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KOMUNISTAI PERŠOVĖ 
MEKSIKOS PREZIDENTĄ

SUDEGĖ FRANCUZŲ M y 1„ Strpi- 
GINKLŲ ARSENALAS. 1,6" I OrKe Olrei-

SOVIETŲ ATSTOVAS fanatizmu varomas, ar gal 
AREŠTUOTAS. yra platesnis sąmokslas,

—;-----  ‘prie kurio priguli daugiau
Manoma, kad sąmokslas bu- kaltininku.

AREŠTUOTAS.

vo padarytas bolševikų 
atstovybėj. Policijos klausinėjamas, 

piktadaris pasisakė esąs
Pereito j sąvaitėje buvo t į)anjei Flores, 24. metų am-

Įšventintas naujas Meksikos 
prezidentas, Pascual Ortiz , 
Rubio. Ir tuojaus jis buvo 
peršautas. Po inauguracijos 
jis su savo šeimyna važiavo 
lėtai sostinės gatvėmis o 
50,000 žmonių minia ji svei
kino. Tarp minios stovėjo 
juodai apsirengęs jaunas 
vaikėzas. Kaip tik preziden
to automobilius ties juo atsi
rito, jis ištiesė revolveri per 
kareivių galvas ir pradėjo 
šaudyt. Pakol jį spėjo sulai
kyt, jis išleido 6 šuvius. 
Viena kulipka pataikė pre
zidentui Į kairiajį veidą, su
trupino žando kaulą ir su
stojo dešinėj veido pusėj. 
Kita nugraužė prezidento 
žmonai viršugalvį. Preziden
to giminaitė ir šoferis buvo 
sužeisti automobiliaus stik
lais. Kiti šūviai nuėjo pro 
šalį ir sužeidė keliatą žiūrė
tojų tarpe publikos.

Piktadaris tuoj buvo su
imtas. Minia buvo taip Įnir
šus. kad norėjo ji ant vietos 
nulinčiuoti, bet policijai pa
vyko jį išgelbėt gyvą. Poli
cijai rūpėjo sužinoti, ar jis 
atliko šitą darbą pats savo

i

KOMUNISTAI NUTARĖ 
SKELBT GENERALĮ 
AUDĖJŲ STREIKĄ.

Paterson, N. J. — Pereitą 
nedėldienį čia pasibaigė ko
munistinės audėjų unijos 
(National Textile Workers) I 
suvažiavimas, kuris nutarė 1 
skelbti generalį audėjų strei
ką visuose audimo pramo
nės centruose: Patersone, 
Passaice, Scrantone, Allen- 
towne, New Bedforde, Gas- 
tonijoj ir kitur. Streikas turi 
apimti visas audimo šakas: 
šilko, vilnų ir bovelnos. Lai
kas streikui pavesta nusta
tyt komunistų unijos pildo
mai tarybai. Komunistų par
tija prisiuntė konvencijai 
telegramą su pareiškimu: 
“Komunistai prižada pilną 
savo revoliucinę paramą vi
siems jūsų nutarimams.”

Suvažiavimas nutarė rei
kalauti $20 minimum algos 
jauniems darbininkams ir 
aukštesnės mokesties vi
siems darbininkams, 8 va
landų darbo dienos ir lygios 
mokesties už ž_.... . ................... ... .
Ant galo suvažiavimas su- Chicagoj buvo areštuota j išvagia. Ir iš tos balos išbris- 
dainavo Sovietu Rusijos 917 nužiūrėtų žulikų ir i ti, niekas nežino kaip.

Chicagoje Areštuota
917 Gengsteriu

PRASIDĖJO KOVA PRIEŠ 
BANDITIZMĄ.

kuoja 25,000 Siu 
vėjų.

Komunistai skebauja ir nori 
suardyti streiką.

Intei national Ladies’ Gar- 
ment Workers’ unija New 
Yorke apskelbė generalį 
streiką. Laikraščiai praneša, 
kad iš 35,000 siuvėjų išėjo 
tik 25,000. Likusieji skebau
ja. Skebams vadovauja ko
munistai, kurie norį suardyti 

\, nes ne jų sumany- 
užgriuvo ant sustatytos ar- mu jis buvo apskelbtas.

Streikieriai reikalauja pa
naikinimo taip vadinamų 

i “sweatshopų,” Įvedimo 5 
dienų. 40 valandų darbo są- 
vaitės, apdraudimo darbi
ninkų nuo bedarbės, suda
rymo bešališkos komisijos 
pramonei reguliuoti ir ati
davimo viso darbo uniji
nėms dirbtuvėms.

Komunistai tam priešina-

Paryžiaus priemiesty pe
reitą sąvaitę ugnis sunaiki
no didelį karo arsenalą. 
Penki ginklų sandėliai sude
gė iki pat pamatų. Iš plačios 
apielinkės buvo prašalinti 
visi gyventojai, nes arsena
le buvo keli dideli parako 
magazinai ir bijotasi baisių 
sprogimų. Bet parako maga
zinai išliko sveiki, tik su
sprogo daug tankų su oksi- 
genu. Nuostoliai apskaito-žiaus, bet tvirtino, kad jokių _

draugų neturįs ir šovęs savo mi Į $3,000,000, o gal bus ir 
asmeniško impulso spiria- ‘ didesni, nes vienas triobesis streiką, 
mas. j—__ ___ ____— -

Vėliaus betgi jisai prisi- tilerijos ir gali būt daug ka-
pažino esąs komunistų par
tijos narys ir šitą sąmokslą 
padaręs su kitais komunis
tais. Tuojaus prasidėjo areš
tai. Suimta beveik visi jo gi
minės ir žymesni komunistų 
partijos nariai.

Tuo pačiu laiku buvo su
laikytas ir Sovietų atstovas j 
Aleksandras Makaras, kuris

nuolių sugadintų.

Bulgarą Fašistai 
Reikalauja Palei-

* sti Seimą.
Bulgarijoj susidarė tokia 

pat fašistų organizacija, kaip
jauT:™ sū aivo
žmona j Vera Cruz uostą ir s,mtlai net lr T,,- ' !VU#CJ' Del *>- pa v^'1
ruošėsi sėsti laivan, nes sav,?.°. nuo ££*,' kll°, ne? . mW"?- Ka^.a
Maskva yra atšaukusi jį na- marškinių, ir toki pat sal iu- streikienai ^kjavę ei te
mo. Jo bagaže buvo į’ada- *

Piliečiai privertė policiją 
išvalyti miestą.

Banditizmas Chicagoje 
priėjo jau prie to, kad pilie
čiai sukilo ir pareikalavo iš 
valdžios pasiaiškinimo, ko
dėl ji nesuvaldo žmogžu
džių ir teroristų, kurie siau
čia po miestą kaip tikri šei
mininkai. Jeigu policija ne
nori ar nepajėgia tvarkos 
palaikyti, tai mes patys pra
dėsime ją vykinti, pasakė 33
vyrų komitetas nuo 500,000 į 
žymesnių piliečių. »J

Ir šitas ultimatumas pa
veikė. Policijos komisionie- 
rius Russell pasitarė su de- 
tektivų viršininku Eganu ir 
pradėjo ablavą ant chuli^-

žmogžudžių. Ablava buvo 
daroma kabaretuose, hote- 
liuose, “spykyzėse” ir kito
se vietose, kur paprastai 
gengsteriai susirenka. Ke
liose vietose buvo ir šaudy
mo. Orringtono hotely ketu
ri gengsteriai šovė Į policiją. 
Kitoj vietoj policija pašovė 
du gengsteriu.

Iš 917 suimtųjų betgi 569 
vėliaus buvo paleisti, nes 
prieš juos neturėta jokių 
Įrodymų. Kiti visi buvo su
laikyti ir bus tardomi.

Tuo tarpu Chicagos mies
tas baigia skęsti finansinėj 
baloj. Vien tik nuošimčių 
už skolas dabar reikia už
mokėti $8,500,000, bet nėra 
pinigų. Piliečiai moka dide
lius mokesčius, bet grafte-

už lygų darbąJniL Ir pereitos subatos naktį riai miesto valdžioje viską 
c.,, I Chicagoi huvn arpštunraJ išvagia. Ir iš tos balos išbris

Šovė Brazilijos 
Vice-Prezidentą.

Brazilijos mieste Montes 
Claros pereitą subatą buvo 
peršautas respublikos vice
prezidentas F’ernando Mėlio 
Vianna. Jis buvo atvažia
vęs tenai pradėti rinkimų 
vajų už reakcininkų partiją. 
Šitam mieste yra labai stip
ri opozicijos partija ir pir
mas valdžios atstovo ban
dymas Įsitaisyti čia sau pa
pėdę buvo sutiktas šūviais. 
Vice-prezidentas buvo su
žeistas Į galvą, Į sprandą ir i 
nugarą, tečiaus žaizdos ne
pavojingos ir jis pasveik
siąs. Tuojaus po šito pasikė
sinimo mieste prasidėjo tarp 
valdžios šalininkų i 
priešininkų riaušės, kuriose 
dar apie 20 žmonių buvo su
žeista ir 8 užmušti.

ryta k.ata^Sovirtų' atstovy’- Į į“ Šoflp0 ~
^•oa pakilu žkosTt^ JaPu
manoma, kad tenai buvo pa- parių Padalą t
darytas sąmokslas prieš 6o9. , Savolzplalfo,r’
Mei-rikos Drezidenta ir saliimoJ Jle relkalauJa- kad but>l būt įikusitf da kok% do?u! Parlamentas ir pa-

t ‘ naikinta demokratine tvar-
. . ka. Visa galia turi būt pa- Peršautam prezidentui i vegta karaliui Borisut Kaip 

buvo tuojau^ padalyta ope- jr vjgj jUO(lašimčiai, Bulga- 
rac^a Ir sakoma, kad jis pa- ^jos fašistai yra karšti pat- 
sveiks.__________________ | rjotaį jr savo obalsiu jie pri

ėmė šauksmą: “Bulgarija 
bulgarams!”

Asilas, ir tas nori būt lais
vas. bet fašistai nenori.

—

RUSIJOJ PANAIKINAMI 
PRIVATINIAI DAKTA
RAI IR LIGONINĖS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad liaudies komisarų kole
gija krašto sveikatai nutarė 
panaikinti visus privatinius 
gydytojus ir privatines ap
mokamas ligonines. Gydy
tojus užlaikys valstybė ir jų

SUBANKRUTAVO KIAU
LIŲ M1LIONIERIUS.
Portugalijoj subankruta

vo kiaulių pirklys Faustino 
Anao, kuris turi daugiau . . - - Jopatarnavimas darbininkams x31P 81,000,000 skolų.

Teeinu^ bankrotas skaudžiai palie- 
..............‘čia f-------- i -• 

medie'bi'<žvertėsl kiauIių brek-vba-
bus nemokamas.
žmonės, kurie nedirba jokio 
darbo, turės už i——— 
pagalbą mokėti. AMANULOS PUSBROLIS

AREŠTUOTAS.
Žinios iš Peša varo sako, 

kad Afganistane tapo areš
tuotas chanas Amanula, bu
vusio karaliaus Amanulos

čia ir kitus pirklius, kurie

Kasykloj Užmušta 
23 Žmonės.

Standard Coal kompani-

dainavo Sovietų Rusijos 
himną ir išsiskirstė.

pradėjo juos užgaulioti ir 
staugti. Įvyko susirėmimas, 
kuris pasibaigė kraujo pra
liejimu. Keliolika darbinin
kų buvo sužeista ir 18 areš
tuota.

NUŠOVĖ MAINERIŲ 
UNIJOS VADĄ

Harrisburg, III. — Pereitą 
sąvaitę United Mine Work- 
ers of America unijos ofise 
čia buvo nušautas unijos 
veikėjas Elmer Hayes, 45 
metų amžiaus vyras. Polici
ja suėmė tūlą Charles Grace 
kaipo Hayes’o užmušėją.

STEVADORŲ RIAUŠĖS 
ARGENTINOJE.

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj. streikuoja uosto 
darbininkai. Pereitą sąvaitę 
tarp streikuojančių ir streik
laužių kilo kruvinos mušty
nės. kuriose daug žmonių 
buvo sužeista, tų tarpe ir ste- 
vadorų sąjungos sekreto
rius.

SUBANKRUTAVO BUČ
KIŲ BIZNIS.

Škotijoj Glasgow univer- 
žinios nesako—gal užtenka siteto merginos studentės 
to, kad jis nuverstojo valdo- užsidėjo tokią įstaigą, kur 

’ jos pardavinėjo vyrams buč-
------------ kius po 12 centų. Prie šito 

DEL MERGINOS, SŪNŪS biznio prisidėjo 20 gražiau- 
APKULĖ TĖVĄ. " ”

Chicagos policija anądien 
; suėmė du vyru ir merginą, 
I kurie mušėsi ant North La 

Hedžazo arabų revoliuc i o-priežastis buvo stoka tinka- kale ‘Streeto Nuovadoj pa-
------ j__ .j —- ventiliacijos kasykloj. 3.1. eJ^.'vl^a tų peštynių isto-

- . 1 • • • riia. Invvnac Fimc.rmunuc

tos kasvkloj, Utah valstijoj, Pusbrolis. Už ką jį kaltina, 
!*___ žinios nesako—ira užtenkair jos pereitą sąvaitę Įvyko spro- 
'gimas, kuris užmušė 20 ang-nulio U6I1HUCV _
liakasių. Ekspliozijos metu no Simine- 
toavUni iš vien hnvn 9Q

127 FARMERIAI AREŠ
TUOTI GAIDŽIŲ PEŠ

TYNĖSE
Amerikos farmeriai mėg

sta ypatingą sportą—gai
džių muštynes. Jie tyčia 
auklėja ir lavina tam tikslui 
gaidžius, o paskui suneša 
juos ir leidžia muštis. Gai
džiai mušasi pakol užsimuša. 
Įstatymai tokį sportą drau
džia. Todėl pereitą nedėl
dienį netoli Goshen, N. Y., 
policija areštavo 127 farme- 
rius, kurie buvo susirinkę Į 
tokias peštynes. Devyni gai-

MOTINA NUŽUDĖ SUNŲ
IŠ SUSIMYLĖJIMO.

Šiomis dienomis Berlyne 
padarė didelę sensaciją taip 
vadinama užmušė jystė iš 
meilės. Tūla Ilse Genehrt, 
21 metų amžiaus moteris, 
nužudė savo 5 sąvaičių kū
dikį, nes daktarai pripaži
no, kad jis serga neišgydo
ma liga. Areštuota jauna 
motina nesigina užmušusi, 
bet teisinasi, kad ji tai pa
dariusi iš meilės, nes neno-‘ 
rėjusi, kad užaugęs jos su- v _
nūs butų nelaimingas žmo-jdžiai buvo jau užmušti, šeši 
gus. I sužeisti, o dar 39 laukė savo

Tai primena panašų atsi-leįlės- Farmeriai buvo suva-
tikimą Francuzijoj, kur tu- žiavę iš kelių apskričių. Už 
las laikas atgal anglas Ri- (f,)
chard Corbett nužudė savoj 
motiną, kuri sirgo vėžio liga 
ir daktarai pasakė, kad iš
gydyt ją negalima. Corbett 
buvo areštuotas ir teisiamas 
už žmogžudystę. Teisme ji
sai prisipažino prie savo pa-

"Įžangą” jie mokėjo po $3. 
•Teisme paskui visi buvo nu
bausti nuo $10 iki $50.

UŽMUŠĖ MOTERĮ IR 
SUKAPOJO LAVONĄ.

Muskegon, Mich. — šian
dien čia sėdi kalėjime Fo-

sielgimo, bet taip pat sakė-! ręst E. Weaver, 28 metų am
si padaręs tai iš pasigailėji-Jžiaus vyras ir pasakoja, kaip 
mo, nes negalėjęs žiūrėti, 
kaip jo motina kankinosi. Ir 
teismas jį išteisino.

j Fašistų Kalėjimuose 
Viduramžių Inkvi

zicija.
Pabėgę iš Italijos politi

niai kaliniai pasakoja, kad 
fašistų kalėjimuose Italijoj 
dabar tapo Įtaisyti politi
niams kaliniams kankinti 
specialus kambariai, tokie 
kaip būdavo viduramžiuose, 
kuomet valdžia buvo kuni
gų ir popiežiaus rankose.

Tarp kitų torturų esanti 
Įtaisyta taip vadinama “va- 
na.” Esąs tai nedidelis kam
barėlis, daugiau panašus Į 
kubilą negu Į kambarį, ir 
padarytas taip standžiai, 
kad vanduo neištekėtų. Jo 
durys yra 6 pėdos aukščiau 
grindų, tai yra aukščiau 
žmogaus galvos, ir tokioj 
pat aukštumoj yra skylė 
vandeniui išpilti. Į tą juodą 
šulinį Įstato kalinį visai nuo
gą, uždaro duris ir paleidžia 
Į vidurį vandeni. Kaliniui 
duodamas viedras. Vanduo 
nuolatos kįla ir kila aukštyn. 
Jis pasiekia kalinio smakrą 
ir vis kila aukščiau. Nenorė
damas prigerti, kalinys pri
verstas nuolatos lieti vande
nį laukan. Jis negali nei už
migt, nei pasilsėti, nes pri
gers. Sakoma, kad daugy
bė kalinių uždaryta Į tokią 

. “vaną” per 24 valandas iš- 
, eina iš proto. Šitas kankini

mo būdas esąs taikomas 
daugiausia tiems, kurie ne
pritaria juodai fašizmo dik
tatūrai.

jis nužudė ir sukapojo 20 
metų amžiaus moterį, Gla- 
dys Echart. Jos lavoną poli
cija rado sumėsinėtą ir už
kastą miške. “Aš ją užmu
šiau, nes labai mylėjau,” sa- 

Sugrižę New Yorkan tu-! ko J1S- norėjau, kad ji
ristai pasakoja, kad būnant'su manim gyventų. Bet ji 
jiems Alžire tenai buvo ūžė- mylėjo ir kitą vyrą. Aš su- 
jusi tokia skierių (šarančių) • pykau ir nušoviau ją. Pas- 
plėga, kad jie užberdavo iš-.kui nukirtau virvių rankas ir 
tisus kaimus. Jeigu jų debe-, kojas ir palaidojau. Kam aš 
sis kur nusileisdavo ant ge- ją sukapojau, tai ir aš pats 
ležkelio, tai traukiniai turė- nežinau.”

SKIERIAI UŽBĖRĖ 
GELEŽINKELĮ.

kasykloj iš viso buvo 29 
žmonės, bet 9 išsigelbėjo, 

lavonų vėliaus 
CIONIERIŲ VADAS. Įgriuvo kasyklos lubos ir da 
Iš Bazros pranešama, kad 3 žmones užmušė, taip kad 

pereitą sąvaitę čia mirė išviso žuvo 23. Nelaimės

MIRĖ ARABŲ REVOLIU-'Jieškant siu mergaičių. Bet šiomis 
d ienom L šita įstaiga užsida
rė. nes škotai nenorėjo po 
12 centų už bučkius mokėti.

nierių vadas Feizul ed Do- mos v
vis, kuris buvo pakėlęs revo- Prisirinko dujų ir jos spro- 
liuciją prieš karalių Ibną go.
Suadą. Sukilimui nepavy- --------- :----
kus, jisai pabėgo Į anglų TROKAS NUSLIDO NUO 
globojamą Iraką ir tenai pa- TILTO.
sidavė anglams, vietoj stoti Onset, Mass. — Važiuo- 
prieš savo šalies despotą, jant apšalusiu tiltu <
Pas anglus jis apsirgo vidų- slido didelis trokas ir, nu- 
rių liga ir mirė.

POTVINIS VERM0NTE 
PADARĖ $20.000,000 

NUOSTOLIŲ.
1927 metų rudeni Naujoj 

Anglijoj buvo dideli potvi- 
T Dr, ..1XX 1 ♦ <% . • zi Ln »» Z\^1

ležkelio, tai traukiniai turė
jo sustoti. Skieriai pasirodo 
kas 14 metų. Tai yra tokie 
žiogai, kurie skrisdami nai
kina visus augmenis.

MOTERYS NUŠOVĖ 
VYRĄ

Chicagoj tūlas Calabrase 
parsivedė Į savo kambarį 
dvi svetimas moteris. Visi 
gerai išsJgėrė. Šeimininkas 
pradėjo statyt viešnioms tam 

tiko? Tuomet jis pradėjo im
ti jas spėka. Moterys jį nu- 

PABĖGO Iš KALĖJIMO, šovė. Dabar abidvi areštuo- 
Barnstable, Mass. — Pe- tos.

reitą sąvaitę iš kalėjimo čia - --------
pabėgo du plėšikai, Lima ir SOVIETAI MOKA TUR- 
Riendeau. Savo lovose jie 
paliko susukę iš drapanų

rija. Dovydas Fimermanas 
pasiėmė savo sunaus auto
mobilių ir merginą, ir išva
žiavo su ja pasivažinėt. Sū
nūs tėvą sugavo ir pradėjo 
prosyt jam antausius. Tėvas

čia na.l pasipriešino ir kilo tikras tikru reikalavimų. Jos nesu
šaltas.” tiko? Tuomet jis pradėioim-

AGURKAS IŠBUVO 
SVEIKAS 50 METŲ.
New Lexington, Ohio. — 

Martha Newton 1877 metais 
’čia įdėjo į alkoholį 7 colių 
ilgio agurką, ir šiandien jis 

Louis išrodo da kaip šviežias.

laužęs barijerą, nugriuvo 
upėn. Vežikas išsigelbėjo, o 
važiavęs su juo kitas darbi-' 
ninkas buvo užmuštas.

