuo Naujų Metų. ; iš vietos.

Mihvau- Pastarojo

I

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1939 METAMS

iršta pagerb
ia sunaudoti 

daiktus, bet 

ą.”

“Darbinin labai nelo
giškas. -Jis kad žmo
nės, kurie g ia Edisoną,
taip pat ga tu ir Dievą.
O gal jie Di» netiki? Juk1
pats Edisoną- ra didžiau-
sis laisvama i>.

Edisonas ir Dievas, tai du 
priešingi daigai. Edisonas 
Dievą naiki a. Dievas su
tvėrė tamsą. Edisonas pa
kabino savo * :• ktrišką lem
pą — ir tos t.:n>os nebeliko! 
Vadinasi, ji> Dievą apgalė
jo ir tuo p. darė žmonijai 
didžiausios ..airios. Už tai 
jį pasaulis šiandien garbina. 
Ir už tai jo vardas rašomas 

. ant dangau.“ Dievo vardo 
tenai nešim;-to

Tikėsit Ar Ne?
Svaras aukso kaštuoja 

$248, o svaras galiumo — 
$68,000. Iš viso yra 27 me
talai brangesni už auksą.

* $

Bolivar buvo 
jų respublikų 
—Venezuelos.
Peru.

♦

ant syk tri- 
prezidentas 
Bolivijos ir

I

*

Vokiečių kompozitorius 
Mozart (ištark Mocart) bū
damas 3 metų amžiaus jau 
skambino pianą ir parašė 
keliatą kompozicijų. Taip 
sako visos enciklopedijos.

♦ *

»

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT 
JĮ SAVO NAMUOSE.

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

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

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

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

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

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

Įdėkit tuojaus į konvertą kvoterį Į popie- 
rą suvinioję, arba štampų už 25c., ir prisių- 
skite “Keleiviui” žemiau* nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

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

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

l
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/
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Kas skaito ir rašę 
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TORONTO, CANADA.

Atsakymas “Laisvė*” į j 
šmeižikam*.

Tikiuosi, kad gerbiamoji ; 
“Keleivio” Redakcija duos . 
vietos savo laikraštyje apsi
gynimui nuo komunistinių 
slapukų.

“Laisvės” Nr. 297 koks 
tai neva Montrealietis (?), 
plačiai reklamuodamas "Ka
nados Lietuvį” rėkia, kad 
“K. L.” yra paprasčiausia 
šlamštas, kad apart pasenu
sių žinių iš kitų laikraščių 
nieko daugiau jame nėra. 
Toliaus sako: “Nors jis sa 
kosi esąs bepartyvis, bet ži
nant, kad jo štabe sėdi Jo- 
kubynas su žmoha, kuris ne
senai per Keleivio’ špal- 
tas perleido savo ‘kurinį’— 
šlykščiausius šmeižtus apie 
Sovietų Rusiją, tai aiškiai 
galima suprasti keno naudai 
jie diroa.

Koks siauraprotis žmoge
lis! Jis laikraštį perskaitęs, 
nieko daugiau nematė, tik 
Jokubynus. Ką Jokubynas 
parašė apie Sovietų Sąjun
gą. tai buvo tik lašas juroje 
tų kankinimų ir teroro, ką 
kankino ir dar tebekankina 
milionus tokių pat darbinin
kų, kokiais esate ir jus. Ir 
Jokubynai nebijo teisybes 
rašyt neigi asmeniškai kiek
vienam papasakot.

Toliaus “laisvietis” rašo: 
“ ‘Keleivis,’ ‘Naujienos’ ir 
‘Vienybė’ susilaukė įpėdi
nio, iš džiaugsmo katutes 
ploja.” Tuo tarpu gi “Kelei
vis” apie “K. L.” nieko ne
buvo ir paminėjęs, o jeigu 
kiti laikraščiai ištiesė savo 
draugiškas rankas ir jauną 
“K. L.” pasveikino ir palin
kėjo jam geriausių pasek
mių, tai kam reikėjo mont- 
reaiiečiui užsidegti pavydo 
ugnimi ir griebtis šlykščiau
sių šmeižtų? Ar manoma 
tokiu budu “K. L.” pakenk
ti? Ne, jūsų šmeižtai mums 
nepakenks, nes daug yra 
lietuvių, kurie nepasiduos 
komunistų demagogiškai 
diktatūrai.* Be to. neprošalį 
butų montrealiečiui prisi
minti lietuvišką patarlę: 
“Nekask kitam duobės, nes 
pats įkrisi.”

Į tokius plepalus neverta 
nei atsakinėti, bet pasiro
džius daugiau šmeižtų, kū
nuos rašė torontietis. noriu 
tarti keliatą žodžių ir jam. 
Dėl paties “K. L.” nenorė
čiau daug rašyti, bet kad 
bendrai pinami ir mano ir 
žmonos vardai, tai reikia 
kai kurias vietas pacituoti. 
Rašoma taip: “Aš manau, 
bus neprosalį, paminėti ke
letą žodžių apie leidėjus. 
Susitvėrė kompanija iš ke
turių asmenų; katalikiško 
fašisto J. Kuršintaičio (tu
rėtų būt Kružintaičio), tau
tinio fašisto V. Dagilio, so- 
cialdemokratiško (?) J. Jo- 
kubyno ir M. Jokubynienės, 
tuščios garbės troškėjos.”

Ką paskutiniais žodžiais 
p. “propesorius” nori pasa
kyt, turbut ir jis pats nežino. 
Juk neturėt nieko bendro su 
girtuokliais ir tokiais meila- 
bobiais, kaip tamsta, tai da 
nereiškia garbės troškimą; 
tai yra kiekvieno doro žmo
gaus pareiga. Be to, pasa
kyk, gerbiamasis, ar ne gar
bės trokšdamas rašei tą 
šmeižtų korespondenciją? 
Žinoma, tik dėl to. kad pa
sirodžius mokytu ir gaut 
“džiabą” prie ruošiamo iš
leisti komunistų laikraščio. 
Dediesi tamsta dideliu logi
kos žinovu ir kitus nori mo
kinti, bet pasiskaityk sekan
čius paties savo žodžius: 
“Laikraštis gimė iš Marijos 
ir trejybės, o gal ir nekal
tai pradėtas.” Užsižiebk 
dabar tamsta 150 žvakių 
šviesą ir jieškok logikos.

| Jeigu tai butų juokų skv-Į 
riuje, tai dar pusė bėdos, bet: 
rimtoj recenzijoj, kurią 
p. “propesorius” ruošė dau
giau kaip du mėnesius, tai 
jau apgailėtina. Matyt, tam
sta tiek supranti apie logi
ką, kiek asilas apie astrono
miją.

Toliaus p. “propesorius” 
rašo: “Vienas Lietuvos žval
gyboj mokslus ėjęs (matyt, 
sykiu su tamsta, nes iš kur 
sveikas žinotum!), kitas 
Anglijoj pas kleboną moks
lus baigęs, o kiti du Rusijoj 
baigę pišš.” Matyt, jau te
nai “propesoriaus” nebūta? 
Taigi aš paaiškinsiu, kad ne
reiktų »dar kelis mėnesius 
galvelę sukt. — Jokubynai 
savo cenzais nesigyrė ir ne
mano girtis, bet su tokiais 
"mokslinčiais,” kaip tamsta, 
visuomet galim stot kritikon 
bile srityje. Antra vertus, 
daug geriau yra turėt reika
lą su nemokytu, bet protin-1 
gu žmogum, negu su moky
tu beoročiu.A ■

Prie progos gal tamsta 
malonėsi atsakyti į keletą 
klausimų, būtent: ar ne tam
sta gyvendamas Hamiltone 
S. ir D. Draugijos kuopoj 
privirei košės, kad reikėjo 
draugijai siųsti delegatus iš
tirti dalyką? Ar ne tamstai 
sugrįžus vienas delegatas 
susirinkime viešai pasakė: 
“Tam žmogui nevisi ratukai 
gaivoje?” Ir ar ne tamsta 
praeitą vasarą viename pik
nike kalbinai mane, ir žadė
jai V. Railą kalbinti, kurti 
maksimalistų kuopą, juo
džiausiomis spalvomis pieš
damas komunistų darbus, 
sykiu primindamas kankini
mą Spiridonovos ir kitų kai
riųjų eserų? Taigi, kas tam
stai šiandien pas komunistus 
taip pakvipo? Ko tamsta 
pradėjai kabinėtis prie žmo
nių. kurie tamstai, apart ge
ro. nieko nėra padarę?

Prie pabaigos pareiškia
me visuomenei, kad mes į 
slapukų šmeižtus, kurie bijo 
pasirašyti savo pavardę, 
daugiau neatsakinėsime. Lai 
jie šmeižia kiek nori. Mes 
buvome demokratijos ir Lie
tuvos nepriklausomybės ša
lininkais. tokiais ir pasilie
kame.

Jonas Jokubynas, 
Marija F. Jokubynienė.

SCRANTON, PA.

Komunistai sumušti 
SLA. kuopoj.

Gruodžio mėnesy buvo 
SLA. 3Q-tos kuopos susirin
kimas. Buvo renkama kuo
pos valdyba šiems metams 
ir nuominuojami kandida
tai i centro Pildomąją Ta
rybą. Komunistai be lermo 
neapsiėjo, bet tas nieko 
jiems nedavė. Kuopos pir
mininku išrinktas A. Kubi
lius, o kiti viršininkai pasi
liko seni.

Centro Tarybos nomina
cijos daviniai tokie: St. Ge
gužis gavo 70 balsų, o ko
munistų kandidatas vos tik 
9 balsus. Taip ir kiti jų kan
didatai gavo tik iki 9 balsų.

Reikia pasakyti, kad bol
ševikų kortelės buvo taip 
nemokšiškai parašytos, kad 
išskaityt jas nebuvo galima 
ir komisija balsams skaityti 
turėjo atidėti jas į sali, o 
paskui buvo nutarta visas 
tokias zkorčiukes komunis
tams pnskaityti. (Komisijoj 
balsams skaityt buvo ir vie
nas komunistas.)

Ir komunistų vadas Kle- 
vinskas vis da pyksta, kuo
met kas pasako, kad mote
ris ji pramokino ir kad ji ra
šo jo korespondencijas Į 
‘‘Laisvę.” Faktai kalba pa
tįs už save? Kuo žmogus 
žioplesnis, tuo bolševikiš- 
kesnis. Taura*.

PITTSBURGH, PA.
Susitvėrė Lietuvių Tautos 
Kataliku Bažnyčio* Sino

das. Bolševikų misija 
susmuko.

Gruodžio 28, 29 ir 30 die
nomis čia buvo lietuvių tau
tiškų kunigų suvažiavimas. 
Ji atidarė ir įžanginę kalbą 
pasakė adv. F. J. Bagočius 
iš Bostono. Sako, jus žinot, 
kad aš esu liberališkų pažiū
rų žmogus, o vis dėlto kal
bu kunigų suvažiavime. Da
lykas yra tame, sako, kad 
reikia gelbėt musų lietuvių' 
turtą Amerikoje. Amerikoj 
yra lietuvių centais pastaty
tos 62 bažnyčios ir, ant ne
laimės, visos yra užrašytos 
airių vyskupams. Lietuviai 
nieko prie jų neturi, apart 
morgičių mokėjimo. N^at, 
tokia jau Romos katalikuo
se tvarka. Taigi atsirado bū
relis kunigų, kurie su tokiu 
neteisingu Romos patvarky- 
kymu nesutinka ir pradėjo 
organizuoti neprigulmingas 
nuo Romos parapijas. Bet 
iki šiol jie veikė nesutarti- 
nai. Kožnas rūpinosi tik sa
vo parapija. Todėl kilo su
manymas sutverti 
Susiorganizavusios Į 
da, neprigulmingos parapi
jos galės daugiau nuveikti ii 
galės užkirsti kelią viso
kiems šarlatanams, kurie 
pasivadinę “neprigulmin- 
gais kunigais” renka tarp 
lietuvių pinigus neva baž
nyčių statymui, o paskui su 
visais pinigais pabėga. Tau
tinės bažnyčios, sako, turi 
būt visos suvienytos ir jų 
turtas turi būti pačių lietu- 

ivių rankose, o ne kokiems 
ten airišiams užrašomas.

Taip ir nutarta. Sinodas 
susitvėrė ir vyskupu tapo iš
rinktas Pittsburgho lietuvių 
tautinės šv. Jurgio parapi
jos klebonas kun. Zigmas 

■ Vipartas.
Bet lietuviai negali nieko 

nuveikti, kad bolševikai ne- 
įkištų savo dvylekio. Išgir
dę, kad tautinės parapijos 
organizuoja Sinodą. Mask
vos agentėliai tuojaus pasi
samdė salę ir paskleidė di
delius skelbimus, kad “Vil
nies” redaktorius Rokas 
Mizara (tas pats ką Argen
tinoj vadinosi Rasoda) aiš
kinsiąs.
geresnė: Romos ar nepri- 
gulminga. . 
bant apie bažnyčias 
Bagočių ir 4 nepriklausomus 
kunigus, tai norėjau pasi
klausyti ir bolševikų kunigo 
Mizaros, kaip jis aiškina ti
kėjimo reikalus. Bet nuėjęs i?

Sinodą.
Sinc-

pittsburgh, pa. 
iš SLA. 40 kuopos susi

rinkimo.
Sau>io 5 d. buvo SLA. 40

kuopi metinis susirinki-
mas i: u nkta 1930 metams
valdyt); . Kandidatų sula
šan i, ikai stengėsi savo
kandi' , s Įstatyti pirmuti-
niai-. ■ tiydami, kad žmo-
nės uz ■ mutinius daugiau
balsu Pirmą vietą ant
sąra- ns pasisekė ūžim
ti. be’ ai nieko negelbėjo.
Naik balsuoja už bolše-
viku- aana. Kandidatai
antroj toj visi gavo po
du-ti I, artus daugiau bal-
su. m . bolševikai pirmoj
vietoj. \aldybon išrinkta
šie a.-me ys: pirm. A. Vai-
neriu-. ■ > padėjėju V. Pet-
rausk; .- < jaunuolis), sekr.
Milda \ bickiutė (jaunuo-
lė). lin <ekr. F. Savickas,
ižd. .) \ bickas, iždo glo-
bėjai.- F Radziukynas ir J.
Lazauskas, maršalka F. 
Moi-iej -. ligonių lankyto
jais K. Šimkūnas ir A. Leva- 
naviėii. organizatoriais J. 
Virbicką-. V. Strakauskas, 
V. Petrauskas, K. Januške
vičienė ir K. Leliusis. dakta- 
ru-kvotė u .J. Vėberis, o ko
respondentu J. Virbickas. 
Visi yra veiklus žmonės, tai
gi reikia tikėtis, kad šiais 
metais 40 kuopa pašoks na
riais, nors ji ir dabar nėra 
visai menka kuopelė, turi 
15o narių.

Kai kurie buvo nepaten
kinti. kad 3-čio Apskričio 
suvažiavimas nutarė visų to 
apskričio kuopų delegatus 
nuvežti Chicagos Seiman 
Apskričio lėšomis, tik ta są
lyga. kad tokie delegatai 
nebūtų bolševikai. Bet ai
tas kam patinka ar ne. o 
pittsbuighiečiai rengiasi 
Chicagon ir ketina taip iš
pilti bolševikams kaili, kaip 
metai atgal 3-čio Apskričio 
konferencijoj.

J. Virbickas.

lamiai sau bovijasi, tartum 
nieko nežinotų. Ir nors ji už
mušk. jis ginasi nieko neži
nąs.

Tūli žmonės patarė tė
vams nemušti vaiko, o gal 
pasitaisys ir išaugs iš savo 
blogų papročių. Tėvai nu
stojo ji mušę. Ir ištiesų. ne
turėdamas už ką keršyt, vai
kas pasitaisė ir daugiau to
kių šposų jau nekrečia. Pa
sirodo, kad reikia žinoti, 
kaip vaikas valdyti, kad ne
davus dirvos blogiems jo 
papročiams vystytis. G. M.

MONTREAL, CANADA.
Pabėgo nuo dviejų merginų 

meilužis.

Lietuvos Fašistų Vergijoj i
I . J. KRUKONIS. !
-----------  —-— ■■ - -----------------------J

(Tąsa. ) nu ir vėl mus veda tardyti.
Lietuviškoji elektros kėdė, teiemonija ta pati, piade- 

........ .; ; čia gąsdinti karo lauko teis-
.... mu, ištrėmimu ir tt. Jis turis
įrankiai. liudininkus, turįs faktus.

Dabar ir aš panašus į Bet... kol revolveris į kruti- 
areštantą. Pirmiau nemalo- nę neatstatytas, žmogus ga
nu buvo išsiskirti iš kitų ir 
atrodyti “ponu.”

Po kelių dienų prasidėjo 
musų tardymas. Laimė, Laz
dijų žvalgyba neturi kanki
nimui priemonių k. a. elekt
ros kėdės, šompolų ir tt. to
dėl ir tardymas praėjo švel- 

,, niai. Nemanykit, kad žval- 
seno'gyboj vartojama elektros 

j,
Lietu-

I
Čia gyveno jaunikaitis' 

Kir—us. kuris keli metai at-. 
gal buvo atvažiavęs iš‘T__ ... . _
krajaus." Apie pusantrų me- kėdė tokia, kaip Amerikoj 
tų jis čia draugavo su pane- kur žmogą nužudo. L..;_ 
ie Ad—le, kuri taip nat ne- vos elektros kėdė žmogų tik 

’___  2 ___ *__  ” * * . Ji atrodo pa-
Be to da jis turėjo ir ki- prasta kėdė, kaip ir kitos, 

’ ' ‘ įtik Įelektrizuota ir nežinant
nesuprasi, kuo ji kvepia. 