SPROGIMAS PENNSYL- 
VANIJOS KASYKLOJ.

KAMS AUKSU.
Šiomis 'ienomis j Stam-

niai. Paskelbtas dabar ofi- Netoli Pottsvillės, Phila- “balvonus, . kad išrodytų, bulą atvežta Jš Rusijos So
cialus raportas parodo, kad delphia & Reading Coal Jiedu miega. Jų pabėgi- 600,00O virtęs aukso. Auk-
Vermonto valstijoj per tuos kompanijos kasykloj perei- 
potvinius pasidarė $29,000,- tą subatą Įvyko sprogimas, 
000 nuostolių. .1 * _

mas pastebėta tik tada, kada 
šaukiant prie pusryčių. “1t C* oUUdKJ jf AU ojJi Jr L' J v?

.kuris užmušė 3 agliakasius.'vonar lovose nesijudino.

i sas buvo sudėtas Turkijos 
bai- bankan kaip užmokestis už 

nupirkta- Turkijoj prekes.

AUTOMOBILIUS EINA
250 MYLIŲ Į VALANDĄ.

Anglų inžinierius
Coatelen padarė automobi-1 ---------------
lių, kuris eina 250 mylių Į PORTUGALIJA IR RU- 
valandą. Jis ruošiasi daly-: 
vauti automobilių lenktynė
se, kurie Įvyks Floridoje ko
vo mėnesy.

ANT LAIVO UŽMUŠTA 
35 GYVULIAI.

Anglų garlaivis “Sutton 
Hali” praneša, kad ant jūrių 
jį pagavo baisi audra, laike 
kurios laive buvo užmušta 
35 galvijai.

MUNIJA PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ.

Pereitą sąvaitę Portugali
ja ir Rumunija pasirašė su
tarti del kalinių išdavimo 
viena kitai. Sutarties smulk
menos nepaskelbtos.

VOKIETIJOJ UŽDAROMA 
' 70,000 KARČEMŲ.
Vokietijos parlamentas 

užgyrė Įstatymo sumanymą, 
kuriuo žymiai sumažinamas 
karčemų skaičius, paliekant 
tik vieną gertuvę kiekvie
niems 400 gyventojų. Tuo 
budu prisieis uždaryti apie 
70,000 karčemų.

z

UŽMUŠĖ BRAZILIJOS 
POLITIKIERĮ.

Rio de Janeiro mieste pe
reitą sąvaitę buvo užmuštas 
parlamento atstovas Dr. 

prasidėjo 31 komunisto by-'.Juan Bautiska Luzardo, ku- 
ia, kurioje jie kaltinami są-, ris rėmė Getulio Vargo kan- 
mokslu prieš valstybę. Ididaturą Į prezidentus.

Indijos mieste Meerut

1
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SAKO, KONKORDATAS 
SUPANČIOJO LIETU

VOS VALDŽIĄ.
“Naujienos” rašo:
"Vcidemaro padarytas

kordatas su Vatikanu suteikia 
ypatingai didelių teisių Lietu
vos katalikų- dvasiškijai mo
kyklos reikaluose. Dėl to dabar 
kilo ginčas tarp valdžios ir vy
skupų. Kai kunigų valdomose 
'žiburio’ ir ‘Saulės' mokyklose 
prasidėjo mokinių streikai ir 
valdžia vieną kitą tų mokyklų 
paėmė i savo rankas, 
kapai ėmė protestuoti, 
vyskupų 
valdžia.
reikalavimų 
jie. kaip praneša 
raščiai. rengiasi 
Romo.-, papai.

"Papa dabar

tai vys- 
Įvyko 

pasikalbėjimas su 
ir kadangi valdžia jų 

nepatenkino, tai 
Kauno laik- 

duoti skunda

gali pareika
laut. kad Lietuvos valdžia elg
tųsi taip, kaip nori vyskupai, 
ir nesikištų i mokyklas, kurio
se kyla streikai, bet paliktų 
jas 'tvarkyti' kunigams.

"O jeigu valdžia neklausytų 
Vatikano, kas tuomet? Tuo
met papa veikiausia paskelbtu, 
kad valdžią sulaužė sutarti, at-! 

šauktų savo nuncijų iš Kauno 
ir lieptų kunigams kurstyti 
prieš valdžią žmones. Pasida
rytų taip, kaip Meksikoje: ko
va tarp valdžios ir bažnyčios.

"Žinomas dalykas tečiaus. 
kad dabartinė Lietuvos val
džia. kurios nėra rinkę žmonės.

i į tokią kovą stoti. To- 
vargiai dris priešintis 

bet išpildys tą. ko 
vyskupai."

popiežiaus kon- 
supančiojo Lietu- 

nriversta

ir Amerikos buržujų lobiai ne
ilgai trukus busią 'proletaria
to' (t. y. Stalino agentų) val
domi. ir tuomet ne tik trakto
rių Rusijos ūkininkams, bet ir 
visokių gerybių visiems 'ge
riems' Rusijos gyventojams 
busią daugiau, neg# reikia.

"Rusijos liaudis tiki ir lau
kia. kęsdama badą ir prie
spaudą. h- kad jos tikėjimas ir 
kantrybė neišsisemtų. tai bol
ševikai ir organizuoja tokius 
‘revoliucinius manievrus,' koki 
dabar eina Vokietijoje. Turint 
kelis tuksiančius agentų ir ne
sigailint pinigo, galima bet 
kur sukelti didelį triukšmą.

"Kitąsyk anarchistas Baku- 
ninas ir jo sekėjai vartodavo 
•veikimo propagandos’ takti
ką minių 'revoliucionizavimui.' 
Dabar bolševikai pamėgdžioja 
tą pačią taktiką svetimose ša
lyse. tikslu išsilaikyti valdžio
je.

"Bet pastebėtina, kad šitos 
taktikos jie dar niekuomet ne- 
bandė vartot fašistiškoje Itali
joje. kur darbininkų minios 
yra daug labiau išnaudojamos, 
negu Vokietijoje, 
ba Prancūzijoje, 
šia priespauda,
agentai tyli, ausis 
Jie skandalus daro tiktai 
kur yra laisvė.

"Tuo budu bolševizmas 
kredituoja laisvę ir rengia 
vą fašizmui."

Ištikrujų. bolševizmas 
šiandien via didžiausis pa
radoksas.

bijotų 
dėl ji 
Vatikanui.
reikalauja

Reiškia, 
kordatas . 
vos valdžią. Ji r 
šiandien daryti taip, 
klerikalai reikalauja.

kaip

VISKO PO BISKI
____________ _ - įį———

Grenlandija. |
-----

!

Reklamuodama komunis-1 
tų ruošiamas prakalbas 
Brooklyne. "Laisvė” ragina, 
visus savo šalininkus ateiti ^, jį-ašta.-. 
jų pasiklausyti, nes kalbę-‘£urOpa ' 
siąs pats Pruseika, ir tos jo!pavida*lo. 
prakalbos gal busios jauij-anf|envne< .:uc Europos ir 
"paskutinės.”

Kodėl Pruseika žada kai- ......... . ___
bėti "paskutini kartą,” ko- prideda toj pačioj lygia, 
munistu organas aiškiai ne-J^r^j, ir Suomija, ir te
pasako. bet “Naujienos” ’piafėdan > ligi pat 

(šiaurės ašigali'
Klimatas Gren andijoj la. 

bai šaltas: gyvea —,
.pats pietinis ~ nailagalys,i 
‘kuriam yra apie 1,000 žmo-

*♦
Grenlandija '-a milžiniš- 

. ke - kartus už 
didesni', trikampio 

Ji jnli Atlanto

Amerikos.
Grenlandijos 'inaiiagalys

spėja, kad jis bus gavęs 
“komanditovką” važiuoti 
Rusijon. Girdi:

“26-tais metais Pruseika bu
vo pakėlęs sparnas keliaut: 
Lietuvon i savo nabašninko tė
vo ūki. Da'oar jisai gal važiuos 
i 'proletaru tėvynę' padėt žal- 
piui ir Kapsukui rašinėt Ame-

Žmones pardavinėjo lyg 
gyvuliu*.

Pas mus atsiranda nema
žai tuščiapročių žmonių, ku-’» 
rie mėgsta garbinti “senų' 
laiku groži.” kur.igaikščius,| Amerikos "kliuksai 
karalius iru. ‘ i kitokie x

Koks buvo tas “grožis,” 
liudija kad ir Aštuoniolikto 
šimtmečio pradžios laikraš
čių skelbimai, štai kokie 
skelbimai buvo dedami ru
sų laikrašty “Moskovskija

Anglijoje ar- 
Kur didžiau- 
ren Maskvos 

suglaudę, 

ten.

dis- 
dir-

KOMUNISTU TAKTIKA j 
KLAIDINA DARBININ

KUS IR VEDA PRIE 
FAŠIZMO.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kaip Vokietijoj komu
nistai kelia triukšmą. "Nau
jienos” mano, kad tai yra 
daroma Maskvai diriguo
jant. Triukšmas reikalingas 
bolševikams valdžioje lai
kytis. Jie buvo pradėję pusti 
didelį “revoliucijos” burbu
lą Kynuose. Kai jų planai 
tenai subliūško, jie perkėlė 1 
savo frontą Vokietijon. Čia 1 
dirva visokiems triukšmams ' 
labai oaianki. Viena. Vokie- 
tijoj yra daug bedarbių, c 
antra, šalis pergyvena, sunkų 
krizį dėl karo reparacijų. 
Darbininkai nerimauja, kad 
uždarbių nėra, o reakcinin
ką triukšmauja, kam val
džia nusileidžia aliantam-.

Taigi “Naujienos” mano, 
kad šitą padėtį išnaudoda
ma Maskva ir kursto Vokie-: 
tijoj riaušes. Bet—

"Jvišku. kad tokia provoka
toriška komunistų taktika ne
gali duoti Vokietijos darbinin
kams nieko gero. Ji tik juos 

' demoralizuoja. Bet Maskvai 
darbininkų gerovė juk niekuo
met ir nerūpėjo. Darbininkų 
minios jai tai tik 'pašaras ka- 
nuolėms.' Juo daugiau darbi
ninkų kraujo liejasi, juo leng
viau yra Rusijos diktatoriams 
mulkinti žmones savo krašte 
pasakomis apie 'besiartinančią’ 
leninizmo 'pergalę' pasaulyje.

"Jeigu Rusijos liaudis netu
rėtų tos klaidingos vilties, kad 
greitai visas pasaulis busiąs 
po bolševikų kojomis, tai ji 
savu diktatorių jungo nevilktų. 

Senai ji butų su tais žiauriais 
despotais apsidirbusi, kaip ap
sidirbo su carizmu. Bet dikta
toriai. pasmaugę visa laisvą 
spaudą, diena i< dienos per sa
vo laikraščius skelbia žmo
nėms. kad užsieniuose sovietų 
draugai jau-jau rengiąsi nu
versti imperialistus’ ir paimti 
galią į savo rankas. Ir Vokieti
jos, ir Franci jos. ir Anglijos.

z

nių: šiaip visu' kraštas ap
dengtas ledo niego nie
kad netirpstimu klodu. 
Kraštas dėl r. blankių są- 

rikon. kaip'puikiai'eina'sočia-į lygų mažai išl. as, seniau, 
geologiškų 

tikęs savo 
visas žalia- 
šiltų kraštų 

turėdami 
i milžinišką 

tą. nori geriau ji išnau
doti. Tuo tikslu jie dažnai 

ta> Jis važmos tenai ne kaj>|cija# ,
tikslais. Vien: >kia ekspe- 

vieiu metų buvi- 
nesenai su

rijęs vadas 
. Petersonai 
iių iš save 
Keturiuose

lizacijos' darbas 
Tegu! paragauja 
atvirs Į protą

Mes tečiaus

bolševikijoje. 
■rojaus.' gal

sprendžia?.; i' 
kasinėjimų. :. 
vardo prasmę, 
ves ir ten augę si 
augalai. Danai.

toki

Rašo prof. Gnaiba.
. - -• • • •• • 1 i ir ; 

šimtaprocentiniai” 
reakcininkai laiko save 
“gryno kraujo ameriko
nais.” Nors kilę iš ateivių, 
imigrantų jie nekenčia. Jie 
norėtų imigraciją taip suvar- 
žyt, kad iš Europos negalė
tų įvažiuoti nei vienas “fo- 
reineris.” Reakcininkai vi
sai užmiršta, kad tie “forei- 
neriai” pastatė Amerikos 
miestus, nutiesė geležinke
lius, iškasė tunelius ir dabar 
suka visus pramonės ratus. 
Didžiausis elektros inžinie
rius Steinmetz buvo ne 

i "gryno kraujo amerikonas,” 
a___

reineris.” Lakūnas Lind-
nemanom.

kad Pruseika salėtu pakeis- v.

ti savo pažiūras. Nes jeigu 
jis ištikruju gavo “koman-J - 
diroyką- važiuoti .Rusijon.
t o i no unvumo t/AnHi vaza

darbininkas. bet kaip darbi
ninku mulkintojas, agitato- j

n tnL’iūm? o rritatrunomcrius. 0 tokiems agitatoriams 
Rusijoj nėra bloga. Darbo 
dirbti jiems nereikia, o alga 
užtikrinta.

Ot, jeigu tokiam ponai
čiui tektų paragauti Rusijoj 
tikrojo darbininkų gyveni
mo. tuomet istorija butų vi
sai kitokia.

Baltimorėj nesenai buvo 
pasmerktas pakarti juodvei- 
dis John Jackson. Pakorus

ŽYDAI ESĄ KILĘ IŠ 
HITITŲ.

"Lietuvos Žinios” rašo:
"Garsus čekoslovakų orien

talistas. Prah ,s universiteto 
profesorius Hroseny. sako, 
kati žydai esą ne semitai, bet 
hititai. Jie esą kilę iš žmonių 
giminės, kuri prieš tūkstan
čius metų viešpatavus visuose 

•rytuose.
"Profesorius Hroseny savo 

tvirtinimus remia ilgų metų 
tyrinėjimais ir kasinėjimais 
Mažoje Azijoje. Jis sako, kad 
jo ekspedicijos atkasti monu
mentai parodą, jogei armėnai, 
persai, žydai, asirai ir hititai 
priklausą tai pačiai etnologinei 
šeimynai."

Bet d-ras Jonas Šliupas 
tikrina, kad hititai buvo lie
tuvių protėviai. Taigi išeitų, 
kad žydai yra gimininga 
mums tauta. Bet akių ir 
plaukų spalva, o taipgi ir 
veido sudėtis parodo, kad 
taip nėra. Taigi aišku, kad 
čia kas nors klysta: arba 
Šliupas, arba Hroseny. o gal 
ir abudu.

ino Grenlandijoj 
grižo. Ekspe’.i; 
geologas A'.vin.

; (papasakojo į-i
I į kelionės dalyki;

šimtuose kilon'.riių nuo Sco- 
resby įlankos į šiaurę, tarp 
amžinų ledų ir niego kalni; 
rado žavinga: žaliuojančią 

didelę lygumą. Joje augc 
Įvairiausi augmens, gėlės, 
lapuočiai ir spygliuoti me- 

. šitam šalčio sukaus- 
i p sniego ir 

ledų kalnų amžinam oazy 
buvo nepaprastai daug žvė
rių: stirnų. kiškių, vilkų ii 
meškų, net iš. <ais pulkais 
bevaikščiojar.Cių. ir įvairiu 
paukščių, šito azio buvimą 
ledynuotame k ašte palai
ko požeminių karšto van
dens srovių veikimas. Prie 
oazlo ekspedicka rado dau
gybę anglie.', .orios klodai 
net žemės paviršiuj styro.

Danai rimtai susirūpinę 
kaip šitą oazį išnaudoti. Ma
noma jį apgyvendinti žmo
nėmis. Norinčių šiaurės ro- 
binzonai> tap'i Danijoj susi
rado danu. “T."

ji pirmą sykį, virvė nutruko’^ziaL , 
ir jis nukrito be sąmonės! Lvtam krašte 
ant grindų. Jį turėjo nešti 
atgal Į kalėjimą ir iš naujo 
taisyti kartuves. Paskui at
vilko pusgyvį ir pakorė ant
ru kanu. Ir tokį darbą atlie
ka žmonės, kurie tiki į Die
vą ir lankiai kartoja jo pri
sakymą: "Neužmušk!”

New Yorke grand jury iš
teisino policmaną Kiritzą. 
kuris nušovė streikuojantį 
komunistą Katovisą. Jeigu 
Katovis butų nušovęs polic
maną. tai tas pats grand ju-> 
ry butų nusprendęs jį pa
karti. Teisingumas turi du 
veidu. I

tfcĮIzviestije” i™ m.
“Parduodama valstietė, 

našlė, 30 m. su mergaite kū
dikiu. Apie kainą sužinoti 
Senato spaustuvėje, v Ochot- 
nom riadu”...

“Parduodamas nagingas 
šaltkalvis, gabus kojinėms 
staklėm^ dirbti, su žmona ir _ ... ................. .................
mažametėmis dviem duktė-Atriji* “fo- 
nmis. JĮ matyti ir apie kainą j-eineriš.” Lakūnas Lind- 
sužinoti galima ties Kuznec- į>erghas, kuri Amerika šian- 
ku tiltu nr. 401. (yen laiko didžiausiu savo

“2 nuovadoje už Maskvos šalies didvyriu, yra švedas, 
upės parduodamas dvaro Meno srity Amerika beveik 
tarnas su žmona, labai ge- nieko savo neturi. Geriau- 
ras kalvis. 27 m., jo žmona šia muzika, puikiausia tapy- 
gerai skalbia baltinius ir be ba, tai vis europiečių, kitaip 
to yra gera virėja. Kaina už 
abudu 450 rublių. Tuose pat 
namuose parduodami du 
širmu arkliu prieinama kai
na ir prijaukinta beždžionė, 
gyvenanti Rusijoje S *m.
Kaina 50 rublių.”

“Parduodamas anglų ark
lys ir dvi mergos Leontjevo 
?at. pas ponią Nariškiną. 
Čia pat parduodama ir ang
lų karvė.”

“Parduodamas virėjas 17 
metų, 2 aršinų ir 2'- verškų, 
kaina 600 rublių. JĮ galima 
matyti namuose, pas G. 
Aleksiejevą. Pas ponią par
duodamas: šunytis vadina
mas “Arapka” ir dvi mer
gos, tinkančios visokiam 
darbui.”

“3 nuovadoje. 4-me kvar
tale Nr. 354 parduodama 
žmonių šeima: vyras 26 m. 
jo žmona 22 m., sūnūs jų 2, 
merga 17 m. Tuose pat na
muose parduodama geriau
sioji francuzų degtinė, 9 
rub. kibiras.”

“Parduodamos dvi mer
gos 18 ir 19 m. apmokytos 
pas užsienio meisteri austi”! 
ir tt. “L. ž.” i

sakant, "foreinerių” pada
ras. Kuomet Mr. Fuller ar 
kitas koks Amerikos pinigų 
maišas užsimano gražių pa
veikslų, tai jis važiuoja jų 
pirkti pas “foreinerius” Į 
Europą. Ir kuomet “šimta
procentiniai” Amerikos pa
triotai nori pasiklausyti ge
ros muzikos, tai ir vėl jie 
kviečia europiečius. Be eu
ropiečių Amerika šiandien 
butų dar laukinė šalis.

♦ ♦ ♦ '

Žinios iš Vatikano miesto 
sako, kad popiežius buvo 
pasikvietęs pas save radio 
išradėją Marconi ir tarėsi su 
juo apie pastatymą radio 
stoties Vatikane, kad turė
jus geresni susisiekimą su 
pasauliu. Kovojęs su moks
lu kelis šimtus metų, popie
žių dvaras pagalios supra
to, kad mokslas yra galin
gesnis už religiją. Bažnyčia 
Įsitaisė varpus ir vargonus, 
kad keliamą jos triukšmą 
galėtų girdėti kuodaugiau- 
sia žmonių. Bet varpus ir 
vaigonus girdi tiktai vieti- 
Įniai. tuo tarpu kai radio bal- 
Isas be jokio triukšmo gali

būt girdimas visam pasauly. 
Šitokio stebuklo negalėjo 
padalyti nei Kristus, nei 
Maižius. Mokslas sumušė 
visus stebukladarius.

♦ # »

Ar jus pagalvojot kada 
nors, kaip moteriškos ma
dos atsiliepia Į pramonę? 
Nesenai buvo madoje dide
lės skiybėlės, paukščių 
plunksnomis papuoštos. 
Tuomet buvo išsivysčiusi ir 
didelė pramonė toms plunk
snoms gaminti. Bet paskui 
įnėjo madon skiybėlės be 
plunksnų, ir toji pramonė 
išnyko. Pakol moterys ne
šiojo ilgus plaukus, tai buvo 
vartojamas tam tikros špil
kos skrybėlėms prisegti. Tai 
būdavo ilgi plieno virbalai, 
kuliais nevienam buvo iš
durtos akys gatvėkariais va
žiuojant. Toms špilkoms ga
minti buvo pastatyti dideli 
fabrikai ir pritaikytos tam 
tikros mašinos. Bet atėjo 
nauja mada: moterys nusi
kirpo plaukus ir pasidarė 
gerai užmaunamas kepures, 
kurioms špilkų jau neberei
kia. Šita permaina tuojaus 
išmetė iš biznio špilkų ga
mybą. Kada atėjo trumpų 
sijonų mada, moterys ėmė 
rūpintis, kad jų kojos dailiai 
išrodytų. Pasidarė reikalin
gos brangios šilkinės pan- 
čiakos. Tuoj ėmė dygti to
kioms pančiakoms fabrikai. 
Amerikoje 1919 metais to
kių fabrikų buvo 92, o 1929 
metais jau 235. Pernai me
tais Amerikos moterys šilki
nėms pančekoms išleido 
apie §50,000,000. Dabar vėl 
grižta ilgi sijonai. Brangios 
šilkinės pančekos vėl pasi
dalys nebereikalingos, ir 
daug tų fabriku turės išnyk
ti.

Ar Dievas Juos 
Sutvėrė?

t

SMETONA PATENKINO 
KOMUNISTU “MALO

NĖS PRAŠYMUS.”
šiomis dienomis Lietuvo

je buvo pasmerkti sušaudy
mui du komunistai. Kučins
kas ir Kontautas. Abudu pa
smerktieji padavė Smetonai 
“malonės prašymus.” kad jis 
ant jų susimylėtų ir dovano
tų gyvastį.

Kauno laikraščiai dabar 
praneša, kad abiejų prašy
mus Smetona patenkino, 
pakeisdamas mirties baus
mę amžinu kalėjimu.

Kada seniaus kai kurie 
liaudininkai ir socialdemo
kratai. pasmerkti sušaudyt, 
padavė Smetonai prašymus, 
kad dovanotų jiems gyvastį, 
tai Amerikos komunistų lai
kraščiai tyčiojosi iš jų. Jie 
sakė, kad tikras kovotojas 
nekuomet tokiam Smetonai 
nenusižemintų ir jo “malo
nės” neprašytų. O dabar 
ir patys komunistai nusiže
mino.

Mes tečiaus iš jų nesity- 
čiosim. Kiekvienas žmogus 
nori gyventi; negali būt ki
taip ir su komunistais.

v

UŽ RINSO GERESNIO MUI
LO SKALBIMUI nėr: DRA
PANOS BŪNA BALTOS KAI 
SNIEGAS NĖR EIK TRINTI

4

Aš SKAIČIAU APIE 
TA RINSO MUILĄ LAI

KRAŠČIUOSE. AR IŠ
TIK RO NEREIKIA 
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kad butų baltesnes drapanos X
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I^ever

raš« tukstanėiaO
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i “Virinimas nereikalinffas " 
t sako P- P- Val«k«ntene 

iš Allstono
Ji syki rado

-Aš sužinojau apie K'^į^tuTbuTp^inka trinimas, 

mane skalbiant ir . ’ vtom purv*.' .V maniau,
nes kitaip '■« su Rmso i* ^ndžiau Rinso—ir nu;s 
knd ji perdeda, bet visnek P-«« nuplaukė saliu
Su: purvas.irIr P- to i

JU trinU ~ ’ 
sutaupo VALUKOMS

Gorham St- MUton. Mass.

o 4raoana»-—lengv* rankom*
Sutaupo drapana*-- . tn.

Vartojant Rinso, tn;pzi nepasidaroraudo-
namos U* nuopu siulu. R< kad vienas pmoduka.
no, ir šiurkščios. Ta.p puodūkai lengvu
duoda dancn-P^^^ fabrikanta. sako,
muilų ir *
“Vaitokit Rmso.

Cvnrantuotas išdirbėk LUN 
Gurant ttrothers Co. Catnbrid**“- Mass.

Ne vieną stebina gausu
mas Įvairių apeigų katalikų 
bažnyčiose. Ne vienam gal 
dingteli mintis, nuo kurio 
laiko šitos apeigos Įvestos. 
Gal Dievas pirmiesiems 
žmonėms jas paliko? Ar gal 
ant Sinojaus kalno perdavė 
Mozei, kartu su 10-čia Įsa
kymų? O gal Kristus juos 
įstatė? Gal, gal...? Pasi- 
kvieskime pagalbon istori
ją. kuri daug papasakos.

Ji papasakos, kad iki 120 
metų po Kristaus, pasauly 
nebuvo žinomas šventas v-an 
duo; kad iki 301 m. pamal
dos buvo laikomos vietinių 
žmonių kalboje, ir tik tais 
metais buvo Įvesta “negy
voji” lotynų kalba; kad apie 
“čyščių” pradėta kalbėti 391 
m. Giedojimas laike pamal
dų Įvestas 993 m., varpai 
1,000 m. po Kristaus.

“Griešninkai” gal ir labai 
gailėsis, kam neužgimė pir
miau, nes 1119 m. popiežius 
buvo Įvedęs popieriukus, 
“indulgencijomis” vadina
mus, kurių nusipirkęs galė
jai gauti ne tik padarytų 
nuodėmių atleidimą, bet ir 
tų, kurias dar nespėjai įgy
vendinti.

1202 metais buvo Įvesta 
“šventoji inkvizicija,” per 
kurią kunigai sudegino ir ; 
kitokiais budais nukankino 
tūkstančius žmonių.

Beveik kartu su inkvizici
ja, nes 1215 metais, buvo 
Įvesta ir išpažintis.

Taigi matome, kad visas 
tas apeigas ne Kristus pali
ko, bet patįs kunigai įvedė. 
Vienos jų Įvestos kovai su 
progresu ir mokslu, o kitos 
įvestos grynai biznio sume
timais.

Varduvos Vaikas.

»•'
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!| Kas skaito ir rašo

Tas duonos neprašo © AMERIKOS 1Ll tTlIV!1’ JUDĖJIMAS | Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

BtNGHAMTON, N. Y. 
Lietuviai apvaikščios 12 me
tų Lietuvos nepriklausomy

bės šventę.
Svarbesnės lietuvių orga

nizacijos čia sudarė ‘‘Lietu
vos Nepriklausomybės Ko
mitetą,” kurio uždavinys vre 
suruošti dvylikos metų Lie 
tuvos nepriklausomybės pa
minėjimą.

Komitetas turėjo vieną su
sirinkimą ir sudarė tam ap- 
vaikščiojimui planus. Išrink
ta dvi komisijos: viena pa
rošimui programo, o antra 
apvaikščiojimui vykinti. Da
bar jau galima tiksliai pasa
kyti, kad apvaikščiojimas 
bus puikus.

Lietuvos nepriklausomy
bės 12 metų paminėjimui 
yra ruošiamas didžiulis ban- 
kietas, kuris Įvyks sekma
dienyje 16 d. vasario, Eik? 
Roof Gardene, 6 vai. vaka
re. Į bankietą yra užkviesti 
vietos miesto valdžios na
riai, spaudos atstovai, biz
nio atstovai ii- kiti.* Taipgi 
geriausios vietos meno spė
kos.

Dabar musų pareiga kuo- 
skaitlingiausia tame bankie- 
te dalyvauti ir paragint ki-

veik paskutinis. Gana tokių I 
“koncertų!” Jei butų gyves
nių ir įdomesnių, tai tada 

I gal pastūmėtų montrealie- 
eius į priekį. Taigi pirmyn 
pažangieji montrealiečiai!

D. B. '

I

PITTSBURGH, PA.
Lietuviai pradeda darbuotis

Atsišaukus SLA. 3-čiam 
Apskričiui į Pittsburgho 
apielinkės draugijas dėl 500
metų D. L. K. Vytauto mir-l 
ties paminėjimo ir J2 metų į 
Lietuves nepriklausomybės i 
sukaktuvių, visi sujudo J 
Rengimo komisija praneša, 
kad apart vietinių kalbėtoji] 
kalbės d-ras Naikelis iš Chi
cagos. Muzikos programą- 
išpildyt pasižadėjo pittsbur-i 
giečiai, būtent A. Sadauc-Į 
kas, G. M. Griniuvienė, B. i 
Lapeika. K. Savickas, pija-; 
nistės M. Virbickiutė, M. 
Kukiutė ir Plukiutė.

Vasario 16 vakaras prasi
dės lygiai kaip 7:30 vai. 
L, M. D. svetainėje. Žmonės 
iš toliau turėtų nesivėluot.

Sandariečių konferencija 
bus subatos vakare, 15 vasa
rio, L. M. D. svetainėj. Visi

tus, kad nepraleistų tatp re-Įsandariečiai yra kviečiami) 
tos progos. Tad visi esate nes dalyvauja ir
prašomi įsigyt tikėtus iš kai-j 
no. P. B. Balčikonis.

MONTREAL, CANADA 
Lietuvių bažnyčia ir 

skiepas.

centro valdybos narys, d-ras 
jNaikelis iš Chicagos.

SLA. 40-ta kuopa išsirin
ko buri organizatorių ir nu
tarė nutraukt paveikslą kuo
pos valdybos ir visų jaunuo- 

kurie prisirašė prie 40 
kuopos, ii* kurie da prisira
šys per sekančią porą mėne
sių. Visi nariai yra kviečia
mi lankytis į kuopos mitin
gus, ypač kada bus paskelb
ta rinkimas delegatų į SLA. 
seimą. Visus trečio Apskri
čio delegatus nuveš ir par
veš į Chicagą ir atgal 3-čias 

Jei kurios SLA. 
norėtų daugiau in- 

lai kreipias pas 
narį F. Pikšrį,

f

per trisdešimts

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

JACKSONVILLE

ir tokia tebėra.• •

W.
eOSTON

S. Q U I N B Y C O M P A N Y
CHICAGO NEW YORK PH

Lietuvos Fašistų Vergijoj
i J. KRUKONIS.

(Tąsa iš 5 num.)
Kas buvo Mažeika.

Jis buvo neturtingų tėvų 
vaikas. Ėjęs mokslus, bet 
kademų valdžia, kaipo so
cialistą. iš mokyklos išmetė.' 
Nuo to laiko aktingai daly
vavo socialdemokratų ir 
“žiežirbos” kuopų valdybo
se. Daug prasilavinęs ir ap
siskaitęs. Jį areštavo pas 
minėtą knygnešį (pavardės 
nebeatsimenu i, kaime, ne
toli Vilkaviškio. Sykiu su 
Mažeika areštavo ir si senu- -

tam iip rxut:> <,SC11UV’- * u
’ ba pasiūlė man atsisėsti ant

STOUGHTON, MASS. 
Atsakymas šmeižikams iš 

“Laisvės” abazo.
“Laisvės” 27-tame nume-

sidėjo .-melžtai.
Stoughu

sisaugoi ir visus komunistus! 
iš savo įtaigos išvalyti, nes į 
jie prives musų namą prie;

Sugrįžęs a. a. Mažeika 
nuo tardymo štai ką papasa
kojo : “Nuėjęs žvalgybon, 
radau ir musų kameros šni
pą besėdintį, žvalgyba man 

c tuojaus primetė, kad aš or- 
er’ ganizavęs Alytuje sukilimą, 

ir kad Balbieriškio miškuo
se buvęs su buriu vyrų. Aš 
tą viską užginčinau, bet iš 
kito kambario iššaukė kokį 
tai, man nepažįstamą vyrą, 
kuris pareiškė, kad jis tikrai 
mane matęs Balbieriškio 
miškuose, šis “liudininkas,” 

• > - žvalgybos samdo-Foto, žvaigy- 

priėmė jį nakvynėn.
, Daboklėje Mažeika links- 
’ mas, juokauja, niekam Hu-‘ - 
dėti neduoda. Visi sumetė 
prižiūrėtojui pinigų. Šis 
parnešė šį tą užkąsti. Visi 
valgo, tik mes stovim ir sei
lę ryjam. Taip staigiai iš j 
Lazdijų mus išvežė, 
bar neturim nei maisto, nei 

' pinigų. Gi persiunčiamiems 
1 “kaziono” neduoda. Mažei-

elektros kėdės, bet aš atsi
sakiau ir prievartos nevar-

“Tas velnias (reiškia 
“liudininkas”) gali mane 
Įklamdyti, vienok nesitikiu, 
kad jie mane šaudytų.” 

j *'i Tai buvo paskutinis mano 
’ - • pašnekesys su a. a. Mažei

ka. Čia atėjo žandaras ir iš
vedė jį į kalėjimą.

Mažeikos mirtis.
Apie Mažeikos mirtį man 

i nuo jo gerų 
j su 

” pastebė-'vyzdį pasekė ir kiti ir mes juo kalėjime ligi jo mirties, 
- - - -- --- ------- «------ *■ ’• •• : Mirties

> tipas prie visų sprendimą priėmė visai šal
is-'lenda, šnekina* klausinė ja, tai. Jokio “pasigailėjimo” iš 

bet Mažeika viešai įspėja Smetonos nenorėjo prašyti, 
visus nesileisti su juo į kai- bet kiti jį prikalbino ar pri- 
bas, nes šis žmogus, jei tai vertė. “Prašymą” Smetona 
galima jis pavadinti žmo- atmetė. Prieš sušaudant bu- 
gum, labai panėši į šnipą, vo pranešta motinai ir sese- 
žvalgybos agentą, ir todėl riai (tėvas miręs). Sesuo at
gali padaryti daug žalos, vyko palydėti broli amži-

BRIDGEPORT, CONN.
oniečiai turėtų ap-į Reikalavo 150 darbininkų,

I/-rx"--v»itv įc'tnr ! • • » •• •susirinko 500, o pneme 
tik 25 vyrus. 

Iš visur rašoma apie ne-
----- - o iš Bridgeporto nier-1 . . .
ko nesimato, tartum čia dar- ka greitai pastebėjo ir su- 
bai eitų kuo geriausia. Bet Prat° musų padėti. Jis pir-

ry vėl rašoma apie Stough- p}.je į.q privedė kitas or-j(|arba.
'tono lietuvių ganizacijas. Tik atsiminki-j k0 nes

me‘ kokios kosės jie privirė! bai eitu kuo geriausia, net •*“--v i'~——s* -—-įyic
Komunijai senai valdydami Tautišką Namą’taii) nėra. Štai kas man teko mas pasidalino su mumis jo teko išgirsti 

i Lietuvių Pilie- Montelkri "" ' — 1 * —--------x__ t---------

mą, ir vėl šmeižiami nekalti 
žmonės.
jau šmeižia 1 
čių Kliubą ir socialistus, sa-

Bažnyčia kaip bažnyčia: iių, 
ant sienų šventųjų paveiks- ' 
lai, o apie altorių apstatyta 
stovylomis. šventadieniais 
į ją prisirenka pilna žmonių 
—tai daugiausiai tie biedni 
franeuzėliai, kurie po mišių 
traukia iš bažnyčios kas sau. 
Per pat mišias net po du sy
kiu renka dešimtukus: ko
kiems tikslams — tai mums Apskritys, 
griešninkams nereikia žino- kuopos 
ti. Per pamokslą pasilieka formacijų, 
tik saujalė lietuvių; juos komisijos —, ------ i7
ant pirštų galėtumei suskai- 352 — 4-th Butler st., Pitts- 
tyti.

Skiepas po bažnyčia.
Čia įtaisyta kita mulkini

mo vieta. Čia padaro kokią 
nors pramogą, kad išlupus 
daugiau pinigų iš žmonių. 
Taip, pavyzdžiui, buvo 26 d. 
sausio. Buvo pagarsinta, 
kad koncertas bus vakare. 
Nuėjau ir aš į ta jų vadina
mą koncertą. Įėjimas 25 cen
tai visiems lygiai, nežiūrint 
ar tu gausi atsisėst arčiau, 
ar toliau, ar visai negausi; 
jiems tai nesvarbu, tik duok 
šen kvoterį. Koncertavo 
Betliejų. Pasikėlus marškai,! 
pasirodė senis bestovįs ran
kas suėmęs ir į viršų bežiū
rįs. Paskui įėjo merga aniuo-į 
liškai apsirengus ir apreiškė 
jam. kad jo moteris turė
sianti vaiką. Mergai išėjus, 
marška nusileido. Ir taip vi
są vakarą visi nuobodžiavo 
ir žiovavo. Koks ten veika
las nebūtų, vistik nors iš ar
tistų reikėjo kokio gyvumo. 
Bet to nebuvo. O ypač tie 
“trys karaliai,” kurie atne
šė vaikui (Jėzui) dovanas, 
išrodė kaip 3 žvirbliai vana
go išgąsdinti. Ištikrujų, ne
verta jau tokiems ir ant sce
nos rodytis. Geriausiai jiems 
žvakes degioti ant altoriaus. 
Tiktai Erodas išrodė kiek 
geriau savo rolėj.

Montrealiečiai mėgsta 
pramogas, ypač scenos vei
kalus, tik kad tinkamai jie 
butų pastatyti. Vakaro ve
dėjas (kunigas) labai šir
dingai dėkavojo, sakydamas 
ačiū, ačiū už taip gausų atsi
lankymą. Bet jis užmiršo 
pasiteisint už netinkamą su- 
vaidinimą ir netvarką salė
je. Katruos miegas pradėjo 
imti, tie išėjo namo anks-

me, kokios košės jie privirė 
Tautišką Namą 
Tenai pradėjo 

. - . tąsytis po teismus ir mėty!
kydami, kad tie skunde po- sunkiai uždirbtus darbinin- 
licijai Tautišką Namą. kų pinigus advokatams.

Mes reikalaujam, kad tie Ir tas pats komunistas, ku-į 
šmeižikai parodytų faktus, ris dabar nėr “Laisvę” šmei-' 
Tegul jie paskelbia vardus žia Stcughtono lietuvius, ke-j 

Ii metai atgal nuėjęs priter
šė airiu bažnyčią, dėl ko 
paskui "Boston American”______________ ____

į išniekino visų lietuvių var- ‘ rodė, kad *kTti jau nuo o te- 
<U- ....................... ... * ' *

I Taigi vykime tuos gaiva
lus laukan iš savo tarpo, te
gul jie sau važiuoja Lenino 
ar Trockio rojun. Be jų mes 
ramiau ir gražiau gyvensi
me. Vilkas.

I patirti. Vietos dienrašty maisto mažu kiekiu. Jo pa- draugu, kartu sėdėjusių 
“Bridgeport Post” ir kiti ir
jau skelbimą, kad City Lum-j bendroj draugėj pavalgėm, j tokių smulkmenų: 
ber Co. reikalauja 150 dar-j Įtartinas i • • i .va • ' • • 1 J _ ™

mėgsta

bininkų ant 30 sausio 
krauti atėjusį su lentoms lai
vą. Būdamas bedarbiu, aš 
nubėgau jau kaip 6 valandą 
lyto, kad pirmutinis galė
čiau darbą gauti. Bet pasi-

inai stovi. Iki 7 valandai su- _ _ _ _ , _ _ .
sirinko jau apie 500 bedar- Pasirodo, Mažeikos neklys- non kelionėn, bet motina ne. 
biu. o tas geraširdis ponas, ta. Ir suprantama. Ar išlaikytų
kuris reikalavo per laikraš-’ Apie 11 vai. prasideda iš- motinos širdis lydint gyvų, 
tį 150 darbininkų, priėmė vedžiojimas “tardymui.” .sveiką sūnų į kapus?...
darban vos tik 25 žmones. Du policininkai, po 1, po 2, į Prieš mirtį atėjo kunigas 
Gi visi likusieji mes paskly- po 3 vis veda į žvalgybos ir pasisiūlė atlikti paskutinį 
dom visomis gatvėmis, kaip punktą. Musų kamera retė-, “patarnavimą,” bet Mažei- 
■š kokios misijos, darbo ne- ja. Kaip kuris iš tų tardytų ka pasakęs jam gražų “pa
gavę. grįžta atgal, bet dauguma mokslą” ir paprašęs palikti

Ir eik kur tik nori, prie jų iš žvalgybos varomi kalė- jį ramybėje. Sesuo brolį pa- 
kiekvienos dirbtuvės durų jiman. Pirmiausia nusiveda lydėjusi, bet šaudymo vietoj 
rasi po 100 ir daugiau be- iš mus tarpo šnipą. Jis, ma- nieko negali būti apart bu- 
darbių, o iš vidaus ofiso ant tyt, turi pirmas išduoti ra- dėlių. Atsisveikindamas se- 
durų stiklo pakabinta nota: portą iš savo velniškos dar- šerį nusiėmęs akinius ir ati- 
“No help vvanted” (“Darbi- buotės. Toliau varosi kitus davęs jai, nes ką gi daugiau • i *1 • N • ’ 1 — •-- - ------ — ’ — • ••ninku nereikia ).