.Atvedus kalini tardyti, pa
prašo Sėstis. ‘Šis mano, kad 
tai ‘‘ponų’ mandagumas, ir 
sėdasi: bet pasikelti jau ne
gali. Ji ima krėsti, kaip dru
gys, ir buvo atsitikimų, kad 

= užkrėsdavo ligi sąmonės ne- 
' tenkant. šompolai, tai yra 

i šautuvo viela, kurią apsukę 
i vatos valo šautuvą. Jais mu- 

. įšama per "sėdynę,” kelnes 
PaJy*tod nuleidus. Kad nebūtų žy- 

.... . sėdynę” pridengia
pradžių j? rarn,-|slapiu skuduru. Dar viena 

1 .IT*’’ ket priemonė, tai tarpupirščiuo
se sudeda paišelius ir ranką

x* y Aivauctaij, loc, x 11 u*o

Ii dar atsilaikyti ir nekaltu 
bodamas prie kaltės nepri
sipažįsta. Ir šį kartą nieko 
neišgavo, vienok parašė 
protokolą, kad “nusikalti
mas įrodytas. Pavojingas vi
suomenei ir valstybei as
muo.” žvalgyba rašydama 
kaltinamojo parodymus, 
stengiasi juos iškreipti savo 
pusėn. Taip buvo padaryta 
J. Nedzinskui, kuris vienok 
perskaitęs protokolą užpro
testavo ir atsisakė po juo 
pasirašyti.
Kalėjime gaunam neramių 

žinių. /
Ir vėl sėdim. Laukiam, ne- 

kantriaujam. Norim, kad 
greičiau kuo nors baigtųsi. 
Bet... musų ponai nesiskubi
na. Laisvėje vaikščioja vi
sokį gandai dėl musų liki
mo. Nors tvirtos ir storos 
kalėjimo sienos, bet, gerų 
žmonių dėka, mes gaunam 
visokių žinių.- Štai, girdi, 
Alytuje tiek ir tiek areštuo
tų. Mariampolėj šimtai, Vil
kavišky irgi. Ir manyje susi
darė toks ūpas, kaip pra
džioje didžiojo karo. Šitų 
areštuotųjų armija man at
rodė mobilizuoti kareiviai. 
Štai, rodos, ryt po ryt išveš 
mus kur tai į frontą, kur 
tapsim kanuolėm maistu.

Lankytojai suteikia kali
niams didelio džiaugsmo.

Ačiū geriems žmonėms, 
mes gaunam visko. Turgus 
ar jomarkas, žiūrėk, visas 

l būrys traukia i kalėjimo 
i ai&Kną kjenią Pasimatyti, pasikal- 

bėti negauna, jei bent per 
~ b- J’!!* grotas iš tolo, arba per pri- 
"i. u - J° i žiūrėtoją perduoda cigare- lLCclllimŲ • k„lbn r.nl’vmio /•Iaci*/-!'. it-

senai buvo iš Lietuvos atvy- prikankina. Ji atrodo pa
kus. j 
tą merginą, būtent A—ę.

Šitos merginos labai tarp 
savęs varžėsi ir kiekviena! 
norėjo vis daugiau K ir—ų 
prie savęs pritraukti. Bet.’ 
žinoma, kuogi mergina gali 
vaikiną prie savęs daugiau * 
patraukti, jeigu ne savo mei- - 
ie ir atsidavimu jam? Ir jos 
abidvi taip darė. O Kir—us 
mokėjo iš to nuadotis ir abi
dvi jas apeidavo.

Pagalios Ad—lė į 
kad reiks būti jau motina.:U 
Kir—us iš '
no, žadėjo vesti, bet savo: 
prižado nepildė, o mergina 
pamatė, kad jos “laikas” j 
nebetoli, 
ti jam teismu. Pamatęs, 
gali būt bloga, Kir—us pa
siėmė savo “siutkeisi” ir nie
kam nieko nesakęs išnyko iš 
Montrealo. Net “gud-bai” 
savo mylimoms nepasakė.

šitas įvykis čia sukėlė 
daug kalbų. Bet merginas 
mažai kas kaltina. Visi sa
ko. kad Kir—us yra latras. 
Jis dabar yra jieškomas, ir 
jeigu bus pagautas, gal teks 
ir

i

se u idilių
T. ... bau spaudžiant. lyg sveikinant, 
Ji pradėjo grą^in-:jįe Įaužo pirštus.

l

I
Yra d ai 

daug kankinimui priemo
nių, bet man, kaip sakiau, 
ant savo kailio neteko jų iš
bandyti.

Kaip žvalgyba “įrodo 
nusikaltimą/’

Žvalgybininkas Cibavi- 
čius ateidavo i kalėjimą, po 
vieną išsaukdavo 
kambariuką 
Kiekvienam 
miausia jis 
tūkstančius 
sako, ruošė i 
ganizavai 

į “Gelbėjimo 
klausei soc. 
riams, komunistams, ir taip • 
toliau. Išskaitęs tą litaniją,!* 
kviečia prie visko prisipa
žinti, nes tuomet, anot jo, 
bausmė bus mažesnė arba 
ir visai jos nebus.

.Jokių prisipažinimų 
gavęs, kaip šuo muilą nuri
jęs. žvalgybininkas nudū
lindavo atgal. Po kiek die-

I

į atskirą 
ir tardydavo, 
iš musų “: 
prišnekėdavo 
nusiKaiuiiių,'.^ bulkų, cukraus, dešros ir 

perversmą, or-Į^ toI£u b. Hnksma tuo_ 
ar dalyvavai m€£ ant širdies, kuGmet ma_ 
komitete, pri- kad yTa žmonių> kurie 

ievohuciome-|tave atjaučia, tavo vargą 
įvertina.

Gaunam knygų, laikraš
čių, gaunam net metalinius 
šaukštus ir lenktinį peilį 
(labai nepatogu kumpis 
dantimis ir nagais drasky- 

iti). Kaip tas viskas patenka 
ji kalėjimą, gal tamstoms ir 
1 įdomu butų žinoti, vienok 
atleiskite man. tų dalykų aš 
čia negaliu minėti, nes tuo 
galiu daug pakenkti esa
miems ir busimiems kali
niams.

Reikalaujam teismo.
Nesulaukdami ‘sprendi

mo. mes padavėm Seinų ap
skrities viršininkui kolekty
vų pareiškimą, kuriame pra
šome padaryti spaudimą, 
kad musų byla greičiau iš
siristų: “ Jei kalti—padėkit 
mus ten, kur politinių vieta, 
o jei ne—leiskit prie kas
dieninio darbo, nes su kri
minalistais sėdėti atsibodo.”

Rodos, po trijų sąvaičių 
sėdėjimo, vieną naktį, kuo
met mes jau ruošėmės gulti, 
sučarškėjo kameros raktai 
ir įėjo policijos viršininko 
padėjėjas Stankevičius su 
sprendimu. Sustojom ra
miai. kaip kareiviai. Kruti- 

ines patempėm, kelines pa
taisėm ir laukiam dekreto, 
širdis smarkiai plaka: “Ką 
likimas nulems?”

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS. 
Kerštingas vaikas.

?<etoii nuo Worcesterio 
gyvena pasiturintis ūkinin
kas. k: • is turi labai keistą 
vaiką. Kaip tik vaikas kuo 
prasikalsta ir tėvas užva- 

ia jam porą diržų, tafi 
jis baisiai užsigauna ir jieš- 

i progos tėvui atkeršyt, 
adv. -Jeigu kartais motina ji ap

kuri bažnyčia yra 
____ i ar nepri- J!S 
Aš girdėjau kai- k°.

i bolševikų misijas radau tik
5 žmones ir pati Mizarą su 
nuleista gosimi besėdint. 
Pasirodo, kad bolševikų mi- 
sijonierius visai už dyką iš 
Chicagos atvažiavo. Nebu
vo iš ko nei aukų rinkti.

J. Virbickas.

MOl'NT CARMEL. PA.
A. a. Antanas .Mockaitis.

Gruodžio 30 d. mirė čionai 
Antanas Mockaitis. Velionis gi
mė Lietuvoje ir jaunas būdamas 
atvažiavo Amerikon; pirmiau
siai apsistojo Shenandoah. Pa. ir 
ten išgyveno 17 metų, paskui 
persikėlė i Mt. Carmel. Pa. ir vi
są laiką per 27 metus čionai gy
veno ir užbaigė savo dienas. Ve
lionis buvo nuoširdus ir malo
naus budo žmogus, gražiuoju 
sugyveno su savo kaimynais ir 
buvo visų mylimas. Jam mirus, 
daugelis šios apielinkės lietuvių 
neteko savo mylimo draugo. Jis 
paliko dideliame nubudime savo 
mylimą žmoną Natalią. su'kuria 
per visą savo amžių gražiausiai 
sugyveno ir dukterį Pauliną. 
Taipgi paliko vieną seserį Mrs. 
Mary M alter, Kenosha. Wis. ir 
brolį Joną, Lietuvoje.

Lai būna jam palaiminta am
žina pailsis.

Mrs. Natai i e Mockaitis .... 
, ir Duktė.

i

kūprina, tai jis ir motinai 
keršija: pagriebia dresę.
skrybėię ar kitokią drapaną 
ir išr.t-šęs į girią taip pasie

kiu i nors tris dienas
. o nesurasi.

Už tokį • darbą tėvai da 
daugiau vaiką baudžia. Bet 
nors ?. užmušk jį, o kur jis 
išneštus daiktus padėjo, jau 
neišgausi iš jo.

Vieną sykį žąsinas įgnybė 
jam į koją, lai vaikas per 
tris d? nas tykojo paskui jį 
su kirviu. Kai tėvas pamato, 
tai k'ivi atima, bet kaip nu
eina. tai vaikas vėl už kirvio 
ir pa kai žąsiną. Pagalios 
vieną dieną tėvas su motina 
išėję į la iką prie darbo. Su
grįžę is tarbo žiuri: žąsinas 
jau uu’d be galvos. O vaikas 
boviia> >au ramiai, ka4p ne
kalta-.

Supykęs tėvas smarkiai! 
vaiką .. . mušė ir po pietų vėb 
išėjo auką prie darbo, i 
Vaika- ėmėsi galvot "apie 
naują - rštą. Tėvas turėjo 
bačka gazolino, kuri stovėjo 
daržii.t užkelta aukštai, 
kad r. i kam po kojų nesi- 
i ’ r j_______
pečias. alipo prie tos bač-

šaltoj patupet.
Rimiečio Lapukas.

I

( J.EVELAND. OHIO. 
a. Ignas

i.
kaip

.Tarušauskas-'iarus
s. rn. sukanka lygiai 
mirė musų mylimas 
paėjo

A

-ausin 17
tai..
Velionis paėjo iš Šaukėnų 
š:auHų apskr. Lietuvoje paliko, 
•is, o An’f 
ir <iu«sunu= 
Paminėdami 
jves musų brangaus tėvelio 

ie: . niekados nojratėsime pamiršt 
udžios valandos, kada nema- 

is išplėšė iš mus tarpo b-an- 
lėve’i. Ir šiuomi da kar

inu. tegul būna lengva žemele 
jis ilsis, musų neužmiršti- 

veliui.
Nuliūdę Sūnūs ir Marčios.

du me 
tėvas

5 sese: 
žmona 
lovą, 
suk 
mn
tos sK 
■or.i mirt 
šiauši rr.u>

I

i

tą tari 
kurioje 
rfelT! t i

■erikoje savo mylima 
— -Joną ir Stanis- 
šias dviejų metų

r.eiš-

pAlN-I.XPF«ttR.
p-' -2^ - »-*' MMT9M

s

į

I I

maiš -i. \aikas pristatė ko-:
• * - 1

kos i' uileido žemėn gazo 
liną.

Pa * s namo tėvas vaka 
re jaučia, kad baisiai smir 
da gaz" inas. Eina daržinėn 
pažiūrėt:. ogi visas gazoli
nas - > viso 40 galionų — 
jau ar. omės. O vaikas vėl

I
I

’f

>

Neapleiskite 1
7 Peršalimo! 1
Sumykite jį j
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EKSPLIOZIJA SUGRIOVĖ 
3 NAMUS.

Sausio 16 d. Newarke ne
išaiškinta iki šiol ekspliozi- 
ja visiškai sunaikino tris 2 
šeimynų namus.



K E L EI VIS4
—Vadinasi, mano geri 

linkėjimai neturi jokios 
reikšmės tau tėve. Koks ta
vo gyvenimas buvo, toks ir 
pasiliks. Maldaknygė, sap
nininkas ir snapsas užtvėrė 
tau kelią į geresnę ateitį ir 
tu pasiliksi vyčių generolu 
iki galo.

Bet kas gi taip šviečia-—Bet kas gi taip šviečia
si? tėve? šviestis reikia iš 
moksliškų knygų. Ir jas rei
kia skaityti su saiku.

—Ne, Maike, man apšvie
ta neina į sveikatą. Ot, išsi
gerti porą šnapsų, tai aš my
liu.

* **k. — •>si, te ve. šviestis reikia iš
moksliškų knygų. Ir jas rei
kia skaityti su saiku. I

—Ne, Maike, man apšvie
ta neina į sveikatą. Ot, išsi
gerti porą šnapsų, tai aš my
liu.

Į Lietuvos Darbo Visuo
menę.

tuos. kurie mumyse turi nuo
širdžius draugus. Veltui bu
vo jų pastangos. Po taria- 

sų Partija vėl iškildavo su 
nepaprastu pajėgumu, ste
bindama musų priešus. Iš
kildavo dėlto. xad su mumis 
kanu ėjo Lietuvos darbo 
žmonės. Ir t; me dideliam 
pasitikėjime, kari mums pa
kilimo momentais reiškė 

i Lietuvos liaudis, mes mato- 
' " ūsų darbuo-

No. 4. Sausio 22 d., 1930.

“Raganų” Deginimas Lietuvoje.

I

(Pabaiga) [spindinčiomis kibirkštimis.’ Ta pati Liuęi-
“‘Tą patį metą birželio 30 dieną ponas Ja aptarė Petrienę Lesikienę, sakydama. 

Daškevičius, senai ir dabar apskųstos Ma-i *^na gydosi ■ ate^anS. n?sa aa an 
rikės Adomaitaitės savo žmogaus įnamės,! n‘ aPvęręįa> ^a.r Į*1™! i sieną j erta
kuri buvo į Varnius išsprukusi, iš ten par- pr taiP debesis įsgaimoja.
gavęs, ponui Butvilui leidžiant, pirma šiaip” ‘Ta pati aptarė Dovydą Pusei sakyda- 
jau, paskiau kankindamas klausė ir abu ma> kad jis esąs jų vyresnysis ir jas mokęs, 
kartu pasisakiusi mokanti žavėti. Negana Ta pati Liucija aptarė šlapokienę su dūk
to, pati apskundė minėtą Kuzmį, šaky d a- teria Magdusia, buk abidvi moka žavėti, 
ma: ‘Mane mokė ir pats moka žavėti. Tu- Pernai šv. Jono naktį lakioję į Šatriją su 
rėdamas ant ko širdį — aluje, degtinėj, kibirkštimis aukščiau už kitas.
valgiuose žavi žmones, kad įsirgtų, su-: “ ‘Ta pati dar apkalbinėjo Jurgienę 
džiutų, mirtų, nelaimių patirtų. Moka ža- Kokšienę iš Luokės, sakydama, kad mo
vėti, nes yra musų vyresniuoju — žavi ja- kanti žavėti ir su raganomis turinti drau- 
vus, miškus, vandenis ne vien darbais, bet gystę. Ta pati apskundė Motiejienę Tra- 
ir žvilgterėjimu, taip žmones taip ir gyvu- bienę iš Girkančių, sakydama, kad mokan- 
lius, ką tinkamas.’ iti žavėti ir vyrą savo apdavusi, kuris mi-

“‘Ta pati Marikė apskundė Katrę Riš- ręs, o pati su vaiku svetimoteriavusi. Ta 
kevičaitę, sakydama ją mokant žmones, gi- pati apskundė Endriulį Jurkšaitį, pono 
rias, javus ir vandenį žavėti. Dar pakaltino Butlerio iš Varputėnų žmogų, sakydama 
Baltramiejienę, Kirkliuos gyvenančią, ku- jį sugebant žavėti žmones, gyvulius ir ja- 
ri. sakė, vandenį iš vieno indo į kitą pilstė- vus. Dar aptarė Adomienę Grožienę, po 
1 lojant i. sau žinomą žolę įmetanti ir tuo Nimike ties Luokės valsčium gyvenančią, 
vandeniu šlakstant javus gadinanti. Dar kuri mokanti it kitos žavėti. Ta pati ap- 
pakaltino Kazimierienę Vikšvfenę, kuri skundė Kraučienę, Telienę, Patumšės val- 
buk rankiojusi nuo medžių ir žolių rasą, o sčiaus, kad mokanti žavėti žmones, javus 
paskiau šlakštydama novijus žmones, ja- ir gyvulius. Tą savo aptarimą kaip kanki- 
vus ir bandą. Minėtasis Kuzmis buk matęs narnos, taip ir ant laužo deginamos, visos 
renkant ir šlakstant ir dar, kaipo vyresny-j išpažino, nei vieno iš aptartųjų nelenkda- 
sis, ją pamokęs. Ta pati dar apkalbėjo mos. Todėl budelis visiems apskųstiems ir 
Dovydą Pusnį iš Gintenių sodžiaus, saky-j Kuzmiui kaltvbę įrodė.
dama: Senų dienų yra burtininkas, kartu' “‘Liepos 3 dieną, tais pačiais metais, iš 
su Kuzmiu yra musų vyresniuoju, abudu Priežasties minėtojo apskundimo, bude- 
mumis valdo, daugiau už mumis sumano'liui esant, ponas Martynas Naruševičius, 
žavėti, pačiudu ką tinkamu žavi ir mums^Inflentų regentas (podczaszy), p. Miko- 

' ]ajienej šemiotienei norint, mano (gene
rolo) akyse liepė kankinti Dovydą Pusei iš 
Gintenių sodos, tris atvejus sudegintų ra
ganų aptartą. Ir nors gynės, sakės nesu
manąs žavėti, vienok kaipo moteriškųjų 
apskųstas, buvo sudegintas. Tą pačią die
ną p. Naruševičienė įsakė dvaro prievaiz
dai, kad sugrobęs jos tarnaitę Vasiunkai- 

raganų aptartą, čia atvestų, bet ji gy
nės ir sakės nemokanti žavėti, — tik pasi
sakė vieną sykį bažnyčioj per mišias kuni
gą minty palyginusi į gyvulį. Taip pat, esą, 
radusi aule sudžiuvusią varlę ir amžina 
atilsį savo ponui Naruševičiui į medų idė- 
;usi, ką tuokart namiškiai ir pamatę? Vie
nok taip padariusi ne dėl žavėjimo. Taip 
oat kankinant atvykęs čia Pridriks Butle- 
ns klausė per mane, generolą, bene gadi
no jo kaivių pieno, bet ta pasisakė jo ban
dos nei matyte nemačiusi. Todėl aš, gene
rolas, ką vien išpažinimo laike girdėjau, 
vis tai teisingai surašęs, kaip pirma jau 
buvau pasakęs.^ iš Kražių ponų valsčiaus 
ketui įas moteriškąsias, tris kartus apskus
tas, uz sudegintinas paskaitėm.’ ”

Po šituo sprendimu pasirašo šie inkvizi
toriai: gen. Wozny, Teodoras Povylas 
Kovnackis, Andrius Stanislovas Gruševs- 
kis, Aleksandras Vaclovas Daugėla, Jonas 
Išlevskis, Mykolas Petras Gežodas, Lau- 
rvnas Guževskis, Steponas Jurgis Daugėla 
Stanislovas Konstantinas Giežodas ir My- 
kalas. Jonas Sugovdas. Visi jie Kražių 
apielinkės dvarininkai.