Taigi draugams, jieškan- 
tiems darbo, aš patariu ne
važiuoti į Bridgeportą ir sa
vo centų veltui neleisti.

Driskius.

ir pavardes tų socialistų ar 
lietuvių piliečių, kurie yra 
tokį skundą padarę, tuomet 
mes jiems tikėsime. Bet pa
kol šitokių faktų komunis
tai neparodys, mes skaitysi
me juos šmeižikais ir mela
giais.

Lietuvių namas Stough- 
tone stovi jau kelinti metai 
ir visuomet buvo gražiai 
tvarkomas, niekad jokių ki
virčų nebūdavo; bet kaip 
tik šįmet inėjo valdybon ke
li komunistai, tuojaus ir pra-burgh, Pa. J. Virbickas.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.
Jenų Sacco ir Vanzetti by
lai, taipgi yra gana daug pi
nigų surinkęs Tom Mooney 

o , , . . :bylai; bet kaip Sacco ir
Sausio 24 <L_ buvo kriau- Vanzetti gynimo komitetas, 

taip ir Tom Mooney nesenai 
viešai paskelbė, kad iš ko
munistų renkamų aukų jie 
nėnp gavę nei cento. Tad re- 
mianties šiais faktais musų 
skyrius neprivalo pinigų eik
voti komunistų kolekto
riams. Bet komunistai užsi-

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių susirinkime ko- į 

munistai prakišo.

čių 54-to skyriaus metinis 
susirinkimas. Kaip į metinį 
susirinkimą, tai kriaučių at
silankė per mažai. Komu
nistai paskutiniais laikais 
.stengėsi sulaužyti nepapras
to susirinkimo nutarimą, ku- 
Įris užkerta jiems kelią prie________________ ______
skyriaus iždo. Kad taip yra, merkia prieš šiuos faktus ir 
tai parodo faktas iš šio susi- šaukia, kad tie žmonės, ku- 
rinkimo. Perskaičius pro-Tje giųa lokalo iždą, yra me- 
tokolą ir finansinę apyskai- iagiai. Komunistai reikalau
tą. komunistai atsiveda kaz ja< ]<ati butų paaukauta kad 
kokį svetimtauti kalbėtoją jr keli šimtai dolerių. Ir pir
su krepšiu nuo “Tarptauti- mininkas Šertvietis, patai- 
nio Darbininkų Apsigyni- ’ 
mo” ir jam suteikiama 10 
minutų laiko kalbėti. Tas 
žmogus tuoj pareiškia, kad 
atstovaujamoji jo organiza
cija esanti vienintelė darbi
ninkų užtarytoja ir prie to
kios. sako, jūsų visas loka- 
las turėtų prigulėti. Bet jei 
nenorit prigulėti, tai duoki
te aukų. Aukų, ir da sykį 
aukų! Bet kam tos aukos 
bus sunaudotos, taipjau čia 
ne jūsų biznis.

Kįla tuo klausimu disku
sijos. Rimtieji unijistai, ku- 1 • * * 1 T.

kaudamas komunistams, jau 
buvo beleidžiąs tą klausimą 
balsuoti. Tiktai griežtai na
riams užprotestavus, kad 
paprastas susirinkimas ne-

riems rupi lietuvių skyriaus 
labas, nurodinėja, kad “T. 
D. A.” yra niekas daugiau, 
kaip tik komunistų bučis 
aukoms gaudyt. Jie renka 
tas aukas ne darbininkams 
šelpt, bet nusibankrutijusiai 
savo partijai palaikyt.

Toliaus buvo nurodyta, 
liuli, V1V 10VJV 41CM11V kad tas pats “Tarptautinis
čiaudo apie 11 vai. pradėjo Darbininkų Apsigynimas” 
skirstytis visi. Aš išėjau yra surinkęs tuksiančius do-

CLEVELAND, OHIO. 
SLA. kuopos vakarėlis.
Sausio 26 d. SLA. 14 kuo

pa turėjo puikų vakarą. Bu
vo pastatytas istorinis vei
kalas “Birulė ir Kuprelis,” 
kuris publikai gana patiko. 
Veikalas parodo, kaip seno
vėj lietuviai buvo verčiami 
prie krikščioniškos tikybos. 
Visi aktoriai atliko savo už
duotis gerai. Pasirodo, kad 
Clevelando lietuviai nėra at
silikę nim kitų miestų lietu
vių. Čia yra jau gerai išsila
vinusių lošėjų.

Po teatro buvo šokiai. Vi
si linksminosi ir draugiškai 
kalbėjosi, išskyrus kelis ko
munistu.-. kurie pokampiais 
kėlė triukšmą. Publikos bu
vo pilna svetainė. Maskvi- 
niai raudoja, kad visur pub
likos bur.a daug, tik į jų pa
rengimu- niekas neina.

J. S. Jarus.

TORONTO, ONTARIO. 
Žuvo Jonas Diržauskas.
Toronto dienraštis. “The 

Evening Telegram,” 3 vasa-
ta*? teises laužyti ekstra su-j rj0 Įdėjo lietuvio Jono Dir-
sirinkimo nutarimą, susilai
kė nuo balsavimo.

Tuomet komunistai pra
dėjo aiškinti, kad ir šis susi
rinkimas esąs “ekstra,” nes 
jie garsinę ir šaukę kaipo 
toki. Vienok jie prakišo. Aš 
manau, kad ir ateity kriau
čiai mokės savo teises ir sa
vo iždą nuo komunistų pasi
kėsinimo apginti.

Prie užbaigos reikia pa
stebėti skyriaus pirm. J. 
šertviečiui, kad jis turėtu 
prisilaikyti nustatytos loka- 
lo tvarkos, ir tokių klausi
mų susirinkimuose neleistų

žausko fotografiją ant pir
mo puslapio ir paaiškinimą 
apie jo mirtį. Jis buvęs ras-j 
tas pusgyvis 3 vasario rytą1 
po platforme, kuri randasi 
prie York Trading Co. trio- 
bėsio. Jo rankų gyslos buvo 
perpiavtos. kraujas nubėgęs' 
ir jis buvo jau beveik mirti
nai sušalęs. Jis tuoj buvo nu
vežtas Ii- ninėn ir tenai mi
rė. Policija vedanti tardy
mą.

Velioni^ Diržauskas buvo 
35 metų amžiaus ir gyveno 
Toronte p<; numeriu 338 

----------- -— Adelaide st. West. Ant pa
keltu Tuomet eis tvarkiau ir į veikslo j’ ’’odo diktas vy- 
patys susirinkimai, ir turėsi- ras, nusiskn'ęs ir švariai ap- 
me daugiaus laiko apsvars-įsirengęs.
tyti savo pačių reikalus. šitą žinią “Keleiviui” pri- 

Faber. | siuntė drg T Barčas.

ir galų gale paima vieną galėjo duoti?!.,. Pririšus ji 
Mažeiką. Po “tardymui”, prie stulpo, prašė neužrišti 
Mažeika vėl atvaromas pas jam akių. Jis drąsiai dirbo 
mus ti-umpai valandėlei, o žmonijos labui ir drąsiai no- 
iš čia paimamas Į kalėjimą, rėjo žiūrėti mirčiai i akis, 
kur ir baigė savo dienas. I Vienok vienas budelių iš už-

■ ■ - ■ ■■■■■■! rtnbnKn nvi’iCA aVan/ta

Kapitalas ir Perviršis $y5,000,000

Nariai F ed era lio R*servo Sysfetnos

WEST END BRANCH—132 Cambridre Street 
North Station Braneh Wa«hinRton Street Branch

North Station .‘»88 Wa*hinsrton Street
arba bile kuriame iš musų Irt ofisų Bostone

Namai išauga
Per taupymą

T~p 1RST NATIONAL TAVPINTOJAI. kurie pirm 

kelių metų pradėjo mažais įdėliais, šiandien 
perka narnos, automobilius, kolegijoje mokslu* ir 
vakaeijas. Nedaro skirtumo kaip mažai jus išgalite 
pradėt taupyt dabar, tečiaus pradėk tuojaoa. tas 
skaitosi dautf- $5 įdėlio bile ofi*e šios banko* pradės 
jūsų sąskaitų šiandien.

TK> first national bank 
Of BOSTON

pakabo užėjęs užrišo skepe
tu jam akis. Pirmieji saulės 
spinduliai apšvietė gražius 
Šešupės krantus ir dešimtis 
šūvių pervėrė jauną kulti
nę. nutraukdami gyvenimo 
siūlą...

Kaip atliekamas Lietuvoj 
žmonių žudymas.

Žmonių žudymo “ceremo
nijos” Lietuvoje atliekamos 
taip. Numatytoj vietoj kasa
ma negili duobė. Prie duo
bės ikasama stulpelis. Atva
ro ar atveža nusmerktajį, 
paprastai anksti lytą, atei
na desėtkas ar daugiau ka
rei vių-žudikų, pasmerktąjį 

pririša prie stulpelio, užriša 
akis, ir... surikiuotiems ka
reiviams paduodama ko
manda: “Šauk!” Pasigirsta 
šūviai. Po to priėję nuplau
na virves ir nužudytasis pats 
nuvirsta duobėn. Čia jis už- 
beriamas žemėmis be jokios 
žymės, be kapo ir... žmo
gaus kaip nebūta.

Taip, rodos, viskas čia pa
prasta, o vienok šiaušiančių 
plaukus dalykų pasakoja
ma apie žudamuosius: vie

ni jų susyk pražyla kaip 
obelis, kiti nežmonišku bal
su spiegia, kiti ilgai kamuo
jasi ir dejuoja, nors i tai ne
kreipiama domės ir dar gy- 

,vi užberiami žemėmis. Ir vi- 
• sa tai darosi dvidešimtam 
'amžy, kultūros ir civilizaci
jos amžy!
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ŽMONIJOS ATEITIS.
žmonių įminė ateity 

b— . ’ išmini,
kaip kad lig slpl yra dingę

Žmonių skaičiaus didėji- tad 
mas yra ne tik gamtos, bet ir gali visai J—Y.Kt1, išmirti, 
civilizacijos reiškinys. Juo 
paprastesnės gyvenimo są
lygos, juo mažiau žmonių 
gali išmisti tam tikram plo
te. Laukiniai žmonės reika
lingi didelių žemės plotų, 
kad galėtų gyventi iš žuvų, 
medžioklės ir vaisių. Kultū
rinis žmogus, patobulintais 
ūkininkavimo budais, iš že
mės gauna daug daugiau 
produktų, negu kad ją dir
bant natūraliniu budu. Kul
tūringas žmogus gali gyven
ti ir tokiose srityse, kur že
mė ukiui visai netinka, bet 
kur yra patogios sąlygos 
pramone verstis. Parduoda
mas pramonės gaminius, 
žmogus gauna iš kitur žemės 
ūkio produktus.

Be aukšto <............ .
laipsnio Europa niekad ne

Kunigo nauda velniai 
gaudo KOMEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE

K. VIKIUS.

daugybės Įvairiausių gyvu
liu ir augalų i ašys.

“T-tas.”
liu ir augalų 1 ušys.

*

VĖLIAUSIOS 
ĮDOMYBĖS.

—Maike, ar tu matei, kas kurios sukasi aplink saule. 
“Darbininko” ‘ 
apie jus parašyta?

—O kas?
—Tenai pasakyta, kad jus da nežino, 

nežinot, kas tamsą sutvėrė.! 
Tai matai. Maike, kokie iš 
jūsų galvočiai. Visus kriti- 
kuojat, o da nežinot, kokiu 
spasabu naktis atsirado.

—Ko čia nežinosi, tėve! 
Tuos dalykus žino visi vai-! 
kai, kurie tik eina mokvk- 
lon.

—Tai kodėl jus nieko ne
atsakom jeigu žinot?

—Todėl, kad atsakinėt Į 
žioplus užmetinėjimus butų 
perdaug nerimta. Kada žmo
gus pradeda kalbėti nesą
mones, tai geriausia ji tuo
met ignoruoti. Taip mes da
rom ir su “Darbininku.“

—Na, gerai, Maike, jei
gu jau tu taip aukštai savo 
žinojimą statai, tai išviro- 
zyk tu man, kada Dievas su
tvėrė žemę ir dangų?

—Mokslas, tėve, Dievo 
nepripažįsta.

—Kaip tai nepripažįsta?
—Ogi taip, kad gamtoje 

nėra jokio įrodymo apie Die- da negana, tai yra da mete- 
vo buvimą. Todėl, pagal oritai, kurie laksto dausoje 
mokslą, ir žemę ne Dievas ir tankiai nukrinta ant žemės 
sutvėrė, bet tam tikros fizi- akmenų pavidale. Jie taip 
nės priežastys. Ipat sakyte sako, kad buvo

—O ar tu skaitei šventą kada nors katastrofa, kuri 
raštą. Maike? i ištaškė daug medžiagos į

—Netik skaičiau, bet ži- erdvę- Nes jie ir yra tos me- 
nau visą atmintinai.

—O kas tenai pasakyta 
apie žemės sutvėrimą?

—Tenai pripasakota la
bai daug nesąmonių, tėve. . 
Visų pirma Biblija sako, *,in.a- - . . _
kad Dievas sutvėręs pasaulį _tuo. tarPu kaip svent
iš nieko. Prieš tai nebuvę ra^is jokių faktų savo tvir 
nieko, tiktai tuštuma. Tai tinimams neturi. Dėl to mo- 
prieštarauja gamtos Įstaty- kyti žmonės šventraščiui ii 
mui.

—O ką tas gamtos įstaty-' 
mas sako?

—Jis sako, tėve, kad me
džiagos negalima nei sutver
ti, nei sunaikinti. Ji yra am
žina. Taigi ji buvo da ir tuo
met, pakol žemės nebuvo. Iš

gazietoj yra jų tarpe ir musų žemė.
j —Bet tu pats, Maike, pri
pažįsti. kad mokslas tikrai

, ar taip buvo, ar 
ne; o šventas raštas aiškiai 
pasako, kaip buvo.

—Čia tu kaip tiktai klys
ti, tėve. Šventas raštas netu
ri jokių Įrodymų; jis tik lie
pia tikėti, kad taip buvo, ii' 
viskas. Tuo tarpu gi moks
las savo nuomonę remia aiš
kiais daviniais, kuriuos 
kiekvienas gali patikrinti.

—O kokie tie daviniai?
—Visų pirma, tėve, ta: 

pačios žemės sluogsniai 
Studijuodamas žemės sluog- 
nius, geologijos mokslas su
sekė, kad žemė yra buvusi 
ugnies stovyje. Šitą nuomo- 
ię parėmė astronomijos 
mokslas, kuris parodė, kad 
žemės motina saulė ir šian
dien tebėra dar ugnies ka
muolys. Prie to da prisidėjo 
chemija ir fizika, kurios pa- 
•odė, kad medžiaga, iš ku- 
■ios susideda musų žemė, 
•ra tokia pat. kaip ir saulės 
medžiaga. Jeigu šito butų

Uždraudė skambinti 
varpais.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietų valdžia uždrau
dė tenai skambint bažnyčių 
varpais, nes toks skambini
mas ardo tylą ir neduoda 
darbininkam' ramiai pasil
sėt. Patys darbininkai rei- 

ikalavę. kad varpų skambini- 
.... .. Į mas butų sustabdytas. Val

ei vilizacijos džia taipgi išėmusi varpus iš 
laipsnio Europa niekad ne-, keturiu cerkvių netoli Uja- 
galėtų išmaitinti 450 nulijo-', novsko\ Sulydinus tuos var
nų žmonių. Aišku todėl, kad aura oą tonu melalo. 
civilizacijos laipsniui kylant Viena cerkviu buvusi visai 
ir kitose pasaulio dalyse že-|UŽdarvta ir paversta i truk
me galės išmaitinti daug tori įirbtuve. 
daugiau žmonių, negu kad ' ___ _____
dabar joj gvvena. Kai kuriu'. •» . ,
mokslininkų ; 
žemė gali išmaitinti ligi 
16.000,000,000 žmonių, vie
toj dabartinių 1,600,000,000 ma‘ sako, kad Uriupijskos 
žmonių. Tečiau šie apskai- apielinkėj

VEIKIANČIOS YPATOS:
1. Kun. Lapas__ Labai senas Pliurpiu parapi

jos klebonas.
2. Kun. Godyšins.—Kaimynės parapijos kle- 

bvnas. apie 50 metų amžiaus, bet dar gana tvir
tas žmogus.

3. Kun. Vikrickas—Naginėlių parapijos vi
karas, apie 28 metų amžiaus, rimtas, tylaus bu
do vyras.

I. Kap. Bričkus.—Apskrities policijos virši
ninkas. apie 50 metų amžiaus, su ilgais užries
tais ūsais, gerokai nusidėvėjęs, nusigėręs sen
bernis.

5. Cicilija.—Kun. Godyšiaus gaspadinė, apie 
40 metų amžiaus, bet dar gana gyva ir apsukri 
moteris.

6. Kunigunda.—Cicilijos tarnaitė, apie 18 me
tų amžiaus, ištižusi, apsileidusi, žiopla mergšė.

7. Silvestras.—Kun. Godišiaus zakristijonas, 
apie <>O metų amžiaus, labai dievobaimingas, su
liesėjęs, išsekęs senelis.

a. n.ai kutiu •!. • japskaitymu; Gro<° ar<nomfa>» ir de-
gina šventuosius.

Associated Press telegra-

. . . - t apieiniArj. siaurės Kauka-
tymai yra klaidingi. žmonės pradėjo deginti

Pirmiausia, žemėj yra ikonas ir kitokius šventųjų 
daug tokių vietų, kurios bal- paveikslus. Netoli Uriupijs- 
tiesiems žmonėms gyventi kos 31 sausio buvo surinkta 
visiškai netinka. O be baltu-‘8 vežimai šventųjų paveiks
iu žmonių darbo ir energi- lų, iš kurių buvo sukrautas 
jos tie dideli žemės plotai laužas ir padegtas, šven- 
negali būti padalyti tinka- tiems liepsnojant ir einant 
mi gyventi. Toki plotai yra su durnais, kaimiečiai grojo 
atog’ ažų juostoj, kur baltie- armonikas ir šoko “kazoką.” 
įi žmonės gali išbūti tik-------------
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džiagos skeveldros.
—Varyk, varyk, Maike. 

Į Jau aš pradedu tau tikėt.
—Taigi matai, tėve, kač 

mokslas aklai nieko netvir- 
Jis tyrinėja ir jieškc

šventraščiui ii
j netiki.
1 —Na, gerai, vaike, o kaip
i senai žemė nuo saulės atsi 
skyrė ?

i —Apie tai aš kitą syki pa
pasakosiu, tėve, nes tu vis 
ko neatsiminsi.

___ ______ ________ —Olrajt, Maike, ai sy j; 
nieko žemė nebūtų galėjusi a£en • 
susiradyti. Iš nieko ir gali----------------------------------
but tiktai niekas. | PIRMOJO LIETUVIŲ

—Na. o kaip tu rokuoji, DIENRAŠČiO SUKAK- 
Maike, kokiu spasabu žemė TUVĖS.
atsirado? I 1904 metais gruodžio 23

—Tikrai, tėve, to niekas dieną (naujuoju kalendo 
nežino ir gal niekad neži- rium) Vilniuje buvo išleistas 

mokslininkai pirmas lietuvių dienrašti.4 
a . Todėl “Vilniaus Žinios.” Laikrašt 

yra keliatas teorijų apie že- Įsteigė, ji leido ir pradžioje 
mes atsiradimą. Viena teo- redagavo Petras Vileišis, 
rija yra tokia. Milionai me- ---------------
tų atgal saulė susitiko su ko- Seattle mieste butlegeria 
kia tai žvaigžde ir susikūlė, paėmė prohibicijos agentą 
Per šitą susikulimą daug de-Dunningą pavežyt automo- 
gančios medžiagos buvo iš- biiiuje. Vėliaus jis buvo ras 
taškyta Į erdvę. Iš tos me-Jtas smarkiai sumuštas ir iš 
džiagos dabartinės planetos,!mestas ant kelio už miesto.

nos, tečiaus 
mėgina tai atspėti. rr

trumpą laiką, nepakenkda-1 Anglija parduoda 
mi savo sveikatai. Ten gyve-. i
nantieji spalvuoti žmonės ėjimus.
dėl savo prigimties vargiai 
pajėgs kada nors pasiekti 
tokio civilizacijos laipsnio, 
kaip kad europiečiai. Tad il
tie plotai, maisto atžvilgiu, ketvirtą YVorcestery. 
žmonijai beveik amžinai yra 
dingę.

Toliau, nereikia manyti, 
kad tik viena Europa yra 
per tirštai gyvenama. Yra 
vietų, kur žmonės daug la
biau susikimšę, negu Euro
poj. Geltonoji rasė—kinai 
ir japenai—savo krašte yra 
taip susigrūdę, kad emigra
cijos problema virto jų svar
biausiu politiniu rupesniu. 
Kinijos ir Japonijos plotuo
se gyventojų skaičius gali 
tik mažėti, bet ne daugėti. Ir 
iei kada, tolimoj ateity. 1.- 
200.900.000 dabar gyvenan
čių žemėj spalvuotų žmonių 
pasiektų toki kultūros laips
nį. kaip europiečiai, tai bal
toji rasė, kuri sudaro šiuo 
metu tik ketvirtą dalį visos 
žmonijos, greitai butų išdil
dyta nuo žemės paviršiaus.

Bet kalbant bendrai apie 
žmonijos ateitį, maisto klau
simas neturi sprendžiamos 
•eikšmės, nes žmonių proto 
oaiėgumams didėjant, visa
da bus rasti budai išsimai- 
inti. Ne maisto stoka, galų 

▼ale, sumažins žmonijos 
Įausingumą. bet tos prie
žastys. kurios visai nepri
klauso nuo žmogaus gabu
mų. Jau yra dabar pastebė- 
a. kad gimimų skaičius pas 
kultūringas tautas žymiai 
■umažėjo. Reiškia, pati gam- 
a rūpinasi, kad žmonių gi
minė nedidėtų be galo be 
trašto. Pasiremdami gimi
nų skaičiaus mažėjimu, kai 
kurie mokslininkai daro iš
vadą. kad žmonių giminė 
au yra pergyvenusi di- 
Ižiausio išsiplėtimo laikus 
r pradeda išmirti. Tai, esą, 
rodo faktas, kad kai kurios kad garlaivi- 
autos, pavyzdžiui, f rančų-nesenai apdegė* dabar esąs 

cai, jau nedaugėja, bet eina da puikiau įtaisytas, negu 
mažyn. Ir senovės graikai ir pirma buvo, šokiams dabar 
•omėnai, pasak tų moksli- yra Įtaisytos storo stiklo 
ninku, išnykę ne dėl karų ar grindys, kurias apšviečia iš 
kurių kitų priežasčių, bet dėl apačios 1.200 elektriškų 
gimimų sumažėjimo. Taip lempų ~ Z

Šiomis dienomis Anglijos 
valdžia pardavė 4 kalėji
mus. vieną Knutsforde. ant
rą Gosporte. trečią Derby, o 

. Juos 
nupirko tūla' Thomas Oak- 
ley. Iš Knutsfordo kalėjimo 
jisai padarė viešbuti, o tris 
likusius kalėjimus griauja 
plytoms. Valdžia pardavė 
tuos kalėjimus dėlto, kad jie 
senai jau stovėjo tušti ir bu
vo nebereikalingi.

sa-

Popiežius uždare 
griesnmką l 

kalėjimą.
Kunigai uz nuodėmes 

vo parapijoms vis dar gąs
dina pragaru. Bet pats po
piežius jau elgiasi kitaip, 
šiomis dien mis vienas jo 
naujos valstybės piliečių pa
vogė šv. Petro bažnyčioj 37 
centus iš aukų dėžutės. Po
piežiaus žandarai jį sugavo 
ir popiežiaus teismas nutarė 
uždaryti tą žmogeli ant tri
jų mėnesių kalėjiman. Tai 
yra jau antras areštas naujoj 
popiežiaus valstybėj. Pir
mutinė buvo mergina, kuri 
atėjusi su rev d veriu šv. Pet
ro koplyčion norėjo nušauti 
popiežiaus k z.auninką Šmi
tą. kuris atėmė jai mergystę 
ir suardė gyv -nimą. Popie
žius ją areštavo, "apskelbė 
“beprote“ ir greitai, be jo
kio teismo, išsiuntė Švedi- 
jon. iš kur ji buvo kilusi. Įdo
mu čia tas’, kad Įsigijus po
piežiui savo valstybę, tuo
jaus pasike ė nusidėjėlių 
baudimas. Pirma popiežius 
tam tikslui vartodavo peklą, 
o dabar jau “griešninkus 
grūda kalėjiman.

įtaisė stiklines 
grindis ŠOKIAMS.

Iš New Y( ko pranešama, 
’ ’ ‘ “Paris,” kuris

AKTAS PIRMAS.
(Kun. Lapo salionas. Po tiesiai, prie lango, se

na aptrinta sofa. Prie galo sofos, pasienyje, ne
didelis staliukas, ir elektrikinė lempa. Keli mink
šti krėslai po kambarį netvarkiai išmėtyti. Vi
duryje scenos, prie kortų stalo, sėdi kun. Godi- 
šius. kun. Vikrickas ir kapitonas. Vidury stalo 
stovi butelys ir. po tiesiai kiekvieno lošėjo, maži 
stikliukai. Kun. Lapas sėdi ant sofos, laikraštį 
ant kelių pasidėjęs. Uždangai pradedant kilti, 
girdisi didelis juokas.)

Godišius (Juokdamasis).—Tai buvo biskis 
bėdos, cha. cha. cha! Kad jau kapitonas ir moki 
gražiai atpasakoti... cha. cha, cha! (Juokas iš 
lengvo nutiista.)

Vikrickas (Tyliai dalina aplink po dvi kortas.) 
įlipąs (Padėdamas laikraštį ir akinius ant 

staliuko, šypsodamasis).—Tai gera pasaka. 
(Judinas iš vietos.) Na, mano mielieji, jau man 
bus laikas savo senus kaulus į lovą sukrauti. Jus 
žaiskite sau nors ir per naktį, o aš trauksiu į 
miknaičius. (Sunkiai stenėdamas keliasi nuo so
fos.) Et. kaip sustingau, tarsi geležiniais lan
kais bučiau apkaustytas, vos galima pasijudinti. 
Eee. senatvė, senatvė, ką tu padarai! (Eina vilk
damas kojas durų link.) Labanakt!

Visi (Nepakeldami akių nuo kortų).—Laba
nakt. tėveli... saldžių sapnų. Labanakt... Ačiū už 
viešingumą!

įlipąs (Eidamas).—Labanakt, ačiū už gerus 
linkėjimus. (Išeina.)

Kapitonas (Po trumpos pauzos. žiūrėdamas Į 
savo kortas, gieda.)—“Tegul giria šlamščia, 
ūžia, o mes trauksim į karužę...” Septyni vynai!

Godišius (Sau po nosia).—Vyras! Septynios 
gylės. (Vikrickui.) Ką kunigėlis į tai pasakysi?

Vikrickas.—Pas!
Godišius.—Jau?... Ta-ta-ta! Bailiai kortomis 

nelošia.
Vikrickas (Ironiškai).—Sako, kad ir senas 

vilkas kaip kada savo vuodegą prišaldo.
Godišius.—Taip?... O jauni gaidukai ar neap- 

sikapoja skiauturų?
Kapitonas.—Gana, jau gana. Užteks vilyčioms 

svaidytis. (Ima stikliuką ir geria.) Kas čia sakė 
“sveiks?”... Brrrr! (Pasipurto.) Taip ir nužvan
gėjo po visas gyslas, kaip perkūno aidas... Aš- 
tucni vynai!

Godišius.—še tau. Jurguti, ir devintinės! Bra
vo. kapitone! Esu pasiryžęs tave pasitikti nors 
ir ant peklos slenksčio. Astuonios gylės!

Kapitonas (Svyruodamas, visu liemeniu į abi 
puses, linksmai).—“Vokiečius mes užkariavom. 
ir jų mergas išbučiavom...” Pas!

Godišius.—Ir kitas žlugo. (Ima likusias kor
tas nuo stalo ir tvarkydamas savo rankoj links
mai.) Gerbiamieji, aštuoni be trupų!

V ikrickas.—V i st!
Kapitonas (Pats sau).—Kada du pešasi, no

sies į tarpą nekišk. Geriau ranka kito kišenėj, 
negu tavo nosis tarp kūjo ir priekalo... Pas! 
(Pilasi iš butelio.) Aaa... Kas čia sakė “sveiks?” 
(Butelį atgal pastatydamas.) Nieks? Gerai! 
(Parėmęs smakrą abiem rankom, žiuri į lošian
čius.)

Godišius (Po trumpos pauzos, lošdamas).— 
Laikykis, kunigėli, laikykis, žiūrėk, kad Kr vė’ 
nereiktų ant laktelių tūpti. Jau ir taip geras bū
rys tamstos vištelių ten kiurkso.

Vikrickas.—Tai niekis. Bus vanagui daugiau 
darbo plunksnas pešioti.

Kapitonas.—Aš sakau, gerbiamieji, kas čia 
sakė “sveiks?” (Ima stikliuką nuo stalo ir išge
ria, pasirauko, ir butelį vartydamas rankoje, 
sau.) Nors butelys ir nemenkas, bet kažin kodėl 
taip greit tuštėja.

Godišius (Mesdamas paskutinę kortą ant sta
lo. Vikrickui).—Matai, sakiau, kad be vienos 
liksi. (Ima popierą ir paišiuką. Užrašinėdamas.) 
Prašom ant laktelių. (Po trumpos pauzos.) Na. 
jau mano baigta. Dabar eisime prie kunigėlio 
vištyčių su dvigubais nagais.

Vikrickas.—Tik žiūrėkite, kad tų nagų neuž- 
silaužtumėt.

Godišius.—Tai jau ne. Pasistengsime būti la
bai atsargus.

Kapitonas.—Bravo, klebone, bravo! (Patylė
jęs, Godišiui.) Ar nebūtų laikas ir kitą buteliu
ką atkimšti? Jau mažai beliko, o pabaigtuvės be 
aplaistymo negali būti.

Godišius.—Kaip tai nedaug beliko?
Kapitonas.—Beveik dugnas!
Godišius.—Ar da stipriai sėdi?
Kapitonas.—Kaip sfinksas ant granito.
Godišius.—Sfinksas guli, o ne sėdi.
Kapitonas.—Po kito buteliuko ir aš jam bu

siu draugas. (Ima butelį nuo stalo ir pilasi į sa
vo stikliuką.) Kas čia sakė “sveiks?” (Pridėjęs 
butelį prie akies, kaip per žiūroną žiuri.) Ger
biamieji. turiu garbės pranešti, kad jau sausže- 
mį matau.

Godišius.—Bet galvoj, tai jau okeanas ban
guoja. Ar ne taip, kapitone?

Kapitonas.—Na. tai jau ne. (Ima stikliuką ir 
geria, pasipurto.) Brrr... Kas čia save “sveiks?”

Godišius (Sau).—Taip geriant galima ir sielą 
pragerti.

Kapitonas (Akis pakėlęs į kleboną).—Ką 
tamsta pasakei? Sielą?... Cha, cha, cha!... Pra
gerti sielą! Cha. cha, cha!... Tai gerai pasakyta! 
Pragerti sielą. Na. na. apie tai aš bučiau ir po 
antro butelio nepamislijęs.

Godišius.—Nebūtų buvę progos pamislyti.
Kapitonas (Juokdamasis).—Geriau sakykite, 

kad po antro butelio mano siela butų velniop nu
važiavus. Cha. cha. cha!... Nežinojau, kad siela 
taip greit pagestų. (Truputį pamąstęs. Godi
šiui.) Na. gerai, klebone. Dabar jus man pasa
kykite štai ką. Pasakykite man, ar siela būna 
girta, kada jau kūnas ant kojų nepastovi? Ki
tais žodžiais tariant, ar siela yra girta ar blaiva, 
kada kūnas girtas?

Godišius (Nepakeldamas akių).—Aš tamstos 
nesuprantu.

Kapitonas.—Aaaaa! Aš taip ir maniau. Aš vi
sados maniau, kad vandens lašas niekados nepa
jėgs okeaną suprasti.

Klebonas.—Priežodis sako, kad girtam ir oke
anas iki kelių.

Kapitonas.—Gal tas ir tiesa, bet aš esu taip 
pat girdėjęs, kad viename nuskriaustojo ašaros 
laše neišmatuojamos gelmės slepiasi.

Godišius.—Po tokias gelmes tik bobos nardo. 
Jos visados jaučiasi nuskriaustomis.

Kapitonas.—Nemanau, kad klebonas moterį 
supranti. Moteris ir ašarodama užtektinai vel
nių prikrečia. Aš visados pradedu šarvuotis, ka
da pamatau moterį ašarojant.

Gcdišius.—Cha. cha, cha!... Dabar suprantu, 
dėl ko esi iki šiam laikui viengungis, dėl ko pra
dėjai į pypki riestis, kultuvės neragavęs.

Kapitonas.—čia mes visi viengungiai, bet tik 
ne iš baimės. Kas gal pasakyti, kiek mes esame 
savo gyvenime ašarojančių velniukų nukovę.

Godišius.—Seno karžygio praeities saldus at
siminima;. grabo lentos nenutolina.

Kapitonas.—Ta inieko. Mirsime visi, bet mes 
mirsime su šypsena ant lupų.

Godišius (šypsodamasis).—žiūrėdami į pra
garo žiotis?

Kapitonas.—O tai jau ne... Tikėdamiesi susi
laukti Mykolo arkaniuolo deimantais nusagsty
to ordeno. už savo karžygiškus darbus.

(iodišius (Truputį suerzintas).—Gerai, jau 
gerai... Dalyk kortas, geresnis busi. Jau beveik 
vidurnaktis. laikas ir namo važiuoti.

Kapitonas (Iš lėto dalydamas kortas).—Aš 
visados sakydavau, ir dabar atkartoju. ka<I tas. 
kuris kortomis lošia, bijodamas nuogomis kiško
mis namo grįžti, nesusilauks dangaus karalys
tės.

Vikrickas (Tvarkydamas kortas rankoje).— 
šeši vynai!

Godišius.—šešios gylės!
Kapitonas (Neatidarydamas kortų).—Kad 

užsipelnius danguje vietą, aš dar kortų bema
tęs pasakysiu jums: septyni vynai.

Godišius.—Myliu už narsumą. (Pats sau.) 
Kotas kirviui turi atitikti... Septynios gyles!

Vikrickas.—Pas!
Godišius.—Pasiduoda tik vieną šovinį tjesuga- 

dinęs.
Kapitonas.—Ir aš į krumus dumsiu... Pas!
Kunigas.—Tai tau ir karžygiai! Nespėjau žo

dį prarasti, kaip juodu, lyg žvirbliai, į šakas su
lindo. (Linksmai tvarkydamas kortas rankoje.) 
Kad judviem perdaug širdgėlos nesuteikus, aš 
(Susakysiu... devyni vynai!

Kapitonas.—Kodėl ne visa dešimts? 
Vikrickas.—Pas!
Kapitonas.—Pas!... (Vartydamas sava tuščią 

stikliuką.) Kas čia sakė “sveiks?”
Godišius (Linksmai).—Bravo, gerbiamieji, 

bravo! Reiškia, judviejų baigta. Gerai! (Paėmęs 
paišiuką, užrašinėja, skaičiuoja.)

Kapitonas (Po trumpos pauzos pats sau dai
nuoja).—“Buvo žmogus hagotas, auksuotas, si
dabruotas...”

(Puf, daugiau) J
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teigti specialus punktai.

Redakcijos Atsakymai

į

Duodu butą, valgį ir 
primoku $25 į mėnesį. Lai atsišaukia 
ant šio adreso.

A. PETERS
3001 Easteru Park»ay,

malonės pranešti, busiu dūlei 
<‘J)

REIKALINGAS Ž.MOGTS PRIE 
NAMŲ DARBO.

Kuris gali žiemos metu prižiūrėt

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WOR€ESTER, MASS.
Gyvenimą*: 101 Sterling 8*. 

Ofino TeL: Park 3491
Namu T*L: Mapto 4964. .. I

Detroit, Mich.
GERI KAMBARIAI

Šviesus, su apšildymu, patogioje' 
vietoje netoli t uo Chcvrolet dirbtu
vės, Port Highlar.d Park. Gali atsi-'

, šaukt vaikinai ar merginos. (8)
11351 Nagel st.. Hamtramck. Mich.

No. 7. Vasario 12 d„ 1930.

dega, 3) 1 sv. saldainių dėžė, 4) trejanka.

tai

keleivis
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Įvairios Žinios
Kerenskio Praneši- ""
mas Francuzams. chicagoj.

________ Illinojaus valstijos proku-
Šiomis dienomis Kerens- roras Swanson buvo pasky- 

kis darė Francuzijos parla-Jręs žmogų, kad ištirtų Chi- 
mento socialistų frakcijai cagos padėti ir surastų būdą 
pranešimą apie tikrą dalykų’ 
stovį Rusijoj.

Pasiremdamas oficiali- 
niais Sovietų vyriausybės 
dokumentais, Kerenskis nu
piešė šitokį Sovietuose pa
dėties vaizdą:

Nuo- 1 spalių iki 29 lap
kričio pernai pagal oficia- 
linius Sovietų davinius buvę 
sušaudyta 583 žmonės, kal
tinami 
gimais.

rkCLLl lovinę 
cagos padėtį ir surastų būdą 
sustabdyti piktadarybes ta
me mieste. Ištyręs padėtį, 
tas žmogus patiekė proku
rorui šitokį planą: uždaryt 
Chicagoj kiekvieną “spyky- 
zę” ir kiekvieną nedorybės 
urvą, o tuomet šaudymas ir 
bombų mėtymas Chicagoj 
pasibaigs.

politiniais nusižen- 
o____  Politinių kalinių
skaičius esąs toks didelis, 
kokio nebuvo net pilietinio 
karo metais. Iš kožno 100 
kalinių 99 yra darbo žmo
nės. Valstiečių nepasitenki
nimas esąs toks didelis, kad 
Sovietams reikia nuolat mal
šinti vietinio pobūdžio suki
limus.

Kerenskis nurodė, kad 
visų socialistų kovojančių su 
fašizmu pareiga neužmiršti, 
jog bolševikų diktatūra 
esanti gėdingesnė ir kruvi- 
nesnė.

Francuzų socialistų frak
cija išreiškė Kerenskiui pa
dėką už pranešimą ir nuta
rė išspausdinti pranešimą 
partijos spaudoje, kad supa
žindintų su tikra padėtimi 
Rusijoje sava narius ir Fran
cuzijos darbininkus.

Rusijos socialdemokratų 
biuletinas, leidžiamas užsie
ny, praneša, kad Rusijoj per 
1929 m. vieną tik spalių mė
nesį sušaudyta 247 žmonės, 
kurių žymią daugumą suda
ro valstiečiai.

BELGIJOS KARALIAUS ŠEIMYNA

i

I 
I

A
Čia matote Belgijos karalių, jo su nu su žmona ir anūką. Čia įdomu 

tas, kad šių dienų karalius jau neaprikabinėjęs medaliais ir šniūrais, bet 
išrado kaip paprastas pilietis. Tik Lietuvos 'metona dar mėgsta medalius.

KOVOJ SU KOMUNIS
TAIS SUŽEISTA 11 

POLICMANŲ.
Pereitos sąvaitės pabaigoj 

Vokietijoj komunistai buvo 
padarę organizuotą eiseną 
ant Hamburgo miesto. Iš 
Kielio, Liubeko, Flensburgo 
ir kitų vietų jie pradėjo eiti 
būriais ir 1 vasario norėjo 
“paimti” Hamburgą. Ham
burgo policija pastojo jiems 
kelius už miesto ir prasidėjo 
muštynės, kuriose 11 polic- 
manų buvo sužeista.

Pajieškau Tamošiaus Katkaus, pa
tina iš Seirijų vaisė, Alytaus apskr 
ir Antano Kavusko iš Jurbarko miest, 
Raseinių apskr., Kauno gub. Jie pa- 
t:s lia atsišaukia arba kurie apie 
j os žino malonės pranešti.

W. BALEVICH
1 Orr street, Pittsburgh, Pa.

Paiieškau dėdės Mikolo Baliuno, 
Ližų kaimo, Biižų apskr., gyveno 

i New Yorke, Amerikon atvažiavo 
■ prieš kare. Prašau atsišaukti, arba 
1 kas apie jį žino malonės pranešti.

IGNAS BALIUKAS
; 96 Washir.gt.on st, Cambridge, Mass.

Juozas Daukšas pajieškau motinos 
i Emi'ijos Daukšienės, pirm 30 metų ji 
įgyveno Centralia. Pa. su Jonu Kar-į 
paviėiu Brangi motinėle, prašau at- 

i siliept, arba kurie apie ją žino niaio- 
Į nes praneš'iu busiu labai dėkingas.

JOS DAUKŠAS (8)
P. O. Bcx 63, Cranberry, W. Va.

Pereitą sąvaitę Rumunijoj 
mirė kaimietis Johann Ge- 
orgii susilaukęs 150 metų 
amžiaus.