Visiems jiems dalyvaujant, 4 dieną lie
pos 1696 metais Dirvėnuose buvo sudegin
ti 4 aukščiau minėti žmonės, būtent: Mag
dalena Šaulienė, Lucija Nomšaitė, Laury- 

! nas Kuzmis ir Dovydas Puscis.

Į

Gavome vėl pradėjusį ei
ti Lietuvos “SoclII__ '
tą.” Pirmame jo numery yra 
įdėtas šitoks Partijos Cent
ro Komiteto pranešimas 
Lietuvos darbo visuomenei:

Šių metų birželio mėnesį 
Kauno miesto ir apskrities 
viršininko pasiulymu Komi
sija Draugijoms registruoti 
nutarė : 
Socialdemokratų 1 
veikimą. Motyvai musų Par
tijai uždaryti buvo tie. kad 
Partija, girdi, savo veikimu 
išėjusi 
statuto 
girdi, 
asmeny palaikiusi ryšius su 
žmonėmis, kurie dirbę musų 
krašto nenaudai, kurie esą 
remiami musų krašto priešų.

Kauno Apygardos Teis
mas, kuriam musų partijos 
Centro Komitetas apskundė 
minėtos komisijos nutarimą, 
gruodžio 3 dieną išnagrinė
jo bylą ir nutarė leisti Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jai toliau veikti.

Pusę metų buvome nei 
pakaiti, nei paleisti. Pusę 

. metų buvome gyvi palaido
ti ir negalėjome parodyti 

• net tiek veikimo, kiek jo iš 
vymą geria. Ir, sako, vyžom viso galima reikšti, dabarti- 
apsiavę jie tenai nevaikščio- r^° politinio gyvenimo suly
ja. Kas diena, sako, apsiavę gose. Seniausiai Lietuvos 

........................................visuomenės partijai, per visą 
savo amžių kovojusiai už 
Lietuvos darbo žmonių rei
kalus. už musų krašto nepri
klausomybę ir demokratini 
jo susitvarkymą, buvo mes
tas kaltinimas, kad mes. 
socialdemokratai. esame 
savojo krašto “išdavikai.”

Musų Partija turi per
daug gražią, kovomis turtin
gą praeitį, kad mums butų 
reikalo į tai atsakinėti. Mu
sų Partija visą laiką nepa- ____
lįsdama dirbo, kad pakeltų darni, pasister

ialdemokra- moto susilpi’.ėpno metų mu-

sustabdyti Lietuvos me teisinga 
į Partijos!tės jvertinimą.

Kauno Apygardos Teismo 
nutarimu 
legaliai veikti 
jai. Nežiūrint 
tujų smūgių, 
cialdemokratų Partija vėl iš
eina viešumon, vėl pradės 
rinkti ir tvarkyti laikinai pa- 
krikdintas savo eiies, vėl 
užims barą u>: uotuose mu
sų laukuose valyti kelią mu
sų liaudžiai i geresnę ateitį.

Kiek sąlygos leis mums 
dirbti. parody> ateitis. Bet 
gyvenimo sąlygas sudaro
me ir mes patys. Lietuvos 
darbo žmonių kelias yra ne-' 
nuilstamos b’vos kelias už 
geresnę musų ateitį. Kovai 
vesti ir ją laimėti mums rei
kalingo.' jėgos. Musų jėgos 
šaltinis esame mes patys, 
musų susipratimas, musų 
pasiryžimas, r usų suderin
tas ir vieningas veikimas. 
Todėl suburkime ir sustip
rinkime savo eiies. Atnau
jinkime musų rganizacijas,’ 
pasiliuosuodar.: jose nuo tų; 
žmonių, kuri- pastaraisiais' 
laikais pas:rolė neverti so-[ 
cialdemokrato vardo. Neš-Į 
kime i musų organizuotą1 
veikimą padš- ntimą ir gy
vą sielą. Kalbinkime plačią-' 
sias darbo žir. nių minias...; 
Geriausias bu kas jas pasiek
ti yra musų >rt-uda. Platin
kime musų laikraštį, musų 
literatūrą. Neūaug jos turė- 

. __ kim jos su-
Lietuvos darbininkų klasinį kurti daugia: bent buti- 

- . „ , . • ... ---------- Turėdami galvoješ linkiu “Salemono Galvą ir įbru- juos s ’

—Tegul bus pagarbintas, gal ponaitis pasakytum man. 
Maike! kas reikia daryti, kad karvė

—Sveikas, tėve! Kas nau- duotų daugiau pieno ir kad 
ja? kiaulių lašiniai butų stores-

—Sei, Maike, aš išmokau ni. Jis sutiko su mielu noru 
naują žodį. ir tuoj pradėjo apie apšvie-

—Kokį? tą. Be apšvietos, sako, nei
—Ugi “faktišką patėmi- velnio nepadarysi. Kodėl, 

jimą.”* Aš buvau nuėjęs į sako, karvė pieno neduoda? 
bolševikų mitingą. Jie dis- Kodėl paršas dorai neišau- 
kusavo tenai kažin kokį su- ga? Todėl, sako, kad ne- 
manymą. ir kaip tik vienas 
padarydavo misteiką, tai 
kitas ranką pakėlęs į čėrmo- 
ną tuoj šaukė: “faktiškas 
patėmijimas!” Taigi aš ir 
tau. vaike, dabar noriu pa
daryt faktišką patėmijimą, 
ba ir tu padarei misteiką.

—Sakai, aš suklydau?
—Jessa!
—Kame?
—Tu nepasveikinai ma

nęs su Naujais Metais. Visi 
davė vienas kitam geriau- gi aš, vaike, 
sius linkėjimus, o tu nei 
vempt. Gal už tai man ir ne
siseka šiais metais. Štai, pe
reitą nedėldienį grįždamas 
iš krikštynų ant kampo pa
slydau ir susimušiau vieną 
kumpį.

skaitai gana. Ir pradėjo kal
bėt, kaip ūkininkai gyvena 
užsieny. Sako, užsieny ūki
ninkai žalibarščių su bulvė
mis nevalgo. Jie valgo tenai 
kiaušinienę su lašiniais ir 
vv

iš jos programos ir 
nustatytų ribų. Ji, 

kai kurių savo narių

miltus vėl leista 
kaipo parti

ni šiol pakel- 
Lietuvos So-

t

gerais batais ir eidami gult 
nenusiauna. O jie taip gyve
na tenai dėl to, sako, kad 
skaito visokias knygas. Tai- 

, ir pamislinau, 
kad ta apšvieta geras daik
tas. Pasiėmiau maldaknygę 
ir davai skaityt. Perskai
čiau visas litanijas ir anti- 
ponus, visas tajemnyčias ir 
rokundas sumenės. Net gal
voj pradėjo suktis, ale skai- 

—-Gerai, tėve, aš galiu da-tau. Reikia, sakau, pavarg
tai- tau palinkėti gerų daly-; ti, bus geresni lašiniai. Atei- 
kų. ina pusbernis ir sako, gal

—Na. tai palinkėk! Juk jau čėsas kiaules liuobti, 
man neišpuola tave ragint. Palauk, sakau. Sujieškojau susipratimą, kad padarytų niausios. Turė ami' galvoje 

—Gerai, tėve, aš linkiu “Salemono Galvą” ir įbru- juos sąmoningais ir veikliais demokratijos iekimus, pa- 
tau šiais metais atprasti nuo kau jam. Skaityk, sakau, tai demokratais.

. O jis ver- 
kad skaityt nemokąs.

k, sako, kuolą nutasvt.i
. .

negaliu. O aš jam sakau.
‘ , durniau, tai vyžų

valkiot nereikės, batais dė
vėsi. Ant rytojaus atsikė
liau, pusbernio jau nebėra. 
Tik sena kepurė palikta ant 
vinies. Pabėgo, ir algos išsi
žadėjo. Nuėjau pažiūrėt 
kiaulių. Ogi ant durų šoka. 
Žviegia, kaip pašėlusios. Sa
kau. reikia daugiau skaityt. 
Perskaičiau visą Šaltini, pa
skui pasiskolinau Sapninin
ką, ir tą išvariau nuo galo 
lig galo. Einu vėl pažiūrėt 
kiaulių. Jos išrodo, kaip kad 
butų iš dviejų lentų sukal
tos, ir da labiau žviegia. 
Reiškia, da negana skaityta, 
pamislinau sau. Nuvažia
vau miestelin, pasiskolinau 
pas zakristijoną “Živatą 
Šventųjų,” ir davai toliau 
skaityt. Visą sąvaitę ėmė 
perskaityt. Pabaigęs einu 
vėl kiaulių pažiūrėt. Jau 
žviegimo negirdėt. Visgi 
skaitymas pamač’jo. pamis
linau sau. Bet atidarau tvar
tą, ogi kiaulės jau guli nebe
gyvos. Nuo to laiko, Maike, 
|aš jau į apšvieta netikiu. 
[Tik akis už dyką pagadi
nau ir dabar akuliorus turiu 

' nešiot.

__  . . .. • kad suburtų jų sistengkim kartu sustiprinti 
pypkės ir degtinės, o pripra-liuobti nereikės. O jis ver- jėgas kovai už demokratijos klasinį darbu ' ''
sti prie laikraščių ir knygų kia. 
skaitymo. Aš linkiu tau Duo 
daug skaityt ir gerai apsi-jar vyžas sulopyt, bet skaity 
šviesti. p „ ’

— Kibą jus pašėlot, ar ką skaityk, 
jau! Kur tik žmogus nepasi- ’ 
suksi, visur tau tą apšvieta • 
kiša į akis. Nueisi į parapi
jos mitingą, tenai kunigas 
liepia užsirašyt “Darbinin
ką:” nueisi pas komunistus, 
tenai tuojaus bruka tau pa
nosėn “Laisvę.” Ir vis skai
tyk, vis švieskis, vis duok 
jiems pinigų, ba kitaip pra
žūsi. Jau pereitą sykį pasa
kiau: “pasikarkit jus su sa-, 
vo apšvieta, daugiau neisiu! 
į jokį mitingą.” O dabar ir! 
tu man liepi šviestis!

—Apšvieta, tėve, pakeliai 
žmogų, pagerina jo gyveni-; 
mą.

—Na. jau tu. Maike, ne-i 
šnekėk man tokių baikų, ba; 
aš ilgiau ant svieto gyvenu 
ir daugiau žinau. Da Lietu
voj būdamas trajinau pagal 
apšvieta gyventi. Atsimenu,, 
atvažiavo į musų kaimą ant 
vakacijų toks studentas, ką 
klesose iš knygų mokinosi 
kaip ūkį vesti. Jis vadinosi 
lyg ir gramafonas.

—Turbut agronomas?
—Dac it, Maike, abramo-l 

nas! Taigi aš pas jį nuėjau( 
ir kepurę nusiėmęs sakau,'

nkų judėji
mą Lietuvoje, ^naujindami 

'i oininkų są- 
ami naujas.' 
ieskime ki- 
arbą kad ir 

sąlygomis, ‘

leidžia tai padaryti. Ta dar apkalbėjo 
Juozapienę Šlapakienę ir jos dukterį 
?»Iagdaleną, taip pat Martynienę Bekau- 
Henę, našlę su dukteria, sakydama: Per
nai šv. Jono naktį šlapakienė su dukteria 
iš savo namų pro Kirklių sodą, kartu su 
mumis, lėkė į Šatrijos kalną, o šiais me
tais ar lėkė — nežinau, nes Kuzmį suga
vus, aš persigandusi išbėgau. Ta pati Ma
rikė apkalbėjo Vasiukienę senąją, po po
nia Naruškevičiene pašatrijėj gyvenančią, 
kuri mokanti žavėti, sugebanti įvairiomis 
žolėmis žmones susarginti, it kitas raga
nas.

“ ‘Apskudė dar Jonienę Gėdienę iš Še- 
melienų sodos, priklausančios Kražių pa
noms (davatkoms), sakydama mokant 
žavėti, bet tą prisiekus ant žodžio palei
dom. Apskundė taip pat Skerdienę, našlę, 
poniai Bėlozonienei priklausančią, gyve
nančią Biržėnuose, sakydama ir tą ren
kant rasą. į puodelius pilsteliojant, javus 
gadinant ir žmones. Ta dar aptarė jauną 
Korkienę. Luokėj gyvenančią, kuri ir 
žvilgterėjimu galint žavėti, o apmaudui 
pašokus valgin ir gėriman ką norint nege
ra žmonėms įbrukanti. Ta pati apkalbėjo 
Abromienę Zakristijonienę, Gvalauskienę 
is X ainių miesto, ir sakė esant vyresniąją, 
a žmones, javus ir gyvulius žavėti suge
banti.

“ ‘Tą pačią birželio 30 dieną, anksčiau 
paminėtiems teisėjams liepiant, pradėta 
kankinti Liuciją Nomšienę iš Kirklių. Ji 
kankinama pasisakė mokanti žavėti, o pa
skiau pašaukė minėtąjį Kuzmį, sakydama: 
‘Sens jau burtininkas, pasižįstu su juo nuo 
J 8 metų, mokės jis žavėti nuo senosios Ru
dienės, kuri mirė, ir mėgsta lakioti suir savo klasės siekimus.

Lietuvos. Socialdemokra- profesines 
tu Partijos vėliava buvo tas jungas ir kt; 
žibintas, kuris jau 30 metų Švieskime.' ir 
atgal caro vergijos tamsu- tus. Stokim- ' 
moję sužadino Lietuvos sunkiausiom:- 
liaudy jos politinę mintį, atsimindami, 
-ukėlė ją kovai už savo tei- lašo sugria;a.< 
sės ir sunkiausiais momen- skina kelią pi 
tais buvo jos priešaky, vi- draugai. i-m:. 
suomet skaistus ir aiškus. 
Toje kovoje už musų liau
dies teises musų Partija vi
suomet buvo darbo demo
kratijos avangardas. Gerai 
suprasdama, kad jos pajė
gumas pareina nuo gyvo ry
šio su liaudim, nuo nuošir
daus ios reikalų ginimo,
Lietuvos socialdemokratija 

vadovavosi obalsiu: liau
džiai per liaudį. Mes visuo
met buvome atkaklus priešai 
bet kurios svetimos okupa
cijos, bet kurio svetimų jė
gų įsikišimo į vidujinius mu
sų krašto reikalus, pasitikė
dami savo siekimuose tik 
Lietuvos darbo žmonėmis.

Ir Lietuvos darbo demo
kratija žino, kas yra Lietu
vos socialdemokratai. Mes 
ne kartą esame pergyvenę 
organizacinio pakrikimo 
laikotarpius. Mus ne kartą

Mirštančių Beždžionių Prieglauda
Vienam vokiečiu baigti gyvenimąi i- "»■ imi ’ ■ žuina-1 dzionėms Lengvi ^jvvuiui^

' i n.- / ^u’ Pavyk° aplankyti va-Įcia pat. Prancūzijos pietuo- 
-,la> ni p.a- (bnamają “mirštančių bez- se kur jiems įsteigti lvg ir 
>yn. Taigi, džionių prieglaudą.” Ši “invalidų namai.”

• 1 1 T“* ... *-

įvn.
prieglauda yra Francuzijoj.

Lietuvos Socialdemokratų ja valdo d-ras Voronovas, 
Par įjos Centro Komitetas, pagarsėjęs atjauninimo ope-

v

INDŲ VADAS.

X

Dauguma dvesiančių gy
vulių prieš pat mirtį slepiasi 
į nuošalius kampus ir ten 
baigia savo gyvenimo die
nas.

Įdomu tai, kad žmonės, 
kuriems įskiepytos iš bež
džionių paimtos liaukos, 

ios:^a.rtu su j°m’s gauna nuosa- 
nes “atsi- 

Y? jaunindami” užmoka bež
džionės kainą. Ir vis dėlto 
nei vienas “atsijauninęs” 
nepanorėjo pasiimti bež
džionės, kuriai turėjo būti 

; dėkingas už savo jaunystę.
; Išimtį padarė tik vienas 
klanas, kurs pasiėmė su sa
vim savo šimpanzę.

Vėliau jis skundėsi, kad 
sunku buvę matyti jo akyse 
nykstantį gyvį. Nebegalėda
mas ilgiau iškęsti gyvulio 
kančių, jis įčirškęs morfi
jaus ir beždžionę nužudęs.

B. P.

Vokiečių laikraštininkas 
pasakoja, kokį sunkų įspūdį 
daro pasmerktieji dvėsti gy
vuliai.

Pirmąsias po operacijos i ™.Jonus*
dienas beždžionės vis rodo e-n ,n U
savo įgimtą linksmumą ir 
vikrumą. Bet jau antrosios' 
sąvaitės gale pasirodo nuo
vargio žymės. Gyvuliai išti
sas valandas nesijudina, il
gai miega ir nei į ką nerea
guoja.

Toks gesimas trunka apie 
metus, o paskutiniąsias gy
venimo sąvaitės gyvuliai pa
sidaro labai keisti.

Laikraštininkas matė mir-

racijomis persodinant žmo
gui beždžionių liaukas.

Ši prieglauda užima gana' 
žymų dvaro plotą, kuriame 
auklėjamos jaunos beždžio
nės.

Kai tik beždžionei išima
mos liaukos, gyvulys gana 
greitai dvesia. Iš karto bu
vo manoma išėmus liaukas 
beždžiones nužudyti, bet to
kia priemonė buvo pripa
žinta peržiauri. 

| Taip pat pasirodė negali
mas grąžinimas jų į gimtą
sias girias. Be to, kad toks 
gabenimas labai brangiai ištantį šimpanzę, kuris nuo- 
kaštuotų, iš jo beždžionės lat ranka mosavo ties gal- 
jokio džiaugsmo nebeturė- va, lyg gindamasis nuo ne- 
tų. Nelaimingi gyvuliai vis- matomų musių, 
tiek neilgai tegyventų, ne- 
galėdami atsispirti gyveni- sustingęs, beprasmiškai akis' 

Retkar- bėgę 3 plėšikai. Juos pažino 
kriuksėjo, kaip Georgijoj, visus pašovė ir 

' suėmė.

i
i
i

Puikus pavianas sėdėjo'

Indija nac,0nai,;iJ vada!< ožara- m o sąlygoms ir žiauriems įsmeigęs į erdvę, 
atsidėję plūdo musų priešai, hara| *>hrU. kun, r< kaiauja Indijai giminaičiams. čiais jis I ’ ’ '
kad nuo musų atbaidytų nim j Užtat nutarta leisti bez-(kiaulė.

Iš West Virginijos kalėji
mo pereitą sąvaitę buvo pa
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Įvairios Žinios:
“i IŠ DARBO LAUKO ”riam> neduot darbininkams 

pasporiu, kurie nori važiuot 
i Braziliją/’

PAJIEŠKOJIMAI IEŠKAU DARBO UŽ ( HAUFFERJ 
šas turi tokį darbą, pareikalaukite, 
arba kurie žinote, prašau pranešti; 
už pranešimą atsilyginsiu. Esu geras 
darbininkas.

Z. IVANAUSKAS
193 Grand st.,Brooklyn, N. Y,

Parsiduoda Čeverykų Štoras
Apielinkė apgyventa visokių tau

tų, daugumoje lietuvių ir tik vienas 
lietuvių šušių (čeverykų) štoras. 
Randa pigi Biznis išdirbtas per 15 
metų ir eina labai gerai. Priežastį 
pardavimo sužinosit ant vietos. (5) 

JONAS A. KERŠIS
1118 Hashington st, kampas 
St. George avė, \orwood, Mass.

( Depą rime nt of Labir )

DANCIGAS.
Bedarbė.—Dancigas yra1 KAIP BUVO NUGA- 

buvęs Vokietijos miestas. 
Po karo jis buvo iš Vokieti
jos atimtas ir iš jo padaryta 

S^vieTų nepriklausoma mažutė res- 
publika, per kurią lenkų ko
ridorius išeina Į Baltijos ju
rą. Dabartiniu laiku tenai 
pasidarė didelė bedarbė ir 
9,000 darbininkų negali su
sirast sau užsiėmimo. Todėl 
tarp vietos žmonių prasidė
jo agitacija prieš ateivius 
darbininkus, kurių Dancige 
Šiomis dienomis Į Volkstagą 
sako, kad jeigu ne tie atei
viai, tai vietos 
kams < 
Šiomis dienomis Į Vokstagą

Pajieškau Jono Weta, gyveno Ku
li >e, bet —------- *----- x-------
reikalų 
arba lai

nežinau kur; turiu svarbų 
Kas žino malonės pranešti 
pats atsišaukia.

PAUL WETA
1’50 \Vu.-hington st, Norwood, Mass.

>

Kiekvienas

So

. .. Miestas .

Skaudus skaudantis sanariai?

sustingę muskulai?

16113F• *

161-17F

161121

SLOAN'S Liniment

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 16138 F

16115 F

16130F

61(MII F

M ES

(Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Antanas Vanagaitis 
Antanas Vanagaitis

SVEIKA
TOS 

AI’SAU- 
GOTOJAS 

ŽIEMĄ

.... Folk Song
Patriotic Song

ONA NA V A RDA US KIE N Ė 
1736 So. Wentworth avė., Chicago, III

apie ji 
už ką i

nio ir valsčiaus, 
ateinantį pavasarį 
apsilankyti. Kurie 
drangų norėtų ka 
čiau. susižinokit iš

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

12” $1.25 Singing by A- Šaukevičius ir M Urbas, Fr. Yorko, I>eader 

61003F

161 H F
16I21F
16135F
16119F
16137F

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

MORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling '*• 

Ofiao T«L: Park 3401 
Namn TU - M.nl.

F JEIGU JUSI DIRBATE LAUKE
' PSISAl’GOKIT imdami Scotts Einulsion

Slo.n'* I iniment tuoj palengvins. 
Ikatttr.t kūną
Išvans skausmą. Vartotos 7? mij- 
joru n.'.mų. G -uk iviežtĄ bonką 
šiądien. -5 centai.

I

I
1

Mass

I

Kun. P. Česna 
Prakišo Bylą.

VALSTIEČIAI PRIEŠ 
DIKTATŪRĄ.

Paskutinėmis dienomis at
važiuojantieji iš ; 
Ukrainos Į Rumuniją kelei
viai praneša apie vis didė
jantį Ukrainos kaimo gy
ventojų pasipiktinimą So
vietų valdžia, kuris vieto
mis priveda prie sukilimų. 
Labiausiai jaudina gyvento
jus ‘^raudonosios armijos“

Vyriausis Pennsylvanijos 
teismas nusprede parapijonų 

naudai.
Philadelphijos lietuvių 

katalikų šv. Juozo parapijoj 
kun. česna norėjo įvesti fa
šistišką diktatūrą. Jis nepri- jus ‘Raudonosios armijos" 
pažino parapijos globėjų ir čekos Įsakymai, kuriais 
komiteto, atsisakė duoti at- Įmetami i kalėjimus šimtai 
įkaitas iš parapijos pinigų gyventojų, apie kurių suė- 
ir neleido globėjų komitetui mimą ir vietą, kur jie yra 
net susirinkimu laikyti pa- padėti i kalėjimą, nieko ne- 
rapijos salėj. Vienu žodžiu, pranešama suimtųjų šei- , ... .
jis pasakė, kad jis yra para- moms. Nežinodami, kas de- šeimai jau įneštas į y- 
piios bosas, ir parapijonys dasi su jų artimiausiais šei- sumanymai, kad daibi- 
negali jam nieko padaryti, mynu nariais — tėvais, bro-“1”^ samdymas butų vai- 
nes ji vra pastales vvsku- liais,’ sūnumis, vyrais, gy- ^z‘os kontroliuojamas Gali 
pas................................Iventojai nerimauja. ’ B?li-^u‘.. kad ateiviai darbinm-

Parapijonys pasipiktino, lovsko kaime pasipiktini- km jau negales gau i J at v- 
Jie išėmė prieš kunigą ip- mas valdžia taip isisiautė, Pak°l bus vietinių bėdai bią. 
junetioną. Už kunigą stojo kad supykę gyventojai už- 
vyskupas. Jis norėjo suvaryti puolė finansinės inspekcijos 
parapijonus i ožio raga. Bv- būstinę, nužudė inspektorių

INDIJA.
Darbo komisija.—Nelabai

; r -. - - x . - . . . - - senai Indijon atvyko iš An-la atsidūrė net į aukščiau ir visą jo seimą o namus .j. valdžios pįskirta ko. 

teisiną. Bet vyriausia teis-1 
mas nusprendė žmonių nau
dai. Kunigas turi duoti glo
bėjų komitetui iš visų pini
gu atskaitą; jis turi duoti 
komitetui raktus ir leisti lai
kyti susirinkimus kada tik 
komitetas nori ir kur tik no
ri: bažnyčios skiepe ar pa
rapijos mokykloj.

Tai yra skaudus antausis 
netik kun. Česnai, bet taip 
pat ir jo bosui, airių vysku
pui, ir visam Romos trustui.

L ALY TAS AFGANIS
TANO VALDOVAS.
“Daily Mail” pranešimas 

iš Peshavaro paduoda smul
kesnių ir šiurpių žinių apie 
tai, kaip buvo nugalabintas 
nuverstasis nuo Afganista
no m sto uzurpatorius Habi- 
bula ir penki jo ministeriai, 
kai dabartinis Afganistano 
valdovas, Nadir Chanas, 
paėmė Kabulą.

Pasak pranešimo, Habi- 
___________  bula ir jo ministeriai buvę 

tai vietos darbiniu- plaukų atvilkti iš citadė- 
darbų butų Į valias, ^s i Kabulą, ir toje kelionėj 

- - — -______ jie buvę durtuvais badomi ir
minių akmenimis svaidomi. 
Taip jie buvę atvaryti i 
aerodromą, kame buvę pa
statytos šešios kartuvės. Jie 
buvę kariami vienas paskui 
kitą, vis praleidus penkias 
minutes, o kilpos buvusios 
taip pataisytos, kad pakar
tasis ne tuojau mirė, bet tu
rėjo keletą minučių kankin
tis. Paskutinis buvęs pakar
tas Habibula—tyčia, kad jis

Pajieškau Simano
Kaimelio parapijos, šakių apskr, pir
miau gyveno Illinojaus valst. Pajteš- 
ko jo žmona ir sūnūs. Kurie 
žinote, malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkingas

J. NORKAITIS
2 Brown st, AVorcester,

REIKALINGAS ŠILKAS
Iš kurio daromi kaklaraiščiai 

(Necktie). Kas gali gaut tokio šilko 
Grumulaičio, pardavimui, rašykite lietuviškai se

kančiu adresu:
M. KAMAR

199 Wi11om st, Bridgeport. Conn.

Pajieškau dviejų tikrų dėdžių Jur
gio ir Antano Jokubauskų; Jurgis 
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. Iš 
Lietuvos, Keturvala1 ių parapijos ir 
valsčiaus. Skardupių kaimo, Vilka
viškio apskričio. Prašau atsišaukti, 
ar juos žinanti malonės pranešti.

M. JOKUBAUSKAITĖ
1849 Dufresne st, Montreal, Canada

Pajieškau sesers A n to sės Mika- 
’avskaitės-Aismontienės ir švogerio 
Stanislovo Aismonto, paeina iš Upf- 
nos dvaro, Luokės vaisė-, Telšių apsk. 
Prašau atsiliept arba kurie žinote 
malonėkite pranešti.

A N TANAS MIKAI. A U S K A S 
Patruikių kaimas, Raudėnų paštas. 
Šiaurių apskr, Lithuania.

Jieškau brolio Jakio Ab-ciuno, se
niau gyveno Harrisbarg, III, dabar 
nežinau kur, turiu svarbų reikalą; kas 
žino kur jis randas prašau pranešti 
arba pats Jai atsišaukia.

JOE ABECIUNAS
832 W. Poplar st, HarrisLurg, 111.

nudegino. Į pagelbą pasauk- imįsjja su yvhitley priešaky matytų, kaip kiekvienas bu
tą kanumene sove į susirin-. darbininkų būklę In- vusių jo sėbrų besikankin-
kusią gyventojų mimą. 8 gvarajistų partija mė- damas miršta. Kiekvienas
žmones buvo nušauti, tame i ^nQ .. komisiją boikotuot. pakartasis, be to, buvęs dar 
skaičiuj 3 moterys, 20 suzei-jg t b7ikotas nenusisekė, sušaudytas. Pakartųjų ku-
sta. Keliolika žmonių suim
ta.

Kitam kaime — Duceri- 
joj — gyventojai užpuolė ir 
užmušė Sovietu valdžios at-

bet boikotas nenusisekė. 
Komisija dirba tyrinėjimo 
darbą nuo spalių mėnesio, 
turėjo daug konferencijų su 

i įvairių darbininkų organi-

sušaudytas. Pakartųjų kū
nai nebuvę palaidoti, bet ten 
pat palikti plėšriesiems 
paukščiams lesti. Taip tauta 
atsimoka savo diktatoriams.

Pajieškkau draugo Vinco Arlausko, 
seniau gyveno Brighton, Mass. ir 
Petr > Keršio sunaus Danuno, gyveno 
Detroit. Mich. Prašau atsišaukti ar
ba kurie apie juos žino bukit? gėrį 
pranešti; turiu labai svarbi reikalą 

JUOZAS (KRISIO) KERŠIS 
Varėna miest, Alytaus aps., Lithuania

užmušė sovietų vamzios ai-jzacij atstovais ir SUrinko 
|?toyus. Čia gyventojaiikovo-Įdaug įdomioR raedžiagos. 
jo labai atkakliai. Tik PojSugrižus Anglijon ji pa- 
penkių dienų kovų kanume- skfįįs Jpirmu

LATVIŲ JURININKŲ 
MAIŠTAS BELGIJOJ.
Šiomis dienomis Belgijos 

uoste Sente sukilo Latvijos 
laivo “Kuržeme“ jurininkai. 
Sukilėliai grasino nužudyti 
laivo oficieri ir paliuosavQ 
vieną savo draugų, kuri ofi- 
cieris buvo uždaręs Į karce
ri. Į jurininku sukilimą Įsi
kišo belgų policija ir suėmė 
du latvių jurininku. Be to, 
būrys latvių jurininkų už
puolė vieną restoraną. Res
torano savininkas pasišau
kė policiją ir čia Įvyko tik
ros riaušės. Jurininkai puo
lė policijantus, o tie pradė
jo šaudyt. Laike tų muštynių 
buvo paleista keliolika šū
vių ir 5 latviai buvo sužeisti, 
o 3 areštuoti. Kokia visa to 
priežastis, telegramos nesa
ko.

nei pavyko maištą numal
šinti ir sugrąžinti ramybę.

Vienam Podolsko apy
gardos kaime gyventojai už
puolė finansų kasą. Pašauk
ta kariumenė nepaprastai 
žiauriai malšino sukilimą. 
Sušaudyta apie 30 žmonių 
—moterų ir vyrų.

“Pravda” Sovietų vyriau
sybės vardu reikalauja im
tis visų priemonių ūkininkų 
sukilimams numalšinti.

VILNIAUS KRAŠTUI 
GRASIA BADAS?

Lenkų laikraštis “Slowo 
praneša, kad Į Vilnių ateina 
bauginančių žinių apię grę
sianti kai kuriom Vilniaus 
krašto apskritims badą. Pa
sak tų pranešimų, bado šmė
kla šiais metais esanti pavo
jingesnė, kaip pernai. Jau 
sausio mėn. turės būti pra
dėta maitinimo akcija 7,000 
vaikų Dysnos apskrity, 4,- 
000—Švenčionių. 1.000 — 
Postavo, 2,900—Molodečno 
ir 2,500 vaikų. 3,100 vyres
niųjų ir 6,000 suaugusių — 
Braslavos apskr. Pagelbai 
skubiai reikalinga 2,000,000 
zlotų.

TROCKIS APIE BESIE- 
DOVSKJ.

Tik ką išėjusiame “Bolše
vikų lenincų opozicijos biu
leteny,“ Trockis šitaip rašo 
apie BesiedovskĮ:

“Išmetimas iš partijos ir 
žiaurios represijos ir revo
liucinio komunistų sparno 
persekiojimai Sovietuose ro
do i priešingumus ir kovą, 
einančią Sovietuose. Nors 
atsitikimas su Besiedovskiu 
vra paradoksaiinis, bet to
kiems atsitikimams jau nėra 
net skaičiaus. Pradžioje iš
metami Rakovskiai, o tie 
kas išmeta juos, progai pasi
taikius pereina į baltųjų lio- 
geri. šis faktas yra liogiš- 
kas. a

“13-tieji Sovietų respubli
kos metai bus vidaus prieš
taravimų 
tais. Pirmoms 
bėms pasirodžius visų gink
lo rūšių Besiedovskiai pa
kels savo galvą.“

paaštrėjimo me-
sunkeny-

kartu parodydama civili
zuotam pasauliui, kaip gy
vena darbininkai kunigų pa
žabotoj Indijoj.

NUODAI JŪSŲ- 
KŪNE

PORTUGALIJA.
Suvaržė emigraciją 

zilijon. — Portugalijos 
džios oiganas “Diario do 
Governo” šiomis dienomis 
paskelbė šitokį valdžios pa
tvarkymą :

“Kadangi Brazilijoj da- As-ia.d Avė. 
bar yra bedarbė, ypač Ma- * 
naus estadoj (valstijoj), tai 
Portugalijos vidaus reikalų Vardas . 
ministeris Įsakė gubemato- <;atv ..

Bra-
val-

Nuori.: nuolatai gaminasi iš jūsų 
kūno Gimta suteikė mums ga’ios 
juos išvalyti, bet moderniškas gyve
nimas toli gražu neatsako gamtos 

; reikalavimams ir todėl mes privalo
me pagelbėti musų kūnai šiuos nuo
dus išvalyti.

i TRINERIO KARTUS VYNAS
yra pas tikėtina pagelba. jei nori iš
valyti savo pilvą ir žarnas nuo nuo
du. ‘ ur'e nžkgečia jūsų visą kūną. 
Bandyk ji šia&ne. Pamatysi, kad jū
sų r.;e:’. as apetitas, sukietėjimas, 
galvos skaudėjimai, nerviškumas ir 
panašus simptomai vidurių trubelių

■ greit pranyks. Vijose aprietose. Sem-
■ peiiai nuo J«s Triner Co., 1333 

Chicago, III.
NEMOKAMAS ŠTAMPELIO 

KUPONAS, Dept. 6.

C mitas sąnario išsinarinimas. Mus- 
k -iio išsisukimas. Vėliaus drebantis 
rk.-usmes! Vėl senas sustingimas ir 
sk sudėjimas. Prašalink muskulų ir 
sanarų skaudėjimą.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Vyro ar moteries, į muzikos Krau

tuvę, kurioje parduodama Radios.i 
Gramafonai, Rekordai, Pianai ir ki-‘ 
tokie Muzikaliai Instrumentai. Biz
nis senai įgyvendinta ir man vienam 
senam jau per sunku (8)

JONAS AMBROZA1TIS
560 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Aš Ona Vcsiliutė-Mačiulienė pa
jieškau tikro dėdės Vinco Vosiliaus. 
paskutinį laišką gavau būdama Mont
real. Kanadoje, buvo jo antrašas tuom 
laiku 210 Silver st., So. Boston, Mass 
Dabar nežinau kur, malonės pats atsi
saukt arba kurie žino, prašau praneš
ti.

ONA VOSILIUTĖ-.MAČIŪLIENĖ 
9210 Homer st.. Detroit, Mich.

Mateušas Vosilius iš Paežerių kai-
Vilkaviškio apskr 
važiuoju Lietuvon 
mano giminių ir 
nors kad padary- 
anksto.

J M. AVASSEL
Co 1, Nat. Sold. Home. Ba’h, N. Y

Pajieškau pusbrolio Juozx> Sekaus- 
ko, paeina iš Čižiūnų kaimo, Aukš
tadvario parapijos. Prašau atsisaukt 
arba kas apie ji žino malonės Dra- 
nešti. MIKAS VINCKUS

Box 6, Bradstreet, Mass.

Patiesiau Stanislavos Daujutaitės. 
pirmiau gyveno I.awrence. Mass. Kas 
žino prašau pranešti arba lai pat: 
atsišaukia; turiu svarbų reikalą. (5) 

MIKE KODIS
! 88 Windsor st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio sūnų Juozą Pike
li iš Šaukoto miestelio. Kėdainių aps 
1925 m. išvažiavo į Argentiną, per 2 
metu susi rašėm laiškais, bet dabai 
jokios žinios nuo jo negaunu Kas 
apie jį žino prašau pranešti, už ka 
busiu dėkingas. (5)

PRANAS PIKELIS
140 Lafayette st, Paterson. N. J.

JIEŠKAU ŽMOGAUS Iš PHII.A- 
iDELPHIA, PA. kuris rašė man. kad 
jtur motiną 65 metų Lietuvoje ir jis 
dirba prie vieno darbo 25 metai ir tt. 

: Prašau priduot savo adresą (5)

i I

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kari idos. Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ii senesnių. įvairiausio turinio: apy
sakų. romanų, dainų, juoku, dak'ariškų, 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 juoką s, 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 svkį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiul jimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Vargutį” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50 Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

KNYGYNAS ‘ LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, III.

APS1SAUG0K1T imdami Scotts Einulsion 
reguliariai visą žiemą. Tai yra malonus 
lengvas būdas imti ccd liver oii. Tai rie

bus maisto tonikas, kuris pagelbsti 
apsiginti nuo žiemos drėgmių ir šal
čių. Lengvai virškinamas. Kiekvie-i 
ras aptiekininkas turi jų. Nurody
mai ant bonkos. Pradėkite šįvakar.

SW>TTS EMULSiOH

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

K. MENKELIUNUTĖ ir F. STANKŪNAS

POLICMANAS NORĖJO 
UŽMUŠT POLICMANĄ.
Pereitą sąvaitę Detroite 

iš pasalų kažin kas šovė po
licijos inspektorių Garviną. 
Laikraščiai dabar praneša, 
kad ji šovęs kitas policijos 
inspektorius, kuris turėjęs 
ant jo piktumą.

ŽUVO DEGTINĖS 
FABRIKAS.

Philadelphijoi prohibici-Į 
jos agentai užtiko didelę 
dirbtuvę, kur buvo perdir
bamas alkoholis. Apskaito
ma, kad ją Įtaisyti kaštavo 
apie $500.000. Prie dirbtu
vės taipgi suimta 4 (rokai, 
kuriuose buvo prikrauta po 
5 tonus alkoholio. l

I

PASAULIO
ISTORIJA

BURDINGIERIUS UŽMU
ŠĖ GASPADINĘ.

Toledo, Ohio. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo lovoj nu
šauta Mrs. Follett, 32 metų 
amžiaus moteris. Jos vyras, 
kuris gulėjo kartu su ja, bu- 

(vo sužeistas. Ją užmušė bur- 
laivynų sumažinimą, tai tuotdingierius Stahl, 45 metų 
pačiu laiku karo ministerija amžiaus žmogus, kuris pas- 
duoda užsakymų pastatyt kui ir pats nusišovė. Spėja- 
armijai 70 karo orlaivių ma, kad jis buvo Įsimylėjęs 
bomboms mėtyt. Jų pastaty-'Į savo šeimininkę ir nušovė 
mni' kaštuos $2,000,000. Į ją iš pavydo.

AMERIKA GINKLUO
JASI.

Kuomet Jungtinių Valsti
jų diplomatai kalba apie

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą. 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli Ir kryžiaus karus, apie garsą kiną 
mongolą karo vadą čingis Char.ą ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemiapią, pietinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... 12.25-

KELEIVIS
253 BKOADWAY SOLTH RlJSTON. MASS.

Pajiešlau sunaus Vinco Mačiokc 
išvažiavo iš Vilkaviškio, Suvalkų gub 
i Angliją, paskui gyveno Montreal 

j Kanadoje, o apie 1914 :n. išvažiavo 
Ontario į druskos mainas. Aš jo mo
tina su sunum Antanu atvažiavome į 

' Kanadą, turiu svarbų reikalą. Pra- 
i sau atsisaukt arba kurie žinot, kur 
jis randus malonėkit pranešu (5> 

MRS. ONA MACIOKIENĖ .. 
’ B<ix 61. Sydney Minės. N. S., Canada

Pajieškau brolio krano Bendorai- 
l«io ir sesers Onos, seniau gyveno 
j \Vestville. III , adresas P. O Box 72, 
dabar nežinau kur randasi Miels bro
li ir sesuo, prašau atsišaukite, arba 

I kurie apie juos žino malonėkite pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

STASIS BENDORAITIS (5) 
10 Sachem st, I-akewood, R. I.

Pajieškau br lio ir sesers Augusti
no ir Emilijos Stubrių, paeina iš 
Kvetenos miestelio, Raseinių apskr. 
Kauno gub. Kas apie juos žino pra
šau pranešti arba pats malones atsi
šaukti. yra labai svarbus reikalas

DOMI NIK STUBRIS (5) 
P. O. Box 125, Port Ludlow, Wash.

Pajieškau brolių Felikso ir Jono 
Milvedų, paeina iš Stanionių kaimo, 
Panemunio vaisė, kiek metų atgal 
gyveno Pullman ar Chicagoje. Kas 
apie juos žino prašau pranešti arba 
patis malonės atsišaukti (7)

POVILAS MILVEDAS 
144A Marshall st, Johannesburg, 

South Africa

APSIVEDIMAI-
Pajieškau gyvenimui draugės. mer-| 

ginos arba našlės, kuri butų blaiva ir. 
mylėtų švarų šeimynos gyvenimą,1 
apie 40 metų amžiaus Pageidaujama, 
kad turėtų kiek pinigų ir mylėtų 
biznį. Atsišaukit įdėdama savo pa
veikslą. Aš esu vaikinas 51 metų am
žiaus, svaiginančių gėrimų negeriu, 
turiu naują mūrinį namą apie $10,000 
vertės su krautuve Esu Amerikos pi
lietis, todėl galima .į sišaukti ir iš ki
tų šalių. Girtuoklės ir šiaip linksmu

os, nors ir turtinga, neatsisaukit.
F. J V KITS (6»Milurn Bl'.il, Newton Falls, Ohio

10” 75c. su Orkestros Akompan.

16151F (Oi, Berneli Vienturti! ...........................
(Mielaširdystė ...................................

16139F (Oi, Skauda, Skauda
(Aš Žirgeli Balnosiu .. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 

16114F (Mergyte Jaunoji y
(Motušaitė Miela. ... Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

M AII ANOJ Al’S LIETUVIŠK A MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by šaukė' irius— Fr. Aotko, lx*ader.
(Piatro Polka
(Vestuvių .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

( Katrutčs Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
(Klaipėdos Polka Singing by Šaukevičius and Wichalonis 
(Paprieniokų Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork.
(Frano Polka Fr. Yotko, I^ader

(Vilniaus Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

(Tarnaitės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Natijų Metų Polka Mahanojaus Lietuviška Main Orkestrą 
(Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Main. Ork. 
(Žalia Girelė ..Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
(Lik su Dievu Panitelia Singing by Šaukevičius ir Urbas

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
su Orkestros akompan.

(Kačiukas (A. Vanagaitis)
(šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

(Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis)
(Eisim laukan (A. Vanagaitis)

(Margarita (A. Vanagaitis)
(Alleluja—Esu Romas ....

UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA ISD1RBYSTĖS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, 
muzikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o 
gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tą. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonus 
kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

GEO. MAS1LI0NIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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MADOS GREIT KEIČIASI.

Humoristika
DAINA SU LAŠINIAIS.

Brolau. Draugeli Eliziejau, 

ar sapnavai, kad Lietuvoj 
dabar Įvairios žinios skrieja, 
kad tu atsitūpei šaltoj?

PATARIMAI NORINTIEMS 
VESTI.

Kai ateina mėnuo sausis 
(Jei esi jau apsiklausęs) 

Ir jei dūšioj yra noras.
Dumk pas Katrės ar Barboras.

Davatkos lindi nusiminė, 
karunkas traukia ubagai, 
kai apturėjo liūdną žinią, 
kad apkarpyti tau nagai.

i Ir tu. Josiuke. nabagėli, 
didvyri biznio lašinių, 
juk ir tave, girdėt. Įkėlė 
i šventą stoną kalinių...

(Bobelės gavę žinią graudžią 
' rožančių pradeda kalbėt.

k’. U-
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Po Kalėdų tokios mados. 
Kad visuomet žmonės vedas.

Butų stačiai nepadoru 
Pasilikus jiems be porų.

Baltas sniegas, lygus kelias. 
Linksmas daiktas tos veselios. 

Lovoje vienam šaltoka.
Taigi vestis apsimoka.

Ar esi tu koks kaimietis.
Ar žmogus jau apsišvietęs. 
Kai ateina mėnuo sausis.
Kcžnas pasistato ausis.

Jei turi dešimts hektarų. 
Gali gauti mergą gerą. 
O jei vyras esi geras. 
Gausi mergą ir hektarus.

Kieno būdas nėra kietas. 
Lai tas neveda miestietės. 
Nes jinai nedrąsų Joną 
Tuoj supančios i sijoną.

Jei esi nekvailas žmogus. 
Gali imt ir be

Jeigu ji tiktai 
Prigyvensit ir

pasogos. 
patinka, 
budinką.

neturi.Jeigu nieko ji
Bet akim į sirui duria.
Tai su ja atsargus buki: 
Gali greit prašvilpti ūki.

Jei kuri vis malevojas.
Ir l>ernam vis rodo kojas. 
O jei dar ant kelių sėda.
Tai jau tave traukia bėda.

Jei su mokslais moteriškė. 
Gali negalvot nei biskio. 
Tokia vyro nesuranda. 
Todėl saugok savo sprandą.

HE, COVLDNT SAY

Scraps 
o/ 
Humo

niomis, Rusijoj per karą ir 
revoliuciją žuvo 4,053,000j 
žmonių. Gi per badmeti, ku- 

!ris buvo 1921-22 metais, žu
vo 5,200,000 žmonių.

Du vyrai kalbasi:
—Žiūrėk. Juozai, ve kur tavo 

žmona kažin kur skubinasi.
vakar ji nusipirko 

mados šlėbę, o šian- 
ilgos šlėbės madoj: 
skubinasi nusipirkti

I —Taip, 

trumpos 
dien iau
. . . .. taigi Ji

l ž ką. Josiuk. tave taip-paudžia. įjgą. pakol da neišėjus iš mados.
v.ž ka čia lemta tau sėdėt?.

žinau, graudi dainelė šita. 
gal būt graudžiausia iš visų, 
kaip Sakalauskas pilvą rita 
belangėn vis dė! lašiniu...

Oi saldžios riebios buvo dienos, 
taukuotos luvyos ir skilvys,
Nūn tam liūdnų belangės sienų 

ant narų purtosi Mikšys.

Ruduo tėvynėj vaikštinėja. 

Petrulis jaučias neramus.
Jis lašinių neskatinėjo, 
bet juk ir jam griekų daug bus.

Cilindras krinta nųp pakaušio, 

’iš tolo jausti, kad blogai.
Davatkos visos pasišiaušia, 
karunkas traukia ubagai.

Bara bosnis.

ši V LAIKU MERGINA.
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ISTORIŠKAS LAIKRAŠTIS.

A vonsan 7' 
bishop on . c ' 
I want to »• 
remarkable. .' • 
rangeč to n ai 
steamer, bu: ■ 
had to ffive 
steamer w;:s v 
mercy she ė t

“\Vt- U būt t—' 
“I don’: know y

v

• t a well-known
“Oh! Bishog, 

> aaetiiinj- very 
: ■ mine had ar- 

.e ia a certain 
moment she

P! and that 
wasn’t it a

NELABAI PAŽYSTAMAS.

■ 1

0 < ,

i1 
Z

Z “

Jis:— Ar tamsta manęs jau

į
I

į nebepažysti ?
Ji:— Nelabai atsimenu.
Jis:— Nagi syki mes buvom 

apie pora savaičių vede...
•

KAIP

t

NAŠLYS J IEŠKOJO 
MERGINOS.
šiaučius kreivakojis

Cailing a Soade a S pade
“Who giv, s 1 :nan to 

man?” ssked it "•:
"I m sopp< - » 

porpose.” gr. ir. 
boiied dač, "■ s. '' 
Ing is gettinc ~ s. 
Instead of gi'iH-’ 
ported.”

i

i
i 
i
i

thls

that- 'ere for
bride’s hard-

: m reallv do-
■>v to support i 

t ay to be sup- j

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo, Didelio ar Mažo.
NIEKO NEKA1NTOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo
terų trali pasidžiaugt ta žinia, kad 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
*ngs išsigydė patsai dvigubą patruki- 
tną, nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bus 
prisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
prašys.

liktai prisiųsk savo vardą ir adre
są Capt. \V A. Collings, Ine., Eox 
70-c. Watertown, N. Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laimę. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pasigydė su p:imu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi į šalį laikraštį.

House Cleaner Cam« Fir»t
“I should !.w -ht,” he sala

ąnuBpily, ‘ r.s < is my birth-1 
dar, you evoziL c?:* r my wishes 
and bare lemon r : ■ . ' -•*

•ik s 'ed his wife,
“būt your birt : y " * on tbe day 
we iiave the 1 c-e -nėr, and 
prefers tap

she

Needs a Jiabb '- » Foot 
you < ’ o <■- I -7 Luck’s 

vorites?”
• No. i m kin : of gny -who, if he 

Js looking : r a g’ I Ustener, gers 
cornered. by a gocd er.”

A GOOD SUBSTITUTE

fa* r
i

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nuo 
Širdies piktumo,naudo jaut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
251 50f

Rašyk Pepsinic SeltzerCo. 
IVcrcester, Mass. o

GAUS! SAMPELĮ DYKAI

Visos jos už vyrų ruošias.
Kam gi jos šiandien taip puošias? 
Taip visiems jos galvas- suka. 
Kol prisisuka vyruką.

Aišku, vyrams vestis reikia. 
Nėra be žmonos kas veikia. 
Bet galvojant apie mergas. 
Bukite labai atsargus.

Čia taip pat nereikia snausti; 
Pirma reikia apsiklausti. 
Sužinot, ką žmonės mano— 
Gal ji negražiai gyveno?

Gal jos būdas yra blogas— 
Nelaimingas busi žmogue. 
O dabar tokių nestinga— 
Apžiūrėk ją rūpestingai.

Jeigu gausi gerą žmoną.
Tai gyventi bus malonu. 
O kuris prieš mergą dreba.
Lai bernauja iki grabo.

Jul. Boks “Vapsvoj." į

šauliu organas "Trimitas" 
paragino visus buri patriotais. 
Todėl “Vienybės" redaktorius 
Valaitis ir ragina savo skaityto
jus: “Atsiliepki m i Trimito’i 
balsą, kaip musu bočiai atsiliep
davo." 

j Gai ’ Vienybė" malonėtų pa

aiškinti. kiek šimtų metų “Tri
mitas" jau eina, jeigu musų bo-j 

čiai atsiliepdavo i jo balsą ?

I’a.sser-by—I want
noney, n>y man?

Hobo—VVe.l, boss, ” yer getta cou- 
p’e o' sandu. a eup o' hot
cvifee on yer, dr.t ll f <le bilt

MADOS KLAUSIMAS.

Marė Storablauzdė: “Kaip tau 
rodosi, ar man reikėtų pailginti 
savo dresė?”

Juzė Laibakojai “Pagal storu
mą turi būt ir ilgumas.“

skaudėjo, 
visą naktį 
negalėjo, 
anksti rytą

It's a Fact
h»ar >rr. "7 - -xoman pays,’’ 

But it k r.da y,
They nerer c-' « r - -įplata 

mor.ey!

IŠMINTIES ŠALTINIS.

.f

Ar tu viską savo bc-Jonas
bai pasakai?”

Petras: “Nėra reikalo. Ji 
taip viską žino.”

KIAUŠINIAI VIS KIETI. ’
Gaspadorius pasisamdė jauną 

tarnaitę ir vieną rytą liepė jai 
išvirti kiaušinių, ir pridūrė: 
“Bet išvirk juos minkštai, nes 
kietų as nemėgstu."

Už poros valandų tarnaitė at

eina ir sako:

“Ponas, kiaušinių negalima 
minkštai išvirti. Jau dvi valan
das verda, ir vis kaip kieti, taip 

kieti." A. Tomaitis.

VIEŠBUTY.
—Na. kaip tamsta, ar gerai 

miegojai?
—i^abai puikiai... bet tos varg

šės blakės tai nei akių nesumer
kė.

Iš ŠIŲ DIENU GYVENIMO.
žmona:— Na, mano meiluti, 

eik šia n!

Vyras :— Klausau, mieloji.
Ką pasakysi?

žmona:— Aš ne tave, o su
ninka šaukiu.

Našlys 
apsivest norėjo.

Suko savo paiką galvą 
kaip tik Jis mokėjo.

Kur surasti moteriškę 

jauną ar nors seną:
Nėr skirtumo kas ji butų 

nei kur ji gyvena.
Vieną kartą i gazietas 

jisai pagarsino.
Ar nereikia kokiai našle: 

ar mergai vaikino?
įraukė žmogus dieną kitą— 

nieko nesulaukė:
Iš piktumo nusipirkęs 

puspaintę išmaukė.
Ant rytojaus jam iobonė 

dideliai
Nabagėlis 

miegot
Atsikėlęs

i paštą nubėgo.
Nes skaityti nuo merginų 

laiškus baisiai mėgo.
štai ant laimės jisai randa 

pašte laišką vieną.
Ir paveikslas yr’ Įdėtas, 

kurio lauk kas dieną.
Atvažiuok, rašo, brolyti. 

Ni i Hemšėn į Kine.
Lauksiu tavęs ant stotelės 

prispaudus sėdynę.
Šiaučius skubinosi, ruošės 

važiuoti i Kine.
Savo mėlynąją uosi 

mazgojo ir trynė.
Krapštinėjo ir iš ūsų. 

kas ten buvo likę;
Užsitepęs biski šmero 

glostinėjo plikę.
Įsisėdęs i traukini 

Kinėn nupiškėjo.
Pakabinęs ilgą lupą 

mergos jieškinėjo.
Vaikštinėjo, ž i opi i nė j o. 

kol mergą surado.
O mergina ji pamačius 

paliko be žado.
Pasėdėjus, pažiurėjus, 

pradėjo sakyti:
Jau tau. girdi. laikas dvėsti, 

o tu nori vesti!
Oi. tu seni. oi. tu vargše, 

kurčias ir kuprotas.
Jieškai sau jaunos merginos— 

kurgi tavo protas?
Važiuok iš kur tu atvykęs, 

nebegrįžk i Kine.
Ir atvedus jj prie durų, 

spyrė i sėdynę.

/ Prisiuntė W. Orentas.

His Happy Davs Ended
Mrs. N. (?e :rr.l . 

raonths* vacation)—,>..xa, 
think my hnsbar.'l h-, 
for iw whiie I was tį

Alma—I hadn’: r 
notil yesterday, 
gloomy.

from threc
i, do you

been longing 
•y?
ed anytbir.g 
seemed cery

Rcar Seat Ezpe-ienca
“Harė yoa erer č- - a car?” the

' ladv api-ų-'ar.t ‘ ' a . rse was asked.1 
“One hundr- l :•; ■ ? nty thousand 

miies.” fit in I ■' r.'.- mį who was. 
Manding near ■. • r.ever had a! 
hand on the v : ; er’s tVeekly.

I

CaII« for Te»r«
B inkš—You * s a ca>*eXhat

tas fallen.
Jinks—So W. -:1 - jf yoa had 

lest as nr.:ch čon-i ; are.

THE HAPPYMEDIUM

t

I

i

“Wby are roti go'.ag t marry that 
jolly spiritam irt you -<• ”

“He s the happy r.r. -jj, By dear.”

Tw!nlde, ttr.- 
Hoxr I wGr<> 
Whi1e I m.'- 
Maybe it is ’.

To Movi* St«y
• • a star. 

”011 a ra.
■'t know,'tC" ca

—
Kas gali pasakyt, kodėl Chi-: 

cagos lietuvių kunigas Skripka 
vadinasi Skripka, kuomet ištik
rujų tas dušiu ganytojas pana
šus ne i skripka. bet i gerai iš
pustą bubną?

Proof
FIrst Street Mosy y(m think 

they can h^ar i:s ail r; ♦ ?
Second D? to—Sure, somebody's

just sL:it a Kinclow.

Fa»t Movinj
“Do you rea’.ly ac-e best

ei reles?”
“Oh, yee, and the l>*+or clrcles

the ofteDer tįey aorį, ■

I

Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksnio Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy* 
“ ■ bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

Dalyvauja 2 gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 

____ _ ‘ ‘ ...................................  41.00 
ja-^Parašė Ben. Rumšas. Juokingas! Audimo apdarais ...................... §1.50

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

Wal!ace. 472 pusi.............................§2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.
468 pusi....... '................................ §140
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebcl, vertė V. K. K. Yra Ui svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pust 429, 1915 ir. ........................ §2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

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

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

čiu” Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida 25e,
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų dalc-idimai apie žemės išvaiz
da. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Ar.tra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.................................................. 10c.
L.ctuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
či'js. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
sa 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. 
Yra ta: r.e knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 

':o ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $150
E.lės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai i’lus- 
truota. 95 r bsl...................................25c.

f 1

"Salomėja,” arba kaip buvo nuki-sta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

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

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spvėiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.............. 25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da- 
valkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tu 
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. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta? Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt................................... l^C-
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

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

; - 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms it dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose, 
pusi. 32. .....•••••••••••••♦••* 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nią. 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 ažrasytos 

• tekioje tarmėje, kokioje buvo gir- 
; dėtos, pusi. 570. I’opieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visu veislių gy vūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš knr ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tu? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidčiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 

l k tų klausimų. į kuriuos negali atsa- 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas * griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................. 26c,

KELEIVIS
253 Broadvay,

So. Boston, MtfSi1

Komedija. Parašė Ben. Rumsas. Ga
na juokingas veikalėlis. E “
moters ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno valksmo Komedi-' apdarais ... 

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas. •— 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c.
“Jaunystės Karštis.“ Vienaveiksmė 

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

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
HS dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą- Paraše kun. Geo. 
Tovvnsend Fo’, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. .............25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. I^bai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas nrotaujantis darbininkas persKai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28. ....••-••••••••••• 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
i Raukius . reikalingiausių žodžių ir 
į pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
! Lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet Sė
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktar3, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95...................... 35c.

DARBAS, KURI VERTA PAREMTI.
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO METAI)

Spausdintas žodis yra didelė švietimo ir žmonių kultūrini
mo priemonė. Neretai gerą, įimtai 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 yra iau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 sąsiuviniu, kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3.500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
“Kultūros" žurnalas nuo pat pasi?*odymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių moksle žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių 
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti 
lietuvis.

“Kultūros" žurnalas yra subaręs aplink 
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo rastų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižoių, prof. \. 
Biržiška. K Bielinį, d.x- J. Brazį, K. Borutą, Butkų Juzę, prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį. J. Dagį, doc. Elisoną, prof. T. I\a- 
rauską. Kapnį. d-rą J. Kairiūkštį, Ig. Končių, K. Korsaką, prot. \1. 
Laša, d-rę Lašienę. dr. Lazersoną, pro:. P. Leoną. J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikietį K. V. Račkanska. Br. Railą, P. Ruseeka, inž. Senkevi
čių. Ig. Šlapelį, Vi. švilpą. J. Šimkų. P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaitį, A Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai įdomus ir turtingas, šit tik pasklaidy
tam kad ir 1929 metą nekartuos jo numerių puslapius. Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: "Šių dienu kosminės fizikos žinios," "Tarp- 
planetinės rakietos," “Atomas," “Kino filmų gamyba." “Išradimai »r 
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, ita- 
minai." “Kas yra sapnas” ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
"Progreso problema.” “Spaudos draudimo klausimai, “Nusiginklavi
mo klausimas," visa eilė dederių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos, Ru.-ijos, Japonijos ir Vokietijos politinę, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (‘‘Ekonominės geografijos bruožai ). Iš 
meno, literatūros srities—rimt: kritikos straipsniai ap;e lietuvių rašy
tojus (Savjckj. A. Tūlį, amerikieti, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eile straipsnių apie V okiečių, I raneuzų. Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija :r dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų X isi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų rastų.

“Kultūra" išeina kas mėnuo dideliais 40—50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per metus jos prisirenka stora 600 su 
viršum puslapių knyga. "Kultūra" yra žinomos “Kultūros būrelių 
organizacijos ir Lietuvos "Kultūros Tarybos” organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir jrali skaityti ang
lu kalba einančius žurnalus, vis dėlto butu neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatini rimtų. Įdomių mokslo ži
nių šaltini savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kuri 
jau 7-ri metai varo “Kultūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau ji 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 .iau 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 dideli darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
_ rimčiausios mokslo šviesos. L’žtzprenumeruokit “Kultūrą.”
' . ------ •-------

ir kas trukdo kulturi-

kiekvienas šviesuolis

save daugeli mokslo žmo-

i v aa, kt
J iš lauk 
i Drūtais
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Į CAS GIRDEH LIETUVOJE I
(I uo musų korespondentą ir iš Lietuvos Laikraščių.) *

KĄ JARYS LIETUVA JEi 
JĄ JŽPULS PRIEŠAS IF. 
APLEIS NUODINGOMIS 

DUJOMIS?
T vrptautinio Raudonojo 

Kry; iaus organizacija yra 
išsiu utinė jusi visoms tauti
nėm , Raudonojo Kryžiaus 
draugijoms pasiūlymą, kad 
jos organizuotų vietose ne
kari kų piliečių apsaugą 
nuo dujinio karo. Pasirodo, 
kad visos nusiginklavimo 
konierencijos, visi Kelloggo 
urbs Litvinovo taikai pail
gint paktai niekais nueina.

taip lengva bus karo metu 
atlėkti i didelius miestus, 
nes tokios vietos bus kanuo- 
lių ir orlaivių apsaugotos. 
Pagalios yra atrasti dirbti
niai durnai kuriais galima 
taip tamsiai apsitraukti, kad 
priešui tos vietos bus mažai 
pasiekiamos. Dar irzdaugiau 
yra priemonių, kaip nuo du
jinių atakų apsisaugoti. Bet 
visgi lietuviams numatant 
ateities karą nereikėtų pasi
likti gaziniam karui nepasi
rengus. 1929 m. gruodžio 
mėn. 13 d. Raudonojo Kry-

o
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Net tokios valstybės, kaip įlaus Ligonines auditorijoj
buvo Įvairių organizacijų 
atstovų susirinkimas, apie 

kur
Jungtinės Amerikos Valsti
jos, Didžioji Britanija, .
Fra įcuzija, nepaisydamos!“ ?u viasum žmonių, 
192: ra. Wasbinįtono kon-!buvoJPra.ne?1!na.1.?,' -R- š"į- 
fereicijas pasiūlymų, neat- -nge(fvlclau'- P10^
sisai:o dabar nuo dujų vaito-: o gjvtl Jiirku- 
jira< kare. Tokiu budu, vra 3>« ,buv? !sl ink,ta ?s. ‘ zm0- 
dabar aišku, kad ateity 'ka- nl¥ komisija, kuri būdama 

- {prie Raudonojo Kryžiaus
I - - - - - - -

ŽYDAI SU “PANELĖMIS”
SUTERŠĖ “ŠVENTĄ 

VIETĄ.”
Vieną įytmetį einu Kre

tingos siaura, mažai apgy
venta gatvele. Susitikau dvi 
senutes, ir balsiai tarp savęs 
kalba. Žiuri Į mane, matyt, 
nori ką tai pasakyti. Pa
klausiau, kame dalykas.

—Ogi, ponuli, suėmė jau 
begėdžius.

—Ką ir už ką suėmė. — 
teiravaus.

—Nugi, du žydukai Lur. 
ir Rab. ant šventų kapų su 
mergomis gulėjo, musų 
šventus kapus išniekino. 
VyTai nutvėrė, visus gerokai 
.įmušė. Dabar “slėdstva” 
prasidėjo ir ant dviejų metų 
Į kalėjimą sukiš biaurybes, 
o kapus vyskupas turės pa
švęsti.

“PANELĖS” APMAUNA ■ NEDARBAS KASDIEN
ūkininkus.

Lietingą turgadienį vie
noj Kretingos v-algykloj ge- 
rokai Įkaušęs plateliškis V1 
ūkininkai ir Kretingos mies
to “parakė” gėrė alų ir vals
tybinę.

Ūkininkas “fundijo” ir 
šaukė, kad blogi metai, vis
ko pilna, viskas pigu ir nie
kas nieko neperka.

Ūkininkas kalbino pažįs
tamus važiuoti kartu, nes 
turis arti 1.000 litų ir vienas 
bijąs važiuoti namo. “Pane
lė” gyrėsi esanti labai sąži
ninga. kvietė ūkininką į nak
vynę.

Jau keletas tokių atsitiki
mų, kad Kretingos “pane
lės” ištuštinusios “geradė- 
jų” kišenes, išveda juos i 
patvorį ir pameta.

ruoš? bus dujų nuodai nau-! 
Jojami priešininkui naikin
ti. J iu didžiojo karo metu, 
anot prof. J. Šimkaus, nuo
ri inė mis dujomis buvo išnai
kinu apie 900,000 karių.

Ką gi daryt lietuviams, 
jei užpuls priešininkas ir 
ims leist nuodingas dujas ir 
žemės paviršium ir iš oriai- A 
vių ant miestų, tiltų, gele
žinkelių mazgų. 
Kariuomenė esti 
rengusi ir žino, 
atvejais reikalinga daryt. 
Bet ką darys paprasti pilie
čiai, kurie tokiais atsitiki
mai. i 
apsaugoti?* KIAULIŠKĄ KONKU-

Jau dabar yra išbandytų! RENCIJĄ.
visa eilė dujinių nuodų kai 
chloras, fosgenas, iperitas, 
feri .‘-arseno chemikalijos, 
nuo kurių gintis yra labai 
sunku.

K tose šalyse tuo klausi
mu yra susirūpinę ne vien 
karo vadovai, bet ir Įvairios 
visuomeninės organizaci
jos, kai Raudonasis Kry
žius ugniagesiai, šauliai, 
vaistininkai, chemikai, savi
valdybės. Jau yra išdirbta 
priemonių, kaip kovoti 
dujų priešo puolimais.

sandėlių? 
tam pasi- 

kas tokiais

valdybos apsiėmė tą dalyką 
išstudijuoti ir daryti toli
mesnių žygių, kad butų su
organizuota piliečiams pa
galba nuo nuodingųjų gazų 
atakų.

Į komisiją Įėjo: dr. Inge- 
levičius, pulk. Birutavičius, 
prof. J. Šimkus, Piliečių De
partamento atstovas, Svei
katos Departamento atsto
vas, Kauno Miesto Valdv- 
bos atstovas ir dar dvejetas 
atstovų.

_ _ ! LENKŲ KIAULĖS PADA-
gali pasilikti visai ne- LIETUVIŲ KIAULĖMS

Kiaulės Lietuvoje ilgoką 
laiką buvusios brangios, 
staigiai atpigo. Ūkininkai 
netikėjo, manė, kad tai pa
darė keli kupčiai susitarę, 
tikėjosi, kad būklė greitai 
pasikeis. Tečiau taip manę 
apsiriko. Kiaulių kainos dar 
tebekrinta. Viena iš svarbes
nių priežasčių, dėl kurių 
kiaulėms kainos nupuolė, 
tai Lenkijos su Vokietija de
rybos dėl gabenimo kiaulių.

su i Lenkai su vokiečiais beveik 
(susitarė ir numatoma, kad 

Yra padirbtos tam tikros Vokietijon bus Įvežama apie 
kaukės su deguenio rezer-'200,000 centnerių lenkiškų 
vuarais, kad žmogus galėtų kiaulių. Lietuvos kiaulėms 
koki laiką alsuoti neįtrauk- tas daro didelę konkurenci-koki laiką alsuoti neįtrauk-... ......... .......________ ___
dam is i plaučius dujų nuo- ją, nes Vokietija yra arčiau- 
dų. Franeuzai numato dujų: šia Lietuvos kiaulėms rin- 
atakoms išdalinti 10 nuos.jka. Kita priežastis yra ta. 
gyventojų tokias kaukes. Į kad /isi ūkio kraštai labai 

»Yra sumanytos namuosejdaug kiaulių augina, o ši
tam tikros sandarios patai-,met gerai užderėjus javams 
pes, kur gazų atakai užėjus jr bulvėms, ir jiems atpigus, 
galima butų nuo jų nuodų savaime aišku, kad ir kiau- 
pasiJėpti. I’

Išiasti tam tikri koštuv’ai. Uams, 
kurk sulaiko nuodingas du- Kritimas 
jų d dėlės.

Suprojektuoti
dide i namai, kur galėtų rei
kalu užėjus pasislėpti nuo 
nuoeu daugybė žmonių.

Yia skiriamos didelės pi-

PANEVĖŽY NUSIŽUDĖ 
PIRKLYS.

Didelė sensacija Panevė- __________
žy kilo, ypač žydų tarpe, dėl Kad pereiti metai buvo la

bai skurdus matyti iš ta, kad 
kas sekmadienis visam mies
tely ant sienų iškabinama 
po kelioliką naujų skelbimų, 
pranešančių ^pie varžytines 
išpardavimui valstiečių lui
to už nesumokėjimą žemės 
mokesnių. Daugiausia apra
šoma gy vuliai ir kambariniai 
baldai, spintos ir tt.

nusižudymo seno Panevėžio 
pirklio Geimano. Gruodžio 
11d. Nevėžio upėje rastas jo 
lavonas. Spėjama, kad nusi
žudymas Įvyko pakrantėje. 
Pirklys Geimanas buvo ži- 
r.onas platesnėje Panevėžio 
visuomenėje dar prieš karą. 
Keletą metų atgal jis buvo 
Panevėžio Žydų Centrali- 
niam Banke direktorium. 
Nusižudęs paliko rašteli, ku
riame nurodo, kam turi pri
klausyti likusis turtas, vien
kart prašo nieko nekaltinti 
jo mirty, nes palieka ši pa
sauli, nusibodus jam gyven
ti.

VIZŲ MOKESNIO.
tiesioginiam tarp New 
ir Klaipėdos susisieki- 

kuri Baltic Ameriea Line 
Įvedusi.

Į

lems, Kaip ir visiems gyvu- 
kainos turėjo kristi. 
; nemažas. Vieton 

buvusių 130—135 litų už 
tam tikri;centneri, dabar mokama tik

100—110 litų, o vietomis 
moka tik apie 90 litų už 
centneri. Ekonominiai sluok
sniai yra nuomonės, kad 

>s dar galin-

DĖL
Ačiū 

Yorko 
mui, 
yra Įvedusi. Lietuvos svečiai 
turi patogų ir pigų būdą apsi
lankyti Lietuvoje ir tuo pačiu 
laivu “Lituania” sugrįžti atgal j 
Amerikon.

Jau buvo skelbta apie tam 
tikrus palengvinimus pasų rei
kaluose. o dabar 'šiuo praneša
ma svarbią žinią dėl vizų mokes
nio: pernai Lietuvos piliečiams, 
vykstantiems i Lietuvą su ga
liojančiais Lietuvos užsienio pa
sais. vizų nereikėjo; bet aplei
džiant Lietuvą reikėjo už išva
žiavimo vizą mokėti 10 dolerių. 
Dabar gi. 1930 metais. Lietuvos 
piliečiai, kurie nuolatos gy vena 
užsieny ir vyksta i Lietuvos ku
rortus. gaus 
visai nemokamai, 
tys vizas 
(vidaus 
Kaune, 
šiauiių 
ir kt.) 
mus.
langoje. Birštone ar Klaipėdo
je) vasarautojų vietose.

Lietuvos Konsulatas
Nevv Yorke.

išvažiavimo vizas 
jeigu prista- 

duodančiai Įstaigai 
reikalu ministerijai.

Klaipėdos gubernaturai. 
apskrities viršininkui 

vietos policijos liudy- 
kad gyveno kurorte (Pa-

LICITACIJA VALSTIE
ČIU DIDĖJA.

Čekiškė (Kauno apskr.).

LAUKIA MALKŲ 
VEŽIMO.

Raseiniuose, kaip ir kito
se Lietuvos vietose, užėjus 
žiemai, sustojo visi darbai, 
ir darbininkų būklė pasida
rė nepakenčiama. Darbinin
kai vaikšto po gatves ir lau
kia, ar nepasamdys jų kas 
sukapoti bent koki malkų 
vežimą, už kuri dviems mo
kama apie du litu.

niginės premijos tiems, kas kiaulėms kainos 
išras ų, kokiu budu galima ^>10s bristi.
butų kitokiomis chemikalė- 
mis .nuodingas dujas nu- 
trenlti arba neitralizupti.

PLĖŠIKAI SIAUČIA.
Gruodžio mėn. pil. Pu-

Pasirodo, kad vienas or- zauskį grįžtant iš Viekšnių 
laivis gali užnuodyti dau-(turgaus pušyne užpuolė Die
giau kaip kvadratini kilo- šikai ir atėmė 100 litų, 
metrą ploto. Frontu paleis- Iš Telšių i Nevarėnus va
tos nuodingų dujų bangos žiavo Telšių du žydeliai: 
gali apimti kokią 20 ir dau-|Šliomkis ir Valpkis. Dienos 
giau kilometrų išilgai ir ko- metu iš Juodinkių miško iš- 
kią 10 metrų gylio. šoko du plėšikai ir pareika-

Iš Telšių Į Nevarėnus va-

kia 10 metrų gylio. šoko du plėšikai ir pareika-
Ištikrujų dalykas baisus, lavo pinigu. Radę tik 2 litu 

jei pamanyt, kokia baimė;—neėmė, 
atsirastų, jei kokio miestoi 
gyventojai pajustų, kad 
priešo orlaiviai pila ant jų 
iš vii-šaus baisius nuodus. 
Kur dėtis su vaikais, su ligo
niais. su senais?

Specialistai ramina, kad 
nėr taip baisu, kai papras
tam piliečiui gali atrodyti. 
Jie numato, kad karo žval
gyba iš anksto sužinos, ko
kių dujų, kur ir kada prie
šas pradės leisti. Jie sako, 
kad priešo orlaiviams ne

CB-9

Ne kosėk!
Gnrk’t rrritą parMbą nrn 
pi Mkniutžių. draskan<’tn 
knsrtbu. <.’>tnb>:vki 
rietanti kutenimą su 
Sr“V<rn - Co'.rzh B.dsu*. 
NToli' n ir v.Mkn fw- 

i f.-i* prr 5<> mrtii. 
ji- n pti'h’hnnlv ' 
t o r* ’ij Dvieju dy
džiu. 25c ir 50c.

PASKENDO POLICI
NINKAS.

Pirmą Kalėdų dieną pa
skendo pasienio policinin
kas Važnevičius bandyda
mas per Igorkos upeli perei
ti. Upelis buvo užšalęs, le-

ŽUVO DU VAIKAI.
Šiomis dienomis Jeruka-

L’i. ) pra-!
užsidarė, ir i darbojdžios mokyklos mokinių bū

relis čiužinėjo ant čerkaus- 
ko ežero, kuris nesenai buvo 
užšalęs. Įlužus ledui du vai- das Įlūžo ir policininkas ik- 
kai paskendo. i rito i vandeni.

DIDĖJA. J

Šiauliai. Nors dar šalčiai J niškio kaime (Liubavo vai 
vos prasidėjo, tečiau darbai'Mariampolės apskr.) 
visur užsidarė, j • ’ * 1 
biržą kasdien plaukia iš vi
so miesto ir priemiesčių šim
tai darbininkų. Jie visi be
darbiai. Ar bus šią žiemą 
organizuojami viešieji dar
bai iki šiol neaišku. Savi
valdybė deda visas pastan
gas sušelpti vagstančius 
žmones.

I

Pageiba dėl inkstų ar 
pūslės įdegimo 

Inkstų ar pūsles įdegimas pagimdo 
tankų kėlimąsi naktį šlapintis, stoką 
miego ir abelną sveikatos silpnumą.. 
Tas įdegimas yra pasėka atsiradusių j 
delei ko r st i pavijos nuodų, ir jei tuos I 
nuodus pašalinti iš kūno, visi nesma
gumai išnyks. Nuga-Tone užveria sa
vy vaisius, kurie nugali konstipaciją 
ir tuo apvalo sistemą nuo tų nešvaru
mų- Jis suderina ir sustiprina gyvy
bės jėgas, priduoda jums geresnį ape
titą, pagerina virškinimą ir leidžia 
jums gerą nakties poilsį ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras dėl senesnių 
žmonių, kurie yra silpni i.- nusikama
vę. kaip ir dėl jaunesnių metais, ku
rie yra pasenę prieš laiką. Nė vienas 
neturėtų nešti menkos sveikatos naš
tą, kuomet jie gali gauti tokias geras 
pasekmes su Nuga-Tone. Visi medi
cinos pardavinėtojai pardavinėja 
Nuga-Tone Jeigu ju«sų pardavėjas 
neturėtų jų stake. paprašykit jį užsa
kyti dėl jus iš savo džiaberio.

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS: 
JCIWTO«K, JUBtSTBMUN, 

BAMSUKG, DEUTSCBLAMD, 
3CSOLUTE, KZUANCK, 

CLZTILAND, /
•T. 14MJIS, MU,WADUI 

Nepalyginamas švarumą* ir 
patarnavimas visose klesose.

• Gyduolčs
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 

ženklo Pūslės Suerzinimo 
Ir Nugaros Skausmo

Vyra; ir moterys Amerikoje turi 
amžinai augutis inkstų suirime, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
kurias inkstai stengiasi iškošti, 
jie nuvarg 
kemša, r 
ma:. pu- 
sveikatu

Jaučia 
švininis 
šlapuir.i 
vai ska 
nant; v 
lizinui 
dėkite t 
don- ir 
uncijas Jad 
Imtinį -a...-, 
lėtą dieną 
veikti

Šios p 
rytos - 
sulčių ir 1 
tojam', < i 
sikimšę.

Jad Sa’

i t

i

► $203 4
IŠ NEW YORKO J KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiunčiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HM6-MMN UNE
209 Tremont St, Boston.

e r

Į Lietuvą
United Statės Linijų 

puikiais garlaiviais 
išplaukia į Plymouth, Cnerbctsrg, Southampton, ir Hamburg

Vasario išplaukia
S. S. Geo. YVashington ... Vasario 5tą 
S. S. Ameriea ..................... Vasario 12tą
S. S. Pres. Hardinę...........Vasario 19tą
S. S. American Farmer .. Vasario 26tą

GĖRĖKITĖS neviršijančių pritaikymų, virtuve ir pasi
linksminimais. kuo šie laivai yra pasauly ji geriausiai 

žinomi.
Pirkit bilietus j ten ir atgal?
Pilnų informacijų,-kainu ir tt, klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St., Bo>ton, Mass. 45 Broadway, New York City.

_ Bet
a nuo persidirhimo, užsi

us ko kils inkstų negaliavi- 
-lipnumas ir nupuolimas 

kad inkstai išrodo kai 
< :: adant nugarai, ar kada 

• tyri, pilni nuosėdų: gal- 
d.T . ar svaiguliams užei- 
i’j'ta.'ts rugstar.t, ar reuma- 
a . ant prastame ore, pra- 

•• o; verti daug minkšto van
okite iš aptiekos keturias 
Saits druskų. Imk po ar- 
t-:; prieš pusryti per ke- 

inkstai pradės puikiai

•; išėjusios druskos pada- 
vjr.uogių rūgšties, citrinų 

a Per ilgą laika jos var- 
>■ iovimui inkstų, kurie už-

ilt- druskos nebrangios. Jos 
negali :; k- <ti ir padaro malonų pu
tojanti . t. i-vandens gėrimą, kuris 
reikai •. kiekvienuose namuose, 
nes ni< - . neapsirgs nuo išplovimo 
inkstų

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

- io užnuodytą plėvę 
:r::taciją ir uždegimą. 

-'tas pasiekia skilvį jis

do gcr.’.a'u attgimą.
Crcon 

sckir.ing 
kosulio, 
ligi? ki: 
bendre. ■ 
yra lab: 
vi«os si>- • 
“flu.’’ Pj- 
justi šalU ■> 
tų varto s:: _ ___
Klauskit pa; jitsM aptiekorių. (apg)

L* J 3

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai prh ė<1a prie pavojingos bėdos. 
Jus gali: juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priminąs vartoti. 
C _rcomuls:on yra naujas medika- 
liška's išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistu gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kur’e pa-

lengvina :
ir
Kolei krcc , ____ *
sus:gcr:;« : sraują ir tuomi sustab-

i
« 2,3

n yra 'užtikrintas pa
gydymui pastovaus 

if visokių gerklės 
-e formose, turinčių 

< •r.ą su kvėpavimu. Jis 
geras dėl sutvirtinimo 

's po blogo šalčio ar 
- sugrąžiname jeigu 
kosulio nepalengvin- 

: -.i taip, kaip nurodyta.

CREOMULSION

TIESIAI I KLAIPĖDA

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU 
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

IŠPLAUKIMAS LAIVU 193P M.

Laito vardas
iš 

Neu Y’orko Laivo Vardas
Tiesiai Iš 
K laipėdo*

LITUANIA .... Snukio 30 ESTONIA Balandžio 24
ESTONIA .. \ asario 20 POLONIA ... Gegužės 27
LITUANIA .......... Kovo S LITUANIA .. Birželio 16
ESTONIA Balandžio 3 LITI \NI \ Liepos 22
LITUANIA Balandžio 17
POLONI A ... Gegnžės 1 ESTONIA .. Rugpiučio 1S
ESTONIA Gegužės 17 LITUANIA .. Rugpiučio 26
LITI ANIA ... Gegužės 26 POLONI A ... Rugsėjo 16

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa j vieną pusę ....................... $107.00
Trečia klesa i abi pusi ............................... 18100
Turistine trečia klesa ) vieną pusę . . $123.50 
Turistine trečia klesa Į abi pusi <min.) 204 00 
Cahin klesa ....................................................... 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 
1-rr.os iki Liepos 15 į Lietuvą, o j Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o 
$12.50 į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nu metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50
i vieną pusę. T abi pusi $11.00.
(' S. Revenue Tax ir Head Tas atskyrius!

į 
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CUNARD LINUA LIETUVON
_ Greitas reguliariškas laivu patarnav • splaūkimai iš New

Yorko i Sonthampton kas SeiTdą vienu i- " z’n,1 ekspresiniu laivu
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: ANDANIA—Sausio 1-’- I 'YCASTRfA—Vas»ar- 23

CARMAN1 A—h »'o -
Ncw Y 
jriau. 
vieta. 
man<ia . __________ _
tų acijų klanskite Hile
Cun-*1 ant», arba raėykit pas, 

33 Statė Street, 
Boston, Mass.

1

paskui sausžemiu j Kauną 

J aipgi tiesiai į Londoną kas 

mi laivai t rečios klcsos
I

ČOŪGH BALSAM
E VE Ra’

« 1 . _________ . ____
^Pamatykite Londoną pakely,

Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klcsos 
laivakortės į abu galu iš 4 

CŪNARD LINEž.

V/Y\
’ .' Kaoną $203 Ir teran- 

V .iri kambariai, erdvi 
aS naminis valgis, 
patarnavimas. Dėl ki

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
i

Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkite.- tuojaus pas savo vietną agentą
- NELAUKIT PASKUTINIU DIENU ------------■

BALTIC AMERICA LINE »
g__]0 RRIDGE ST, N'EW YORK. N. Y. 315 S<L DEARBORN ST.. CHICAGO. ILL.

UNION TRl ST BLOG.. PITTSBURGH. PA 616 ST. J A MES ST.. MONTREAI, CANADA.
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Vietines Žinios
Į naščiai, dabar jisai “aptri- 

>” tūlą Joną Gingelski 
ir Zenoną AutulionĮ. iš pir
mo išlošdamas $460. o iš 
antro $435. Jiedu apskundė 
ii teisman sakvdami, kad 
jis turėjo suženklintas kor- 

Massachu- Las. Teismas pripažino Jau
nei- malavičių kaltu ir nuteisė ji

REIKALAUJA PANAI
KINT MIRTIES BAUSMĘ.!mino

• TZ

Šį antradieni Valstybės Rū
muose buvo tuo klausimu 

diskusijos.
Tūlas laikas atgal atsto

vas Pratt Įnešė 
setts legislaturon bilių, i 
kalaujanti panaikint šioj užmokėti $920 pabaudos 
valstijoj mirties bausmę, ši Gingelskio byloj ir $870 Au- 
antradieni Valstybės Ru- tulionio byloj. Jisai vienok 
muose (Statė House) buvo apeliavo ir jury pereitą są

vaitę ji išteisino. Vadinasi, 
tų pabaudų jam mokėt jau 
nereikės.

šituo klausimu diskusijos. 
Už mirties bausmės panaiki
nimą kalbėjo baudžiamųjų 
Įstaigų komis:* mūrius D-ras 
Stears. Harvardu Univer-:- 
teto prof. Zachariah Chaffe 
ir visa eilė kitų švietėjų ir 
visuomenės veikėjų.

Visi jie kaip vienas nuro
do, kad mirties bausmė yra 
žiaurus barbarizmas, užsili
kęs iš senovės laikų ir šių 
dienų civilizacijai netinkąs. 
Antras dalykas, valstybė žu
dydama prasikaltėlius pati 
pasidaro žmogžudys ir daro 
tai. ką ji skaito didžiausiu 
prasižengimu. Jeigu kas 
mano, kad mirties bausmė 
reikalinga apsaugojimui ■ i- 
suomenės nuo piktadariu, tai 
ir tuomet ji nėra 
ma, nes gyvenimo faktai pa
rodo, kad piktadarių žudy
mas piktadarybės nesuma
žina.

Nori Įvesti gimdymo 
kontrolę.

Atstovas W. Taylor Dav• * 
Įnešė Massachusetts legisla- 
turon 
kad 
butų 
mas apie gimdymo kontro
lę. Einant tuo bilium, dabar
tinis valstijos Įstatymas, ku
ris draudžia gimdymo kont
rolę, turėtų būt pakeistas ir 
sveikatos departamentas 

turėtų kas metai Įgalioti 
tam tikrą skaičių daktarų, 
kuriems butų leista teikti 
vedusiems žmonėms reika
lingų informacijų, kaip 
riausia apsisaugot nuo 
dėlių šeimynų. Ar šitas 
liūs praeis, da nežinia.

įstatymo sumanymą, 
vedv.siems žmonėms 
teikiamas pamokini-

ge
ri i- 
bi-

U'
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AUKOS SOCIALDE
MOKRATAMS.

PARDUODAME $100,000 VERTES RENTŲ |
NUO STANDARD PLATE GLASS COMPANY OF BOSTON. §

Sutaupyt Galima nuo 25% iki 50% a
Mes j- irkom. Visokios rūšies Pento, Varnishes, Enamel ir Brušių. Neap

sakomas Bargcnas. Ateikit ir Sutaupykite pinigus.
1AYKA1 VIETOS PRISTATYMAS—Tel. Hancock 6105—6106

SOUTH END HARDWARE COMPANY į
1095 VVASHINGTON STREET, Netoli Dover St. Elev. Stoties. BOSTON. į:

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

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

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

CAMBRIDGE, MASS.

881

Nori deportuot Amerikos 
pilietę ir 15 vaiku motiną.

Charles streeto kalėjime. 
Bostone, šiandien sėdi už
daryta Josephine Giroux. 
53 metų amžiau- noteris, 
kurią valdžia ruošiasi de
portuoti Kanadon. .Moteris 
verkia ir protestuoja 
dama, kad ji yra šios šalies 
pilietė: kad ji ir jos 
buvo čia gimę ir ;• 
15 vaikų, kurie dabar 
siblaškę po visą šalį.

Ji sako, kad per 38 
ii gvveno Rouse’s Point mie- 
stely, Nevv Yorko valstijoj, 
kur ji ilgą laiką dirbo nosi
nių dirbtuvėj. Tenai ji susi
pyko su kita moteriške, i. 
toji iš piktumo melagingai 
Įskundė ją valdžiai, buk ji, 
Josephine Giroux, Įvažia
vusi čionai iš Kanados nele
galiai. Valdžios agentai ją 
areštavę. Jokių dokumentų 
ji negalėjusi parodyt, nes ji 
čia gimusi, o advokato 
samdyt neturėjusi iš ko. 
ti gi beraštė, nemoka 
skaityt nei rašyt, gintis 
mokėjo,
Kanados Montrealą. Paleis
ta tenai be skatiko, ji netu
rėjo iš ko gyventi, todėl lei
dosi is Kanados atgal Ame
rikon pėkščia. Ji atėjusi 70 
mylių atgal į Rouse’s Point, 
kur gyveno vienas jos sūnūs. 
Paskui ji atėjusi pėkščia i 
Springfieldą. Mass.. kur gy
vena jos duktė. Po kiek lai
ko valdžios šnipai čia ją su
gavo ir dabar ją kaltina nele
galiu perėjimu Kanados sie
nos ir neužsimokėjimu pa
galvės mokesčių. Ji šitų da
lykų visai nesupranta ir ver
kia. kad ją neteisingai 
skliaudžia ir persekioja, bet 
valdžia to nežiūri.

PARKWAY AUTO SERVICE
and FILL1NG 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
liną j>as mus.

VIKTOR VAITAIT1S
415 Old Colony Avė.,

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

DAKTARAI IŠDEGINO 
VAIKAMS AKIS.

Graik: > - stinėj, Ale
nuose. va 
čiai vaikų 
akys. Pi a 
per neapsi:

J. Raulinaitis vėl serga.
Drg. J. Raulinaitis vėl ap-, 

sirgo, ši sykį daktaras liepė 
jam iš lovos jau nesikelti j 
per 10 dienų. Sako, kad ant 
syk susidėjo širdies, plaučių 
ir inkstų ligos.

DR. MARGERIS- stinėj, 
n i ko j dešim- 
o išdegintos 

t jiems akis, 
r__ .įima d akta.-
rai paėmė n< ' istų. bet ašt
rių nu* adžių žinios
sakė, kad 46 vaikų padaryta 
neregiai.'. - abar valdžia 
sako, kad .i.-t 1 •

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: UI—2: 6—8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Socialistų vakarienei 
viskas suruošta.

Kaip žinia, ateinančios su
imtos vakare Lietuvių Salėj 
bus draugiškas socialistų 
vakarėlis su užkandžiais, 

i muzika, šokiais ir prakalbo
mis. Komitetas praneša, kad 
viskas esą jau suruošta ir 

‘ programas sutaisytas, tik 
i reikia, kad oras butų gra
lius. Bet koks jis nebūtų, o 
vakarėlis vistiek Įvyks. To-i 

i dėl kviečiami atsilankyti 
visi, nežiūrint ar kas priguli 

• prie socialistų, ar ne.
Įžanga suaugusiems bu 

|50 centų, o vaikams 25 cen 
I *.di•
čiai i 

I ričių 
I kitokių 
zrie 

i eiki’

jau

i

Cambridge’aus draugai 
sudėjo $25.00.

Naujiems Metams pasi
likti. LSS. 71 kuopa Cam- 
bridge’uje buvo surengus 
draugišką vakarėli po No. 
40 Prospect st. Svečių susi
rinko apie 60. Pavalgius va
karienės ir pašokus, drg. 
Aniesta pratarė keliatą žo
džių apie Lietuvos socialde
mokratų kovą su juodąją 
reakcija ir paprašė susirin
kusių draugų sumesti po ke
liatą centų nors tiems kovo
tojams. kurie kenčia nekal- 

. tai kalėjimuose uždaryti. 
Aukavo

F.
, I e 
j’. 
v.T
S.
Sulkiais surinkta . 
Lietuvos Sūnų D-ja

Per puga> : šaltį Arkan- 
sas kalnuose į reitą sąvaitę 
žuvo 8 žmonės!

šaky-

tėvai 
turėjo 
esą iš-

metus

pa- 
pa- 
nei
ne-

ir ją deportavo Į

Nežinomas piktadarys 
Lynne peršovė penkiais šū
viais darbininką Flamingo 
Brienzą.

i

$ R I VAQII i

ie draugai:
Majauskas . ..
Raulinaitis .....
Beliauskas
Aniesta ..........
Vinciunas ......
Zdanauskas ...

Už tą pati tikietą sve- 
gaus geros kavos, sen- 
i, pyrago, aiskrvmo ir 

dalykų. Muzika 
lietuviškus šokius. At-

i

$3.00
1.00
1.00
1.0(
1.0C
2.’h

6.00
10.00

Viso labo $25.06
Visiems aukavusiems ta

ria širdingą ačiū LSS. 71 
kuopos vardu.

J. Vinciunas.

Reikalauja ištirt cenzorių 
protą.

Massachusetts legislatu
ron Bostone yra Įneštas bi- 

jr liūs pakeitimui cenzūros is 
tatymo. Jeigu tas bilius pe
reitų. tai dabartinis cenzū
ros Įstatymas butų visai pa- 
naikintas ir visiems cenzo
riams butų tyrinėjamas pro
tas. kad patyrus, ar tinka jie 
būti cenzoriais. Bilius sako 
“Kiekvienas asmuo, einan
tis knygų, teatrų, paveikslų 
muzikos ar šokių cenzo
riaus pareigas, pirma priva 
lo išlaikyti civilės tarnybos 
kvotimus, kokie yra reika
laujami Boston Public Lib 
raiy tarnautojams, ir priva 
lo pristatyti valstijos sveika
tos departamentui paliudy
mą. kad jis yra normalus 
lytiškai.” Kvotimai turi pa
rodyt. kad kandidatas Į cen
zorius turi normalų 18 metu 
žmogaus protą, turi bend
ros apšvietos ir pažįsta kal
bų tiek, kiek yra reikalauja
ma Bostono knygyno tar
nautojams.

Toiiaus, jeigu šitoks inte
ligentiškas cenzorius pri
pažins, kad knyga yra ne
tinkama visuomenei skaity
ti. tai tuo reikalu turi save 
žodį pasakyti dar teismas, c 
paskui Jungtinių Valstijų 
teisingumo departamentas 
turi sustabdyti jos platini
mą per paštą. Jeigu federa- 
I:‘s teismas pripažintų, kad 
paštu galima tokią knygą 
siuntinėti, tai tuomet ji gaL 
būt laisvai parduodama ir 
Massachusetts valstijoj.

Nors šitokia procedūra 
butų labai komplikuota, bet

Ka’p Banginis Įkliu
vo i Silkių Tinklą.K- a-

Septyni Provincetono 
žvejai pereitą sąvaitę buvo 
įplaukę apie 10 mvliu i iu- 
•es silkių gaudyt. Jie užtie
sė iri' linkius iš vakaro, o iš 
•yto pradėjo juos traukti Į 
aivą. Pradėjus traukti pas
iusim tinklą, staiga iškilo 
viršun sutvėrimas apie 40 
ėdu ilgio ir 18 pėdų pločio. 

Ts pradėjo smarkiai blaš
kyti.' aplinkui ir purkšti van- 
leni iš savo pakaušio. Van- 
lens stulpas kilo apie 20 pe
lų aukštyn. Žvejai suprato, 
tad i jų tinklą yra Įsipainio- 
:ę$ banginis arba “vieliori- 
las.” Jie bijojo, kad jis ne
nudraskytų jiems tinklo, kn
is yra 
raštuoja 
?8,000 ’. 
iuosuoti 
ėjo. .Jie kamavosi su juo 10 
valandų. Peršlapo visi, su- 
alo, nusikamavo, ir vistiek 
tegalėjo nieko padaryti, to
lei paleido visą tinklą dug- 
įan ir sugrįžo namo.

Tinklo sunkumas nutrau
kė bangini žemyn. Žvejai tą 
ietą pažymėjo ir vėliau 
landas iš naujo tinklą kelti, 
skelti toki tinklą viršun, 
tada jis yra nuskendęs, ima 
visą sąvaitę laiko.

Banginiai pasirodo Mas- 
nachusetts

1,600 pėdų ilgio ir 
daugiau kaip 

Jie stengėsi jį pa- 
iš tinklo, bet nega-

pakrašty gana 
ankiai. Jie ateina čionai sil
kių gaudyt laike jų neršto, 
>et retai Įkliūva Į šitokias 
žabangas.

VIRĖJA ĮDĖJO NUODU
VAIKAMS.

dienomis 
areštuota mer-

N e\v

Jarmalavičius ve! teismo
už kortas.

Tūlas laikas atgal ‘‘Kelei
vy” buvo rašyta, kaip kozir- 
ninkai “apti .mino” g;:: už
ninką Vaitaiti. Sus; ženklinę 
kortas ir susimokinę tarp 
savęs jie išlošė iš jo per vie
ną naktį apie $1.600. Vaitu i- 
tis turėjo vienam duoti nau
ją automobilių, o kitiems iš
davė notas, kuri; - paskui at- ji galėtų būt daug teisinges- 
sisakė apmokėti ir dėl to bu- nė, negu dabartine cenzu- 

i2, kur bile koks nemokša 
ignorantas arba kvailas fa
natikas uždraudžia gera.' 

Jarmr.l i- knygas vien dėlto, kad jos 
vičius vėl buvo teisme dėl jam nepatinka arba kad jis 
kortų. Kaip rašo anglų laik- nepajėgia jų suprasti.

SIS
vo kilusi byla. I tą bylą tuo
met buvo ipaini i. s .Jo
nas Jarmalavičius.

Pere’tą sąvaitę

Šiomis
Yorke buvo 
dna vardu Pearl Topper 
turi pereitą
•asamamy. Nev, Jersey val
stijoj, užnuodijo 10 vaikų. 
Sakoma, kad pirma ji tenai 
Urbo kaipo virėja, bet buvo 
atstatyta nuo darbo, taigi 
keršydama vasarnamio sa
vininkei ji Įdėjo nuodų i 
maistą, kuris buvo pagamin
us vaikų pusryčiams. Mer
gina prie šito kaltinimo bet- 
;i neprisipažįsta.

I’ROF. V Z! tNAVlčIUS

Muzikos Mckvkla
S'i: IK V - 1’IANAS.

1 Lekcija duo*ia:r. s 

mažiems ta:p ir ;
privačiai kaip 

.iugusiems, su-
lik' prozramo M . kos Konservą-
toriju. Pamokos - -kinamos lietu-
vių kalboje

149 Boston st.. Lk> -chester (netoli
Andre* Sq.) T S. B. 1348-WK Sasnauskas

TIKRAS D.< \H. JUSU namu
Pentį: j Nar l-auko ir iš Vi-

<iaus. E.d i ; I .s, Popieriuoju |
Kambarius bu visokį Kar-
penterio darba uz einamų kaina.

K. SASNAI . \' (-)
363 Wind-or >t.. mbr:di;e. .Mass.

Tel. Porter 1 ;15-W

Automobiliu Laisnius
AR GA1.Ė>1 pe:u naujuosius 1
BVNDYMl S? duodame Pamo-
kis ant tų Ban.l-r Klauskite nu-
rodymų. (6) ’ i

KENSLEA IK.: :: school
29’. Cam ria S Boston.

Telefonas Kenn-.u r- 00’1DELICATESSEN
Candy & ( op ectionery

Store with ' Fountain
Išdirbtas gerai is. Turi tuojau

būt pa-duotas iš n ežasties ligos.
Kreipkitės tu' au-

A. j. KI STIS
332 W. IJroad»a.' > Boston, Mass.

VISU ŽINIAI.
COBB GABALE nirmiau buvęs

Union Garaže, da vra labai gerai
sutvarkytas. Tik minutos nuo
Broadway arba utos nuo Mar-
ket Terminai ar.- • :no C ir 2-nd
street. I'a . je’aus vra nau-
jas savininkas. taisė visokias
naujausios mauos dsinas mazgoji-
mui ir crrisiniir . omobiliu Dar-
bas jrreitas ir -zir daromas už la-
bai pijria kaina. •■rtai mechani-
kai būna dienomis naktimis. Gara-
žius būna a'daras -ados. Parduo-
dame Shell ?az" ir aliejų. Jei
norite kad jus kara- rai bėgtų, pa-
mėginkite pa« nu, pilt gazo Jei
norit gero patarr.?. 
nas mus.

no, kreipkitės

Managieris STE ANELIUNAS.
( (>BB G \R U.E (-)

206 Sec<»nd St.. m pas (' St..
St. BOSTON. M 'š. Tel. 2920.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome okių Vaistų

Nuo Reamatizm
• y

nusilpnėjimo
strėnų. krai; <> \ >. nuo slaptin-
zų Kgf. kosuli trūkimo, etc.
iap^i užlaikėm ii j iš Lietuvos.
Patarnavimas k. įausias. Įvai-
ries šaknys. stos iš Lietu-
vos. \ aisty pr . -lėtam ir per
pastų. .Musų A a tebėra toj
pačioj vietoj.

!•*» S ALFU STREET,
bostov MASS.

Tel. So. Boston M6-W.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas ‘‘Keleivio” name.

Ui Broadw«y, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS .

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Avė.. 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

375

I
I . - ’ Ivasarą vienam

Essex apielinkėj, Angli
joj. yra 700 akrų vaisių far
ma, kuri pereitais metais 
lavė savininkui $210,000 

pajamų. Iš kožno akro buvo 
§100 gryno pelno. I

I
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DR. LANDAU
Specialistas
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.

Veneriškų Ligų

OVERKOTUS S1U- 
ANT UŽSAKYMO.
VALOME IR PROSI- 
TAIPGI SIUVAME

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS.

V AM E
ŠTYMU
NAME.
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

I■
t

L
} ir kitas panašias

Utarninkais ir

i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St_ Boston, Room

ir

, ,______l •
Tel.: Richmond 066S, Rox 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

i 
I s
■

■

is
| visame paumiauju getai.

| 598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.

I

1

« 409 BROADM A Y. ROOM 4.
š SO. BOSTON. MASS.
$ Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
g KRAUTUVES.
v Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
S NAMUS. FORNIŠIUS, KRAU- 

TUVES ir tt.
X Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
S PADARAU VISOKIUS DOKU- 
C MENTUS kaip čia. taip ir Lie- 
y tuvoje, greitai ir atsakančiai.
C Norint gero patarnavimo, kreip- 
y kitėa. R. J. VASIL

409 Broadway, So Boston, Mui

S
i

I

I ietuvis Optometnstas

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. I). 
447 Broad»ay. So. Boston, Mass.<

1
J V

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

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

Dr. KILLORY

LAIDOJIMUS* 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet* 
bur.a patenkinti* 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. * 

Mano kaina* 
visiems ir visur* 
vienoda. <

S JONAS PETRUŠKEVIČIUS «
*► Lietuvis Graborius <
<► 162 Bmadvay. So. Boston, Mass.*

Residence: 313 W. 3-rd street. <
Telefonas: So. Boston 0304-W. <

Mr * 60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLIHi, 
ROOM 22

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

I
I 
i

• -• ■ Tvotis nuvalo šia- |•
Pėtnvčiomis nuo!

I
D. STANTON ’

Direktorius •

THF. DOVER ST.
RECTAL CLINIC

16 Dover St.. Boston
AUDONAJĄ GYSL5 (PILĖS)

I me K Ii nike.
•
!!» vai. rvto.
I DR. FRANK«
I

Telefonas: So. Boston 1058. Ln

Bay View Motor I
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI. 
Taiso visokius automobilius ir 

[n gerai patarnauja, 
įr Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
įn patenkintą patarnavimu. 
4i Pardavimo vieta: 
XJ 519 E. BROADVAY 
fu Taisymo vieta: 
3 1 HAMLIN ST.,

kampas E. Eight st., 
g SOUTH BOSTON, MASS.a

Sveikata
^-Akl didelis svarbos veikalas 

E EK VIENAM ŽMOGUI.
Toje knyjoje yra pamatinė* iiaiaa iš A*aUmi- 
jos. Fiz.oiojjijos ir Hygie«<*-

Kas akiit -s U Us Buiinoa aPie “T0 ku-
no mechani; m* ir tokių dalykų, kokių pirma m- 
iinojo.

Knyga Ia ai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas a -. gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus pa-, ^fcsluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
P Kalba S2^«.

KELEIVIS
253 BrcaJway, So- Bo$ton’ Ma*»-

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 

GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 

garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių Žmyčia

I 

»
t 

t

I

Y'patingai dabartinės krikščionybės gsdynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, South Boston, Maaa.

t

amblyopi%25c5%25a1ko.se