150 VYRŲ REIKALINGA
Naujas planas, uždirbs $40 per sa

vaitę Atsakymą duosiu per laiškų 
RACHUN SUPPLY CO. (8 

263 Kent Avė.. Brooklyn, N. Y.

PUBLIC AUCTION
Vasario 14 d- 19:10 ■- po aum. 69 

Essex st, Salėm, Mass., paskirtas 
per Piobate Teismą Komisionierius, 
parduoda viešai ant okšino 2 Namus: 
Storas ir 5 šeimynų gyvenimai, įeigos 
apie $152.00 j mėnesį. Yra $i 1,000 
1-mo, 2-ro ir 3-čio morgičiaus. Pen- 
kant reikia įmokėt $500 pinigais arba 
certifikuctu čekiu art vietos pirki
mo Platesnius žinias galite gaut pas 
okšionierių.

JAN.NTE NIKIEL—CILESK1 
Teief- M'oburn 1223-M.

LIETUVIŲ LAISVĖ MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 

VALDYBA 1930 METAMS
WAUKEGAN, ILL.

W. Gabrys, pirmininkas.
730 McAlester avė., Waukegan, III.

• A Salucka, vice-pirmininkas,
802 — 8-th st., Wąukegan, III . 

;; B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas, 
8)8 — 10-th st., Waukegan, I1L 

Suse Gabriutė. turtų raštininkas, 
730 McAlester avė., Waukegan, 

K. Vaitekūnas, kasierius,
726 — 8-th st., Waukegan, III. 

Kasos globėjai: 
Amelija Kemagiutė,

720 Wine place, Waukegan, III. 
Alės l.uk-iuskaite.

718 Wine plaee, Waukegan, III. 
Knygiai: 

Jurgis Jokūbaitis,
728 Liberty st., Waukegan, III. 

Jonas Vaitiekūnas,
716 — 8-th st.. VVaukegan, III. 

Maršalai:
J. Stoėkus,

703 Ienos avenue, Waukegan, Iii. 
. Januškevich,

1316 No. Jackson st., Waukegan.
ni.,« Draugi jo; susirinkimai būna kas 

'paskutini ket vergą kozno mėnesio, j 
, I.iuosvlies Svetainėje, Į 

S S. Adams st., Waukegan, III.

IHdeks išpardavimas Gražiausių 
LIETUVIŠKŲ REKORDŲ COLUM
BIA IR VICTOR. Visur jų kaina 75c; 
musų kaina tik 35c.. bet tik per 30 
dienų. Nepraleiskite šios progos, nes 
daugiais taip pigiai niekur negausi
te. Reikalaukit musų naujo katalio- 
go J. NOAVICKAS (7)

122 Broome st-, .. New York, N. Y.

I
iI

arba pats lai, 
iš 

Lietuvos. (9)
LEONARDAS BOBINAS

463 Hampshire st., Lavcrence, Mass.

Mat Steponkus pajieškau pussese-j 
•ės Julės Stepm’aitės iš Lie’uvosiA- 
Kirkių kaimo. Luokės parap., Telšių 
apskr. Amerikon atvažiavo 1902 m .į Draugijom susirinkimai 
bet neturėjau jokios žinios. Prašau paskutini ketvergą 
:os pačios atsisaukt arija kas api“ jajV::K» vakare, 
’-ino.
dėkinga...

MAT STEPONKUS
58 Wakrott st-, New Haven, Ciun.

Pajieškau tėvo Mikolo Bobino, pa- 
j sina iš Driškunų kaimo. Ežerėnų 
! apskr., Kauno gub Vėliausiai gy- 
. veno Philadelphia. Pa. Kas apie ji 
į žino, prašau pranešti t 
j įtsišaukia. Aš jo sunūs atvažiavau i- 
I

“Į Somervillėj policija areš- 
v tavo visą Cacarelli šeimynąTRUMPOS ŽINIOS

D-ras Cook, kuris kitąsyk už pardavinėjimą degtinės 
pagarsėjo kaip “žemės aši- Iial 1 1
galio atradėjas,” o vėliau PAJIESK0J1MAI 
kaip didžiausis melagis, da- ________
barprašosi, kad jį paleistų iš, PRASAU ATSISAUKT 
kalėjimo, kur jis jau issede- Kiek uiko , 
J° 5 metus. Jis yra, nuteistas' Sam Mik jit
kalėti 14 metų uz naudoji- 57 - - -----
mą pašto apgavingiems alie
jaus Šerams pardavinėti. Jis 

j “pakutavoja” Leavenworte.

BŪTINAI TURI IŠMOKT į
RAŠYT.

Leningrado miesto taryba 
priėmė nutarimą, kuriuo tu
ri būti galutinai likviduotas 
analfabetizmas Leningra
do darbininkų tarpe. Visi 
darbininkai ir darbininkės, 
jaunesni kaip 50 metų am
žiaus ir iki šiol neišmokę ra
šyti ir skaityti, iki šių metų 
gegužės 1 d. “turi likviduoti 
savo analfabetizmą.” '----
tiksiu visuose fabrikuose įs-

Amerikos pasienio sargai 
pašovė per Detroito unę Ka
nados pilieti Laframbroisė, 
kuris buvo Kanados pusėje. 
Kanados parlamente dėl to 
pakelta protestas.

buvo liudininku V. Galeckc 
užmušimo byloje. Girdėjau, 
kad dabar gyvena Connecti 
eut valstijoj. Turiu svarbu 
reikalą, prašau atsisaukt' 
arba kurie apie jį žino, ma
lonės pranešti jo adresą. (8) 

Juozas Sakatauskas
132 C St, So. Boston, Mass.

Mary Karnaviėiu’ė paiieškau 
■ers I’ 
auskieuės, pirmiau gyveno 
lelnhia. Pa. Prašau atsisaukt 
kurie žino, malonės pranešti

Mary Karpavičiu'ė-Žukauskieaė
224 Athens st, So. Boston, Mas

..... )>ečių-štymą, o vasara karštą vande-hatarinęs Karpaviciutes-Mes-. ;r apvaiyt. ~ ...
pirmiau gyveno Phila- • ---- '•

arba'
(9) !I

II

Kiekvienam prisiusime labai ste
bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradi.nų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo Adresuoki!: (8) 

l’RACIK AL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Dėslu h„ 

CHICAGO, ILL.

LENKAI SUSEKĘ LIETU
VOS ŠNIPU ORGA

NIZACIJĄ.
Vilniaus lenkų laikraštis 

“Slovvo” praneša, kad Gar
dine susekta didelė organi
zacija. kuri šnipinėjusi Lie
tuvos naudai. Lenkų polici
ja padariusi visą eilę kratų 
ir suėmusi kelioliką žmonių. 
Suimtųjų tarpe esąs ir pats 
organizacijos viršininkas, 

buvusis rusų armijos kapi
tonas. Similo.

Paminėjusios šitą lenkų 
laikraščio pranešimą, “Lie
tuvos Žinios" sako, kad tai 
esąs “eilinis lenkų prasima
nymas.”

NORI $500,000 UŽ 
VIENĄ DAINĄ.

Gatvinių dainų gaminto
jas Earl Taylor apskundė 
tokių pat dainų rašytoją Ir- 
vingą Bėdina, reikalauda
mas iš jo $500,000 atlygini
mo už pasisavinimą vieno: 
•jo dainos. Taylor sako, kad 
‘pernai jis pagaminęs dainą 
vardu “Walkin’ Home,” o 
Irving Berlin vėliaus paė
męs šitą šlamštą ir išleidęs 
kaino savo “kurinį” vardu
“Waitin at the End of the 
Road.” Gatvinė Amerikos 
publika šitas kvailas dainas 
labai perkanti ir Berlin pa
sidaręs iš to daug pelno. Už
tai Taylor ir reikalauja iš jo 
pusės miliono dolerių atly
ginimo.

Anądien Washingtone 
komunistai suruošė antrą 
demonstraciją prieš Meksi
kos atstovybę. Jie nešiojo 

^uu plakatus, kuriuose buvo 
lu0 smerkiama Meksikos val- 

____ Prieš Italijos fašistų 
atstovybę komunistai de
monstracijų nedaro.

I

Michigano valstijos kalė-

Pajieškau broliu Felikso ir Jon 
Milvedų, paeina iš S amonių kaime 
Panemunio vaisė., liek metų atga 
gyveno Pullman ar Chicagoje. Ka: 
apie juos žino prašau pranešti arb: 
patįs malonės atsišauki i

POVILAS MILVEDAS
144A Marshall st.. Johannešburg. 

South Africa

APSIVEDIMA1.
Pajieškau vidutinio amžiaus drau

gės. dores, mylinčios rantu gyvenimą.| 
Geistina chicagietė arba iš api^l nkės 
'■ad hut’i sraliraa sueiti ypatiškai be 
šlaidų Tikietų nesiųsiu i kitus mies

tus ir nematęs ypatos sutarties neda
rysiu. Ant tinkamo laiško suteiksiu 
’tsal-ynią. Pag^l sutartį laiškais su
sirašysime. Mr. Ant. J. Stock 
5759 Drexel avė., Chicago, Iii.

EXTRA! NUMAŽINTA 
KAINA

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Karmas. Lotus ir Vande
nio Pradus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
a.' dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Pubiic) Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
161 Vashington Street, 
MORCESTER. MASS.

NAUJAS POPIEŽIAUS
VALSTYBĖS VEDĖJAS.

Francuzų spauda prane- jiman atsisėdo 11 bankie- 
ša, kad pasitraukus popie- rių, kurie pavogė iš Flinto 
žiaus valstybės vedėjui Gas- banko $3,593,000 žmonių 
pai ri iš urėdo, jo vieton esąs sudėtų pinigų. Jie gavo pc 
skiriamas, ar jau paskirtas, 20 metų, 
kardinolas Pacelli, buvusis ----------------
popiežiaus atstovas Berlyne. Illinojaus miestely Men- 

dota metodistų kunigas 
Wilson peršovė savo dženi- 
torių, jo žmoną, o paskui ii 
save. Visi trįs sunkiai sužei-

J. Džervai. — “Daina Pri- sti. Skandalą “dūšių gany-
siminimo” spaudai persilp- tojas” Įtaisė dėl tūlo laiško 
na. Patartume tamstai rašy- kuri jis buvo parašęs mote
li proza, nes eilėms reikia riškei ir dabar norėjo jį atsi- 
netik tam tikro patyrimo, imti, bet vyras nenorėjo ati- 
bet ir, įgimto gabumo. duoti.

K. Atrišėjui. — Tamstos 
planus grąžinam su paaiški- . 
nimu.

B. E. iš Winnipcgo.—Toj 
korespondencijoj tamstos 
vardas ir pavardė nepasa
kyta, tai kodėl tamsta įžiū
rėjai tenai savo asmens už- 
gavimą? Tai išrodo, lyg kad 
ant vagies kepurė degtų. 
Korespondentų vardų mes 
niekam neišduodam. taigi 
ir tamsta nesužinosi.

-Jenas Petkus najieškau Petro Vait 
kaus ir -Juoto Petrausko, seniau gy 
veno Chicagoje, dabar nežinau ku 
-anda- Mano žmona atvažiavo i- 
Lietuvos ir tur svarbų reikalą pra 
nešti Kas apie jucs žino prašau pra 
nešti arba pats lai a-siš'vikia 

JONAS PETKUS
182 Prescott’st., Worcester. Mass
— —--------------------------- -—

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Jac 
kaus lEskaus), Šimonių parap, No 
?unų kaimo; Jono Markūno. Miko! 
Simanavičiaus. Svilalių kaimo, Ar.yk 
ščiu parap.

ANKA RAŠELITĖ
11697 St. Louis st., Detroit. Mi-h

•. »■ f . 

Pajieškau A etano Natkevičiaus i 
luoz.c Paplausko, Kųžeikių sodos 
Vilniaus gub. Kas apie juos žino, ma 
lonės pranešti arba pats lai atsišau
kia MIKOLAS USEVIčIUS
83 Inurvale st., ?.Iontello, Mass.

Pajieškau apsivedimui
• rba našlės ne jaunesnės 38 m. ir ne 
ter.esnes 45 m. gero budo, i. -__ _
nvlėt'j draugiška ir ramų gyvenimą, 
’š esv 41 m. Kurios 
aukštai, prašau nerašinėt. f
■>rašau paveiksią atsiust, kurį parei- 
’calavus sugrąžinsiu

Y. O. B.
4847 W. 14-th st.

_________SEKANČIOS 3 KNYGOS: Paslap-j 
merginos'tJS Lošimo kazyroms—25c.; Naujai

ii<; Sapnų knyga, išguldymas kiekvieno' 
ir ktiri saPn?—25c.; Pasakų knygelė, labai 

■ ’ ' 2”; Kas prisius 50c., gaus
knygas Kurie prisius 35c. ga-' 

Gali;
Į■ I

įdomi—25c
save statos ‘ Yisas r ,

Su laiškui1*. paslr"?kt' dvi, ,k!*.r,a8 "on.
• siųst pastos ženkleliais.

P. MIKALAUSKAS
248 — 4-th st^ So. BostOh. Mass.il

Du vaikinai, vienas 36 m . o antras 
18 metų, jieškome apsivedimui mer- 
rines ar našlės, kurios myli švarų gy-J 
•enima nuo 26 iki 40 metų. Arčiau 
tusipažinsime per laiškus arba ypatiš
kai- Su pirmu laišku malonės prisiusi 
savo paveikslą, kurį pareikalavus su-' 
grąžinsim. Mes esame kalnakasiai.! 
Adresas: J. R. (7)
P. O Box 16, Notomine, W. Va. Į

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Vyro ar moteries, į muzikos Krau

tuvę. kurioje parduodama RadiosJ 
Grantafonai, Rekordai, Pianai ir ki-Į 
tokie Muzikaliai Instrumentai. Biz-Į 
nis senai įgyvendinta ir man vienam 
lenam jau per sunku (8) !

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

Vakarinėse valstijose da
bartiniu laiku yra arti W00 
žmonių traukiama federa- 
lės valdžios teisman už są
mokslus prieš prohibiciją. 
Jų tarpe esą labai daug val
dininkų ir žymių visuome
nės veikėjų.

Pajieškau Juozapo Raudovės Bau 
ku kaimo, pirmiau gyveno Omaha 
Neb. ir Juozapo Butkaus, Smi’tinės 
kaimo, cyveno Detroit. Mich, pas 
kiau New Yorke. Abudu Daujėnt 
parapijos. Biržų apskr. Aš buvai 
Lietuvoje ir parvežiau dėl jųdvieji 
dauv- naujienų. Mano pravardė Mor 
a R.iuduvai'ė. Smiltinos kaimo. Kas 

apie juos žino prašau pranešti arba 
nats ai atsišaukia

MRS. MORTA YUZAITIENĖ 
1S! '- Wright a'.ley, Pittsburgh, Pa.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuviškas Programas Per Radio.
Vargonai, grajįs ir paskaitą duos 

Bibiij s Studentas S. Rennckas. iš 
Chi-atros, nedėlioję. 16 VASARIO. 
8:50 iš ryto, per stotį W1IK 1390 
keloc. 216 met

EKSTRA. I>el tų, kurie neturit ra
dio. S Beneckas kalbės Svetainėje, 
nedėlioję. 16 VASARIO 2:30 po pie
tų, 7017’- Superior avė.

Rengia B. T. S. S.

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, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku
rį leidžia ir redaguoja žymus h įmoristas ir kompozitorius Vanagai
ti*. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kvieėiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus ąpšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį” ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, I1L

Paj skau pusbrolių: Juozapr
Knapkj>. Butkų kaimo, žigaičių vai 
Juozą; " Vait'-aus, Goraikių kaimo 
Va!?'.t ’ valsčiaus. Tauragės apskr. 
Va • ' atsisaukt, arba žinanti teik
si "'-š-i BARBORA DVILATTf:l 
12’ N Springfield avė., Chicago, 111.1

Parsiduoda Grosemė ir 
Dalikatesen Krautuvė.

Labai geroj vietoj, biznis geras. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Lietuvą. Kas pirmas atsisaaks tam 
pigiai parduosiu. Vieta,
2101 Nostrand avė., Brooklyn,

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

F. Kamzurai. — Avinas 
katalikų bažnyčioj ant alto
riaus yra senovės stabmel
dystės liekana. Senovėje žy
dai degindavo ant altoriaus 
avinus kaipo aukas savo 
Dievui. Kadangi katalikų 
bažnyčia yra žydų tikėjimo 
atskala, tai joje yra užsili
kusių daugybė žydiškų bur
tų, tarp tų ir avinas.

Barborai Dvilatei.—Tam
stos raštelio nespausdiname, 

Lygos taryba* svarstė 34 ru-!nes niekas per laikraštį tam
sį kolonistų skundą prieš štai to klausimo tinkamai 
Lietuvos valdžią. Byla lik-nenušvies. <T *
viduota. J

Lietuvos užsienių reikalų,tume įsigyt knygą 
ministeris d r. Zaunius ture-'and their Church,”

Iš Alam Atos pranešama, 
kad per didžiuosius Kaza- 
kistano, Kirgyzų ir Uzbe
kistano smėlynus Sovietų 
valdžia baigianti tiesti gelž- 
keli, kuris turėsiąs 869 my
lias ilgio ir kaštuosiąs $100,- 
000,000. Jis jungsiąs Sibirą 
su Turkestanu.

LIETUVOS RUSAI SKUN
DŽIASI TAUTŲ LYGAI.

“Elta” praneša, kad sau
sio 16 dieną po piet Tautų

Visiems Amerikos atsto
vams ir kitokiems diploma
tams užsieniuose įsakyta 
griežtai laikytis prohibici- 
jos: nevaišinti svečių svaigi
namais gėrimais pas save ir 
patiems negerti svaigalų pas 
kitus.

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMS 
žarcalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis Tik SI 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

Jeigu tamsta 
skaitai angliškai, tai patar- 

“Popes 
kuria ------ ---- , lt 

jo ilgus pasikalbėjimus, kaip galima gauti pas Peter Eck- 
jau buvo pranešta, su fran- ler Publishing Co., P. O. 
euzų užsienių ministerių Box 1218, City Hali Station, 
Briandu ir italų—Grandi ir New York City. Knygos 
su Vokietijos užsienių rei- kaina $3.00. Tenai plačiai 
kalų vice-ministeriu Schu- aiškinama, kas yra Romos 
bertu ir Suomijos užsienių katalikybė ir kaip ji atsira- 
reikaln ministerių Procope. do.

Tarptautinė komisija Ki
nijos baduoliams šelpti ap
skaito, kad keliais paskuti
niais mėnesiais nuo bado 
mirė jau 5,000,000 kiniečių.

New Orleans mieste gat- 
vėkarių darbininkai dar te-j 
bekevoja. šiomis dienomis 
jie susprogdino jau 65-tą' 
gatvėkarį streiklaužių ope
ruojamą.

DOVANOS
Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontamnę 
plunksną, 2) nepaprastą paišelį: rašo ir už-

Adresas;
:;32 W- BROADM AY
!’• mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėles su lietuvių mi 

.. :r s ir kitokių naujenybių Klauskite laišku, įdedant 2c štampą

SESERYS l*A i 1.11 KON 11 TŽS
75c. Piano Accnmpan. by B. Šalinaitė

(Onyte ............................................................................... Folk Soog
(Oi. Dainos (A. Bačiulis) ........................................... Folk Song

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestros Akompan.

(Oi. Berneli Vienturti! 
(Mielašird)stė

(Mergyte Jaunoji 
(Motušaite Miela ........... Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

(Oi. Skauda. Skauda
(Aš Žirgeli Balnosiu...........K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

A VANAGAITIS SI ARMONIKA. ĮGROJO AKIKAS. 
(Senelio Polka
(Jaunas Senis

(Pragėriau Žirgelį ... 
Eisim Laukan .........

(Kačiukas 
(šalta žiemužė ...................................................... (A.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
(Katriutės Polka
(Klaipėdos Polka 

(Paprieniokų Polka
(Frano Polka ... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

(Pialro Polka
(Vestuvių ..

(Žalia Girelė 
(Lik su Dievu Panitelia

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTtS 
GRAMAFONUS 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 gau
site visko. Reikalaudami katalogų, pasiuskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nnuo tų. kurie pirks pas mos Radio ar Gramafoną, priimam Bonos 
kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per pastą nesiunėiame.

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

19” 
16153F

16151 F

16144F

16139F

16148F

16145F

16138 F'

16147F

16142F

16143F

16137F

... (A. 
... (A.

Vanagaitis) 
V anagaitis)

Vanagaitis)

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Mass.il
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Humoristika
nei šiol da vestuvių nebuvo ir 

išrodo, kad jų nebus.
Pivoša.

Mclntosh. Kanada.-
kontraktorių 1 .
jau antra žiem; ai > («an

t

PRIEŠ TOKĮ NORĄ NIEKO 
NEPADARYSI.

I KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Pąs Del žmonių, kurių apeti-
Cla tas yra menkas

j<zK<uivi a ................... — i Jeigu jūsų apetitas yra menkas,
bininku dirba I ii' ap- virškinimas prastas, arba jeigu jus
.... ‘ V- Annmio ats>rugstate, turite surugusį pilvą,

dirbimo. bio.- •' Kasus ar išpustus vidurius ar pilvą,
pasitaikė dvi liiilelu" Belai- kankina galvos skaudėjimas, ait- 
mės.
griūdamas : 
rusui peti ir 
rytojaus, s, 
kelio akmeni', 
kui buvo bai 
veidas.

Piršlys Suvedžiotojas. Vieno veiksmo I Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy-
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- į t; T“*“? .

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2•gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai
ėunigo Meilė. V ieno valksmo Komedi

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
eika’.ėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
ers. Abu veikalėliai vienoje kny- 
utėje. Kaina ........................— 25c.
Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

ovičius. ir Susižiedavimas Pagal Su- 
irties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
pyžas. Labai užimanti, meiliška ko- 
■edija ir perstatymui tinkamas 
•aiogas, So. Boston, 1916 m.........10c.
uaigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmes ir jų 

oriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
erskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
tunikaitis, kurie geidžia, kad jų mete
is, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
>kią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
ovvnsend Fo*. D. D., sulietuvino 

’erdinand de Samogitia................. 25c

bė labai gražių eilių ir dainų. Dane 
’ikslų. Popiera 

gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
& pr* r ii i ••••.•••••••.*•••••• $1.00
Audimo apdarais ..................... $1^0
Ben-Hnr. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew
TCallace. 472 pusL....................... $2.00
Pajauta. — Lizdeika Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 
romansas M. Bernatovicz’o.
465 pusi* ••••••••••*•*.•••••. $ 1 *o0 
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m...........................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
ve.kslais, perstatančiais įvairius nuo- 
ti<ius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
kr-ygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................. $1.00

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Deko žmogui reikia 
et traus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebahj ? 
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

rūmas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios ligos paei
nančios nuo konstipacijos ir abelno 
nusilpnėjimo, jus rasite didelę pagei 
t'ą. jei jus imsi.e Nuga-Tone nors ti. 
per kelias dienas, ir gyvenimas Įgys 
naują ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tone yra sveikatos ir spėko: 
atbjdavo»ojas, kuris pagamina už 
tratinai raudono, sveikaus kraujo. Ji 
p-’duoda spėką ir Jėgą sosilpnėju 
Šiems nervams, mu .kiliams ir orga 
r.am^ palengvina inkstų ar pūslė: 
Įdegimą ir sustabdo kelimąsj naktimis 
sureguliuoja vidurius ir nugali kons 
tipaeiją. Naga-Tone pašalins tą jau 
tildysi nuvargusiu, sunegalėjusi 
nusikamavusiu ir sugrąžins poilsin 
?ą, atgaivinantį miegą. Jus galit 
• tr.-.ti Nuga-Tone kur tik vaistai yri 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavė 
jus neturi jų steke, paprašykit jį už 
sakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

Sausio 27 d. medis 
sulaužė vienam 
r krutinę, o ant 

••.nu- t ant 
te’ *n len- 

iai s v rėptas 
sužeista galva ir iš

muštos abidvi ia.vs. Abiejų 
darbininku avoju-
je. Jonas Mikaila.

tingas žmogus, žinoma, reika
lavo ir pasogos.

—1000 litu pinigais, du kin
kytus arklius, dvi karves, tely
čią. kiaulę. Na. o skrynia, kad 
taip pat nebūtą tuščia, — pasa
kė piršlys savo sąlygas.

Kildžiai išblyško, neteko žado. 
Kildžienė net persižegnojo ir 
pradėjo nevenas, nuo visokiu 
nelaimiu ir apiplėšimu apginan
čias kalbėti.

Kildžius pradėjo piršliams 
degtinę verste versti. Girdi, kai 
nusilaks, gal bus nuolaidesni.

Piršliai gerti gėrė, bet nuolai
dumo nerodė.

—Tai ners telyčią nuleiskite, 
—netekęs kantrybės pradėjo 
prašyti Kildžius.

—Negalime nuleisti jokios te
lyčios. — atsakė piršlys. — Jei, 
sakysim, butu didesnė merga, 
tai gal. Bet da’oar. kaip norit 
sakykit, merginai per aukštai 
nosis išdygusi. Beveik iš pat 
kaktos kyšo. Vž telyčią tekią 
nosį galima ir užmiršti.

žiuri Kildžiai—tiesa. Per auk
štai Įsodinta dukrelės nosis. 
28 metelius nematė nosies, o da
bar—neužginčysi.

Jaunasis i ginčus dėl telyčios 
ir nosies nesikišdamas šlavė, ir 
šlavė kumpi, gėrė ir gėrė degti
nę. Pagaliau atsikėlė ir išėjo pra
sivėdinti.

Išėjęs kieman, vėdindamosi 
jaunikis ir galvoja:

—Smala jos nematė, tos tely
čios. O kai dėl nosies, tai kar
tais žmonės ir be jos gyvena. Ką 
reiškia nosis? Kad varvėtu? Ne
reikia telyčios.

Braidė, šlitiniavo jaunasis po 
sniegą—paklydo. Pagaliau pa
matė šviesą, šiaip taip surado 
iuris. jėfo trobon, žiuri, piršlys 
iau nugriuvo ant suolo knarkia. 
Nuotaka jau vienplaukė. Įkaitu
siais žandais.

Atsisėdo jaunasis prie stalo 
ir sake:

—Dabar kalbėsime apie teiy- 
nerci- 
ir vis-

PIRŠLYBOS.
Eina kalbos, kažkoks vokietis 

buk toki prietaisą išradęs: atsi- 
sėdai, po apačia pasidėjai sprog
stamos medžiagos. Padegei tą 
medžiagą, prietaisas ir lekia mė
nuliu. Tai matote, žmonės ne
trukus galės po visokius mėnu
lius keliauti. Pašėlęs tos kultū
ros kilimas ir nesvietiška tech
nikos pažanga!

O kai pažiūri į merginų klau
simą, tai čia jokios kultūros ir 
pažangos nesimato. Išradėjai i 
mergų dalykus jokio dėmesio 
nekreipia. Galima sakyti, su
brendusių mergų sritis dideliais 
dirvonais apaugusi ir nėra 
tuos dirvonus plėšia.

Ot. kad taip išradėjai 
dirbtų aparatą merginoms 
rus surasti, šis reikalas 
svarbus, 
duktė; į žmogus laužo galvą, 
naktis nemiega besirūpindamas, 
kaip už vyro išleisti.

Pašėlusiai pasipelnytų tokius 
aparatus pardavinėjančios krau
tuvės. Kitas ūkininkas, turis 
tHs keturias dukteris, nupirktų 
aparatų visą vežimą ir apstaty
tų jais visas tvoras, kad tik žen
tų galėtų pagauti.

O vedybų reikalas, gerbiamie
ji, visiškai blogai pastatytas. 
Piršliai visiškai pasileido, išti
sus metus nei vieno nesulauki.

O jei koks žentas pasitaiko, 
tai dažnai be piršlio, pačiam vi
durnakty taikstosi įlįsti pas 
nuotaką pro kamaros langą. Jei 
įlenda, nežinia kiek džiaugsmo 
iš to merginoms, o jau jų tė
vams. tai tikras nuliūdimas. 
Nuo tokių žentų tėvai apsigink
luoja lopetkečiais ir kitokiais 
patogiais mušti daiktais.

Jei kartais ir tikri piršliai ap
silanko — taip pat labai mažai 
pelno.

Ot. nesenai buvo atvažiavę 
pfršliėi pas Kildžius.

Turi, matote. Kildžiai sumi
tusią mergaitę. Gražią, ir, pasa
koja. malonią. minkštaširdę 
mergaitę.

Piršlys, kaip piršlys: ūsuotas, 
mėlyna nosia, naminiu taboku 
kvepia ir dešrą rankom ima. 
Jaunasis — visai padorus vy
ras. tik švarke nei vienos sagos. 
Ar kas ištraukė, ar jų ten nie
kas nebuvo susiuvęs — nežinia.

Vaišinosi, vaišinusi piršliai, 
Įkaito iki to. kad galima buvo ir 
apie reikalą kalbėti.

Kildžienė. motinėlė brangioji, 
pradėjo teirautis iš kur brangie
ji piršliai.

—Nuo Kurtuvėnų. Iš čia apie 
desimti mylių.—paaiškino pirš
lys.

—O ar tie Kurtuvėnai — ka
talikų sali..? — pasiteiravo šen-, 
galvelė Kildžienė. — Ir ar toli 
nuo Amerikos?

—Pas mus giyniausi katali- jeį
kai. Ir žegnojasi, ir vaikus krik-,žmonės. Jei važiuoja. 

O iki Amerikos ne labaiLa. jr pradėjo žadinti piršli.
. . l-!j - -

ir gali drąsiai j žvalgė ir paklausė:
—Ar jau gatava? 
—Gatava. Sutarėm.
—Tai duok činki ir važiuojam 

namo.
Piršlys išmetė činki. tėvas at

suko arklį.
O su jaunikiu bėda. Įmigo iki 

kaklo. Viską darė — neatbunda. 
iš sekly- Jaunoji net porą antausių so

čios atnešęs dar degtinės bonką drožė dėl prabos, miega, kaip 
klakt ant stalo, 
kumpi atnešusi klakt ant stalo, 
ir pradėjo rimtą kalbą. t

Jaunikis buvo pašėlusiai tur- i

kas

pn- 
vy- 

labai 
nes turėdamas kokią 

žmogus

—Aš •'Keleivio” neskaitysiu. 
Nosary!

—O kodėl gi?
—Todėl, kad noriu būt

nas.

Agitatoriai Ir Me 
nuliukai.

dur-

TAI NE NAUJIENA.
“Argentinos Naujienos” 

neša, kad Buenos Aires lietuviu 
Kunigas apmovė savo parapijo- 
nus ir pabėgo su parapijos pini
gais.

Bet tai ne didelė naujiena. 
Ot. jeigii kunigas nebūtų savo 
pavapi jonų apmovęs, tai tada 
butų naujiena!

pra-

Kas Mums Rašoma.

pašo-nuotakos tėvas, 
jaunaji. 
tikras žentas! Ne- 
krau jo—prakaito!

vėl pradėjo šluoti

< “Ke
is man 

ir tt. 
s lietu- 

.'i tokių 
■politi- 

smer- 
vadina 

-svajotos 
i.sritato- 
kitį at- 
cninin-

k.imp' zitoriai, 
aro jo- 

.itacijos 
už valdžią, kokia ji nebūtų. 
Menininkui nesvarbu kokia 
partija valdo Lietuvą. Jis 
nesikiša i politiką. Jam rupi 
Lietuvos garbė. Tik menas 
išaugština tautą. Tą kiekvie
nas supranta ir iv runa me
nininkų darbuotę.

Aš atvykau Amerikon sa
vo noru. Manęs niekas ne- 
suntė ir “neigaiioio” ką 
nors atstovauti, agituoti ir 
tt. Atvykau 1924 m., kada 
Lietuva valdėsi demokratiš
kai. Amerikoje būdamas, 
pergyvenau tris valdžios 
“formas” ir nei vienai nepa
taikavau. Jos man "nei šilta, 
nei šalta.” Todėl griežtai 
protestuoju prieš gerb. P. 
Mikolainio užsipuo'imą ant 
manęs kaipo "faši 
džios agitatoriaus.” 
bent kiek gėdos t 
šant panašius šmei 
manau, kad p. žile 
p. Visuomis-šidlau 
siima tokiu “dziabt 
ninku tikslas yra sk 
tuvybę. lietu’. ;kaji 
ne užsiimti 
ciia.” 
tiek 
mano 
sryty 
nes agitacija-.’

Tariu aukštos agarbos 
žodi. A. Var> gaitis.

Gerb. P. Mikniam 
leivy” daro p-iekairt 
už “bepartyviškurr. 
Keista, kad Amerik 
vių vadų tarpe r«nd 
žmonių, kurie <.v< 
r.iais nusistatymais 
kia menininkus 
juos kokios tai t 
“fašistinės vahižio> 
riais”... Nei aš. nei 
vykę iš Lietuvos 
kai (artistai, 1 
etc.), nevarė ir ne 
kios propagaiK'.i

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skaude

linkite Druskos Jei Jaučiate
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumą Pūslėje

.*

McADOO, PA.
‘ ‘Laisves” korespondentas 

parašė neteisybe.
“Laisvės” 27-tame nume

ry tilpo tūlo M. K. kores
pondencija apie Juozo Mile
rio užmušimą anglių kasyk
loje. “Laisvės” korespon- 

velionis 
vaikus ir

loję. “Laisvės” 
dentas sako, kad 
Mileris paliko 3 
moterį dideliame nuliūdi
me.

Kas žino Milerio gyveni
mą, tai tam šitoks praneši
mas yra didelis melas. Juo
zo Milerio gyvenimas buvo 
toks, kad moteris buvo pa
metusi ji bent 4 kalius. Ne
gyveno ji su juo ir dabar. 
Šių metu sau-io 20 dieną ji 
pametė savo vyrą ir išvyko 
Erocklynan. o 27 sausio Mi
leris buvo užmuštas. Gavu
si žinią, kad jos vyras jau 
nebegyvas, moteris iš Bioo- 
klyno sugrįžo, nes velionis 
prigulėjo prie 4 organizaci
jų ir da nemaža pinigų gaus 
iš kompanijos, kuriai jis dir- 

Ibo.
Tai koks 

nuliūdimas 
. negalėdavo 
i kęsti?

Mes viri

Perdidelis kiekis riebių valgių pri 
gamina rūgščių, kurios erzina ir per 
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš 
plauk inkstas, kaip plauni vidurius 
kad prašalinus išmatas, kitaip ga 
pajusti tvįlantį skausmą inkstų srit? 
skausmą nugaroje, galvos skaudėj 
mą, viduriai bus rūgštūs, liežuvis a] 
vilktas, o prie prasto oro raumati 
mas gels Šlapumas bus neaiškus, pi’ 
nas nuosėdų, kanalai dažnai įsierzir 
ir esi priverstas keltis porą sykių pe 
naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis i 
nuplovus šlapumu išmatas, gerkit 
daug vandens. O iš aptiekos gaukit 
keturias uncijas Jad Salts drusk* 
imkite po arbatinį šaukšteli stikl 
vandens kas rytą pirm pusryčių pe 
keletą dienų ir inkstai pradės puikia 
veikti, visį negaliavimai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra pa 
darytos iš vynuogių rūgšties, citrino: 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jo 
vartojamos išplovimui užsikimšusi 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salt 
druskos nebrangios ir padaro malon 
putojanti lithia-vandens gėrimą, km 
milionai vyrų-moterų geria laika 
r.uo laike, kad išvengus rimtesnių ink 
stų ligų. Dėl sveikatos, gerkite dau; 
vandens per dieną.

čia. Jokios telyčios man 
kia. Bala nematė ir nosies 
ko.

Senis.
ko, apkabino

—Va. kur 
nori uošvio 
Išgerkim!...

Jaunasis
Dievo dovaną nuo stalo, šnapse-
lio iki valiai. Jaunoji pradėjo i 
lypštytis, kaip katė glaudytis. j 
Nugi, stačiai dangus atsivėrė! 
Pagalvojo jaunikis ir sako:

—O kuriems velniams man tų
karvių reikia? Juk jei aš gaunu tojai labai gerai žinome ve- 
tokią meilią žmoną, tai ką prieš Honj Milerį ir jo žmoną. Gal 
ja reiškia kokia kairė? Nereik Put kad pats “Laisvės” ko- 

I “ •••
iš vietos.

glamonėti.

man karvių!
Tėvas vėl striuokt 

už butelio, jaunaji 
vaišinti...

Jau kurtavėniški.- 
mažai išgalėjo apversti liežuvį.] 
kai atsisakė ir nuo pasogos Pa.,
nigais.

Visa šeimyna vos neapsvai- 
go iš džiaugsmo. Su miegančiu 
jaunavedžiu tėvas sukirto ran
kas. liepė su nuotaka pasibu
čiuoti. Nuotaka pakštelėjo i at
lėpusią jaunikio lupą.

Jau pirmi gaidžiai pragydo, o 
piršliai knarkia sau ir gana.

Mėgino jaunaji prižadinti — 
knarkia, kaip dramblys.

O juk reikia kaip nors juos 
sutvarkyti. — tarė tėvas. — 

nakvoja, tenakvoja kaip 
tevažiuo-

jaunasis

gi čia gali būt 
moteriškei, kuri 

save vyro pa-

vietiniai gyven-

respondentas paliko dide
liame nubudime dėl kokių 
r.ors priežasčių, bet ne Mile
rio žmona.

Juozas Mileris buvo pa
laidotas 30 sausio Shenan- 

laisvamanių ka- 
! j: inėse labai gražiai, be jo-
kų tikybinių apeigų.

McAdoo laisvamanis.

Hartford, Conn. — Lietu
vos Sūnų ir Dukterų draugi
ja čia buvo surengus pra
kalbas kun. M. X. Mockui. 
Jis kritikavo bibliją ir par
davinėjo laisvamaniško tu
rinio literatūrą. Darbai fab
rikuose čia eina blogai ir 
niekam nepatartina važiuot 
čia darbų jieškot.

Š. Kazys.
štija. O iki Amerikos ne labai ka jr pradėjo žadinti piršlį.
toli. Prieš karą, būdavo. Prūsų| pjršiys pakelis galvą, apsi-
sieną perėjai i

Ameriką keliauti. Nuo Prūsų 
sienos kelionė pusantro šimto 
rubli’ bekaštuodavo, — atsakė 
piršlys.

Nudžiugo Kildžiai. Tr šalis ka- 
tatlikų, ir į Ameriką beveik ark
liais galima nuvažiuoti. Ko ge
resnio dukrelė besulauks.

Kai šitaip, Kildžius

Kildžienė visą paskerstas.
šiaip taip apvilko jaunaji, iš-, 

pro duris, sukimšo i važį 
iO>ak‘id<> iš kiemo.

>.ų val-
Reikėių 

vrėti, rą
žius. Ne- 
vičftis, ar 
-kas už- 

Meni- 
:ieisti lie
menų. o 

politine agita- 
Turbui p. l ikolainis 

nusimano m :ie, kad 
ir kitų oarbv :ę meno 
Driskai!'i nri “fašisti

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metų 
Sirgimo, su

Pepsinic Seltzer
Sake R.M.Strvut.Sednorth.M^.

SAMPEUS DYKAI
rašyk

Pepsinic Seltzer Co. 
Worccster. Mass.

CB-S

Paskutinėmis ienomis 
per audras Poringą.-i jo j žu
vo 11 žmonių.

Holyoke, Mass. — Trečia
dienio vakare, 23 sausio, 
Holyoke lietuvių jaunimo 
basket boiės tymas lošė su 
Springfieldo italų tymu. 
Lietuviai laimėjo 35 prieš 
11. Turėjo jau du tuma- 
mentu ir abudu laimėjo.

J. Aukščiunukas.

Springftcld, Ohio. — Ne
toli nuo čia vieną rytą anks
ti kilo didelis gaisras ant 
fanuos. Ugny žuvo 5 ark
liai. 19 karvių ir 50 tonų šie
no. “Kel.” skaitytojas.

<urgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

įiško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 
as protaujantis darbininkas perskai- 
vti. Pagzl K. KautskĮ, parašė Z. Ale- 
ša. So. Boston, Mass., 1914 m., 
uslapių 2S. ................................. 10c.

-engvas Budas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

•asikalbėjimų. Ši knyga sutanota taip 
mg\ai ir suprantamai, kad kiekvienas 
-ali greitai išmokt kalbėt angliška: 
oje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 

sakin.iai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
ant, važiuojant kur nors, nuėjus 
rautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
kutj pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
įtarimu ir gramatika. Antra padidin- 
a ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
■lichelsonas. Pusi. 95....................  35c.

"abakas. kaip jis žmonėms kenkia 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

r da igelį iš gyvenimo patyrimų para- 
ė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
!»09 m, pusi. 63............................ 25c
’lngsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
ė S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
914 m., pusi. 23..............................10c-
ode’ Aš Netikiu į Dievą? — Arte 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

atalikas ir laisvamanis privalo 
ą perskaityti. 64 pusi.................20c

ukoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholie 

nt jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
a nors būti kūdikių tėvais, būtina’ 
urėtų perskaityti šitą knygutę Pa 
d daktarą Holitzerį sutaisė Bt.- 
.bešius. Pusi. 23........................... 10c

»vla Detroito Katalikų sn Socialia 
tais. — Pirmą kartą katalikai už 

molė socialistus 31 d. gruodžio, 1911 
vntrą karta jie užpuolė socialistus 31 
truodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
ni t.'lpa teismų rekordai ir prirody- 
ai. kokių priemonių katalikai dasi 
idžia kovoj su socialistais. Su 

■aveikslais. 61 pusL.......................25c
ocializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

aip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
r kodėl turės būt pakeistas kap:- 
alizmas. Kaina ......................... 25c.

Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus 
Dainose. Jei nori žinoti, karo seno

bėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
ą knygą. Iš jos 'dasižinosi, kad vyrai 
ūrėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
/yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
nyga. Su paveikslais, Parašė Z. 

tlekna. ........................................ 50c
Imtuose audeklo apdaruose .... 75c.
.ytiskos Ligos ir kaip r.uo jų apsisau

goti. PaTašė D-ras F. Matulaitis 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
la. Kaina —oc

'lateriališkas Istorijos Supratimas. 
Ijaaeliai iš proietariškos filosofijos 

'ei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
vairiausius nuotikius, tai perskaityk 
ritą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
ra protaujantiems darbininkams neap- 
:ainr.ojama. Medega imta iš Greikcho. 
Parašė Z, Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913, pusL 80....................  25e.
Monologai ir i^eklamacijos. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hunao- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiem; apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Ar.tra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So loston, 1913, pusi. 61...............2oc.
Socializtnas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Aandervelųe, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24..............................1®*-

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eives. Knvgutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos motoru ir vy
riškiu šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais: (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..........................
Šėmė ir žmogus. Labai įdomi rr pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis k< vojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

į kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 25c.

Lithuanian Self-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who cvish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin- 
tis lietuviu kalbos. Chieago, Ilk 

Cnicago, III. io(rt, pusi 73.................................. *»oc.

conOH BALSAM
v *

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastov:; kr.si’iys Ijlti* tan
kiai priveda pavo -ęos bėdos. 
Tus gal • ;dabar sa 
Creorvaisjor. i/s-.-eh ■ is kreozo
tas. kuri; ; ra priir s vartoti, f 
Creomulrion ra na a$ medika- 
liškas išradimas ir j 
yigubir.tu greit :mu;' alengvina 
ir gydo liga apimta c 
gemalų auuir.ų.

Is visų žinomų va ■?, kreozotą 
pr:naz;<ta r ’icino- autoritetai, 
kaipo v:c-ą geriat ■ vaistų gy
dymai pastovaus ko< o, šalčio ir 
kitokių gerklės nesv< unrų. Crco- 
mv.lsion t iri dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

medika-
cikia pad-

i ir sulaiko

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo imitaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėt sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“fhj." Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tu vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

I

TIESIAI Iš 
F AKTORĖS

Italioniška 
Armonika 

Geriausia ant
Marketo

Didelis pasirinkimas ar Į 
r tonikų įvairaus styliaosi 
ir didumo. Bile styliąl 
padaro ant užsakymo, g 
Visi instrumentai yrs tl 
rankų darbas ekspertų 
i< geriausios medegos. 
Patenkinimas gvaran- 
tnojamas. JIes taisome 
orba imam mainais var
totus instruTnertną.
Klausk dykai kataliogo

ITALIAN ACCORDEON mfg. co 
323 W. Polk Street, Dept 15, r

Si- 
šios

15c.
Kcip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietvstėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Aitra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................................. 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydav*

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Ūsas. Ar.tra knygutės dalis yra: “iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pust......................................... 10c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
iapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
di. ą 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 rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentą’: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bo.ševikais, sutartis su latviais, apra
šymai vi«u mušiu su lenkais ir tt. 
Yia tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
os, kuns apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
niu, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota 95 pusi...................................25c.
•Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
sl.aitjti. 25c.
"O. S. S.” arba šliubmė 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 3pyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 

ai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 138 pusi...................................25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Di ugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida 48 pusi...................................... 10c.
Kur Mūšų 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; 
21 Žydinti Giria; (3> Klaida; (4) Ko

rė ,ta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
ojrtus ir tt 15c.
Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
o j slapi u ,,..•••••••••••••••**• 25c. 
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PcsL 32. .........................  15c.
Iš gyvenimą lietuviškų Vėlių bei Vei- 

liu. Pasakos surinktos d-ro J. .Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli š.m- 
ta; gražiu pasakų, apie rojų (dangų), 
(' ščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dušiasi, velnius, jų 

| vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo g»r- 
dėtos, pusi. 570. Popieros apd.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti i kenas <!ie- 
>nas visų veislių gyvūnus, kurie gyy«- 
na išsimėtę po visą žemės kamuoų? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
saro arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
ti ? Kur tas vanduo dabar yra ? .Kaip 
i s Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, Į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Rama .................................................. 25c.

KELEIVIS
253 Broadway, ””^1 

So. Boetoa, M«Hi
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JAS G1RDE1I LIETUVOJE
CN» musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) I

ANT <AS STREIKAS VIL
KAVIŠKIO KUNIGŲ 

GIMNAZIJOJ.
Ki i Vilkaviškio klerika

lu gi nnazijos mokiniai su- 
streil avo pirmu kartu, tai 
šviet no ministerija pažadė
jo gi nnaziją perimti savo 
žinio i ir suvalstybinti. M o-' ūkininką, 
kinia patikėjo, nurimo ir atbėgusią ir jo žmoną. Nu- 
prad jo dirbti laukdami pa-;žudę piktadariai apiplėšė ir 
žadu išsipildymo. Po atosto-; pasikinkę nužudytojo uki- 
gų si važiavę, manė, kad ras.ninko arklį išvažiavo. Bet 
jau zalstybinę gimnaziją, nuvažiavę netoli Panevėžio, 
bet : psiriko. Valdžia savo arklį paleido, o patys pasi- 
žodž.o neišlaikė ir iki šiol slėpė. Tečiau nusikaltėliai 
apie ai tyli.

M< kiniai vėl,
Vilk; viskio pradžios mo- baudė po 15 metų kalėjimo, 
kyklts salėje sausio 7 d. 6 o jauniausi 8 metus sunk, 
vai. akaro, nutarė vienu darbų kalėjimo.
balsi tęsti jau pereitais me-į Kaip nepilnamečiams, 
tais pradėtą streiką tol, kol bausmė buvo sumažinta vie- 
gimnazija bus suvastybintaJ nu trečdaliu.

Šit susirinkimo žymesni; Nepatenkinti teismo spren- 
ketuii iniciatoriai vyskupo djmu jie padavė apeliacijos 
įsakymu jau nubausti ir pa- ; ’ 
šalin i iš gimnazijos. Bet tas 
kitų mokinių nenugąsdino. 
Jie streikuoja.

Šv. ministerija matyti yra 
bejėgė reikalą tvarkyti ir 
klerikalizmas Lietuvoje ką 
nori, tą ir daro.

Be to, čia sužinota, kad 
Vilkr.viškio “Žiburio” gim
nazija paliekama “Žiburiui.”1 
Tas, svarbiausia, ir sukėlė 
streiką. Mokiniai pasiryžę 
žūt l ut laikytis ir streiką 
laimėti arba laukti gimnazi
jos uždarymo. Gana jau Lie- 
tuvo.* gyventojų vaikus prie
varta klerikalinti!

BAISUS ŽMOGŽUDŽIAI 
NEPILNAMEČIAI.

Nesenai Panevėžio apy
gardos teismas nagrinėjo 4 
nepilnamečių vaikinų bylą. 
Jie buvo kaltinami tuo, kad 
nužud-ė ūkininką ir jo žmo
ną. Pirmiau kiniu nukirtę 

o paskui nužudę . -

buvo sugauti ir Panevėžio 
susirinkę apygardos teismas 3 jų nu-

skundą vyr. Tribunolui.
Vyriausi? Tribunolas per

žiūrėjęs bylą, Panevėžio 
apygardos teismo sprendi
mą patvirtino.

SENIS ROMANSUOJA.
Sudargas, Šakių apskritis. 

Statant bažnyčią pas pil. B. 
apsigyveno keli mūrininkai, 
kurių vienas rusas, senas, 
turįs šešis vaikus. Jis šeimi
ninkei ėmė pirkti įvairių 
gardėsių. Vyras manė, kad 
tas senio duosnumas dėl ge
ro uždarbio, bet jam išva
žiavus, žmona gaudavo nuo 
jo apdraustus laiškus. Kar- 

' ta ėmė skustis jai ausį skau- 
!dant ir nuė^° pas

RĖ, O TAS IŠSIGANDĘS Parėjusi vvrui sako, kad gy- 
JO MIRĖ. Į - - - ’ -

Karveliškis, Rokiškio vai.
Gi medžio 21 d. senelio La- 
šinsko sūnus, matydami tė
vą si-ginėjam, sumanė pa
daryti kaistą. Tam reikalui 
lenta - nuvežė į Palušnių kai
mą meisteriui. Kada karstas 
buvo pradėtas dirbti užėjo Xyro pinigų, bėgti Kanadon. 

uz_ Ji važiavusi i Kauna ne pas 
Kam dirbate gra- daktarą.

idytojas esą liepęs važiuoti į 
Kauną. Po trijų dienų grįž
ta iš Kauno. Gauna vėl pa
kvietimą apdraustu laišku. 
Dabar būtinai eina ir vyras.

Iš to laiško paaiškėjo, 
■kad jie labai karštai mylisi 
ir sutarę, kai ji nugriebs iš

DANAI TIESIA GELEŽIN
KELI TARP TELŠIŲ IR 

KRETINGOS.
Lietuvos susisiekimo mi- ] 

nisterija pasirašė su danų i 
firma Hajgarel & Schultz ’ 
kontraktą pastatyti geležke- ; 
lį tarp Telšių ir Kretingos, i 
Už tą darbą danams bus uz- i 
mokėta 17,684,490 litų.

Geležinkelis su visais 
įrengimais ir trobesiais pri
valo būti pastatytas per 3 ' 
metus ir perduotas ministe
rijai lig 1932 metų spalių 
mėn. 1 dienos.

Ši žinia, be abejo, bus su
tikta su dideliu pasitenkini
mu ne tik žemaičiuose, bet 
ir visoj Lietuvoj. Kelis me
tus nutraukta taip svarbaus 
geležinkelio statyba vėl at
naujinama ir galutinai bai
giama.

Geležinkelių tinklas Lie
tuvoj nėra tobulas. Nepri
klausomosios Lietuvos teri
torija neturi organiško gele
žinkelių centro. Tik atgąvus 
Vilnių ir atvadavus okupuo
tas sritis, geležinkelių tink
las Lietuvoj įgaus normališ- 
kesnį pobūdį. Iš Vilniaus 
išeina svarbiausios geležin
kelių šakos į visas Lietuvos 
puses, tuo tarpu, kai Kaunas 
niekad negali virsti geležin
kelių centru. Šiauliai šiuo 
atžvilgiu turi daug daugiau 
galimybės, ypač kai prasi
dėjo tarptautinių greitųjų 
traukinių judėjimas Pagė
gių—Tauragės — Šiaulių— 

Radviliškio—Obelių linijoj. 
Ir naujoji, dabar baigiama 
tiesti Amalių—Telšių—Kre
tingos linija yra išvesta, at
sižvelgiant ne į Kauno pozi
ciją, bet Į Vilniaus. Tečiau 
dėl to geležinkelio svarba 
Žemaičių kraštui ir visai 
Lietuvai nemažėja. Baigus, 
bent laikinai, geležinkelių 
tinklą plėsti, teks susirūpin
ti kelių ir vieškelių gerini
mu. O geri važiuojamieji ke
liai yra ne mažiau reikalin
gi, kaip plentai ir geležinke
liai.

keleivis

“AUKSO” PARDAVĖJAI
išaiškinti.

Prieš kurj laika Kaune 
pardavusieji aliuminijų vie
toj aukso '(už 60,000 litų), 
vienam Šveicarijos piliečiui 
aferistai jau nustatyti. Kaip 
praneša -Jaun. Zin.”, tai esą 
tarptautiniai aferistai, kurių 
vienas, 69 metų amžiaus pa
vardė šveidens, yra žino
mas iš prieškarinių laikų. Jis 
esąs “metalų specas” ir už 
tą specialybę jau yra sėdė- 
.ęs Berlyno, Vienos, Varšu
vos kalėjimuose. 1928 m. jis 
pasirodė Rygoj ir taip pat 
spėjo "pasidarbuoti,” par
duodamas už 35,000 latų 
(70,000 litų) “aukso smė
lio.” Jo padėjėjas yra 35 m. 
aferistas Venšau. Jie abu 
dabai- Latvijoj. Tas pat lai
kraštis praneša, kad Rygon 
yra nuvykęs Lietuvos polici
jos inspektorius, kuiis jų ten 
jieško padedamas vietinės 
policijos.

elget i Latvėnienė ir 
klausė: 
bą?”

—’uašinskui,—atsakė mei
steris. Elgeta tą pačią dieną 
užėję pas Lašinską ir pama
čiusi seneli sėdint lovoj su- meilės karšti.

«

o susitarti su tuo 
kavalierium, bet nelaimei... 
vienas antro Kaune nesura
dę. Vyras, žinoma, kaili iš
lupo ir tuo kiek sumažino

suko “Ponas tebėra gyvas, 
ojan jau grabas padirbtas.” 
Sene.is nusigando ir tuojau 
po te mirė.

N;SANTAIKA PRIE 
ŽMOGŽUDYSTĖS 

ATVEDĖ.
Ša du apskr., Lekėčių vai., 

yra kaimas Jenčiai. To kai
mo g.7v. yra labai pasižymė
ję vagystėmis bei žmogžu
dystėmis. Žinovai aprokuo- 
ja. k;.d to kaimo gyventojai 
prašalino iš šio pasaulio apie 
šešis žmones, šiomis dieno
mis tapv palaidotas Vincas 
Sutkus eigulis, kuris turėjo 
kivirčą su Bronium Ken
dziura „ „„ L_",.
Abudu kaimynai bylinėjosi 
po teismą. Sutkus buvo nu
baustas už nedavimą to ke
lio. It bylos parėjus, ant ry
tojaus Bronius Kendziura 
važiavo tuo keliu, o V. Sut
kus pastojo kelią neleisti va
žiuoti. Susipešus. Kendziu
ra kirto kokiu ten kuoleliu, 
ir Suiku? parvirto, o ant ry
tojaus mirė. Antrą Kalėdų 
dieną V. Sutkus palaidotas 
kapinėse, 
uždarytas kalėjimam

už koki ten kelią.

NUSIŠOVĖ NUSIKAL
TĖLIS.

Sausio mėn. 3 d. Alytaus 
ap., Alovės vai., Vaidagų 
kaimo laukuose buvo rastas 
lavonas, prie jo šalę gulėjo 
revolveris. Policija nustatė, 
kad lavonas buvo pil. Čer
niausko Jono iš Padvariškiu 
kaimo. Alovės vai. Skrodi
mo daviniais buvo nustatyta, 
jog Černiauskas nusišovęs 
pats.

Patirta, jog žudymosi 
priežastis buvo ta, kad Čer
niauskas už sukčiavimą Aly
taus teismo 1929 m. birželio 
mėn. buvo nubaustas pus
antrų metų kalėti, bet bylą 
apeliavęs. Be to. dar ten pat 
turėjęs antrą bylą už padir
bimą parašų ant vekselių.

užgiedosiu blogą 
Atiduok pinigus.” 
bandė priešintis.

UŽ PAVEŽĖJIMĄ ATĖMĖ | 
150 LITŲ.

Kamajai. Gruodžio 18 d. 
Kalvių kaime pil. Bendorie- 
nė, išpardavusi Kamajuose 
prekes, važiavo vakare na
mo. Kelyje ji pasivijo rusą, 
kuris ją paprašęs pavėžėti. 
Moteris nieko blogo nema
nydama leido sėsti. Priva
žiavus mišką rusas pasakė: 
“Dabar 
giesmę. 
Moteris 
Plėšikas ją gerai pakamavo 
ir atėmė 150 litų. Moteris 
rusą pažinusi.

BIČIŲ VAGYS.
Palangoj prieš naujus me

tus penki pusberniai pasi
vertę meškomis, pavogė 
grafo Tiškevičiaus vieną 
avilį bičių. Medų suėdė, o 
bites sunaikino. Policijai 
pravedus tardymą, pusber
niai paleisti,' bet už saldų 
medų teks pipirų paragauti.

DERYBOS DĖL DEGTU
KU MONOPOLIO 

NUTRUKO.
Derybos su švedų degtu

kų trusto atstovais dėl deg
tukų monopolio Lietuvoje 
galutinai nutruko ir švedai 
išvažiavo iš Lietuvos.

MOKYKLŲ INSPEKTO
RIAUS TEISMAS.

Alytuje kalbama, kad 
buv. mokyklų inspektoriui 
Siručiui už išeikvojimą val
diškų pinigų (40,000 litų) 
teismas bus vasario mėnesy.

JAUNASIS NUO ŠLIUBO 
PABĖGO.

Degučiai, Zarasų apskri
čio. — Netoli Degučių, Aso- 
vytų kaime, prieš adventus 
buvo susitarę ir vestuves su
ruošė vaikinas Kilbauskas 
su p-le Sasnauskaite, bet ka
da reikėjo į vinčių važiuoti, 
tai tą pačią dieną jaunasis 
pabėgo. Jaunoji iš to ap
maudo padarė vakarušką. 
Tuom ir pasibaigė “vestu
vės.”

LAUŽYMAS 
SVEKATOS 

TAISYKLIŲ 
Netikę valgymo papročiai, stoka ty
ro oro ir pasimankštinimo, bereika
lingi susikrimtimai, trumpai sakant 
laažyma- pamatinių sveikatos taisyk
lių gimdo nevirškinimą, sukietėj'imą, 
galvos skaudėjimą, blogą kraujo te
kėjimą. nusiminimą ir visuotiną be- 
jėgumą. Tą pašalinti imk

TRINERIO KARTAUS 
•ZYNO

—daugelio daktarą rekomenduojamą 
—reguleriai po biskį. Pradek šian
die! “Philadeinhia, Pa. Dec. 16. Tri- 
rerio Kartus Vynas yra vienatinis 
pasitikėjimą* vidurių tonikas. Geras 
senam ir jaunam. John Holland 
Aprietose. Sempeliai r.uo Jos Triaer 

[Co-. 13;;;! So A.-hlarki Avė., C'hicago,

i
i

Pabandyk Dykai
Gyduolės

REM-OLA
GYDO 

^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk ją aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co- Cambridge, Mass.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
1930

► $2034
VISOS PASTANGOS

LIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR 
MALONUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS.

BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KE-

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus $5 S. V. >ein 
Taksus). Trečia klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitu 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

4f. Alfo

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
I KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa į vieną pusę ....
Trečia klesa į abi pusi...........
Tnrist. trečia kl. į vieną pusę
Tur. treč. kl. į abi pusi (min.)
Cabin klesa................................
UŽ VAIKUS: NUO 1 iki 10 
pusė kainos.
Už KŪDIKIUS iki 1-nų metų

Valdžios Revenue ir Head 
atskyrium.
TANKUS IšPL A IRIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

$107.00
$181 00
$123.50
$204.00
$142.50

metų

$5.50
Tax

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
IS NEW YORKO:

26 Vasario .. “ESTON1A”
8 Kovo .... “LITU A MA”
3 Balandžio “ESTOMA”

17 Balandžio “I.ITUAMA”
1 Gegužės . POLONA"

17 Gegažčs . “ESTOnIT”
26 Gegužės . “LITUAMA”

LEIDŽIAMI A. SMETO
NOS RAŠTAI.

Viena knygų leidimo ben
drovių leidžia Antano Sme
tonos žurnalistinės publicis
tikos raštus. Viso busią 8 
raštų tomai—5 tomai iš ra
šytų Vilniuje ir 3 tomai iš 
rašytų Kaune.

Į Lietuvą

i

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

laiku švęst
VELYKŲ ŠVENČIŲ

209 Tremont St_ Boston.
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UNITED STATĖS LINES
N

75 Statė St., Borton. Mtes.

o paskui sausžemiu i Kaunu 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai i Londoną kas 
Pėtnyėia r.auji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNARD LINE

New Y’ork j Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mar dagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bite 
Cunard agento, arba rašykit peš,

33 Statė Street, 
Boston, Man.

K o v o ir. ė n i š p ! a n k i a :

li, 
d. 
d. 
d.
d.

George Washington ........ Kovo
America .............................. Kovo
Preddent Harding........... Kovo
Leviathan............................Kovo
George Washington........... Kovo

45 Broad^ay, New Y'ork City.

^GERESNI DANTYS 
^<feZ GERESNES Sveikatos

ERI dantys padaro labai didelį skirtu-
VI ma jūsų vaiko sveikatoje. Cod liver oil 

pagelbsti augimui geru, sveiku dantų. 
Daktarai ir dentistai rekomenduoja jį. Duo
kite jo regr Ii ari a i visą vaikystės laiką. 
Lengvas būdas yra Scott's 
Emulsion. Malonaus skonio. Vai
kai mėgsta jį. Lengvai virški
namas. Pradėkite šiandie—kiek
viena diena pagelbsti. Kiekvie
nas aptiekininkas turi jų.

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Dėl informaciją ir laivakorčių kreipkitės tuojau* 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.. New York, N. Y'. 315 So. Dearborn St.. Chicago, IU.

Union Trust Bldg., Pittsburgh. Pa. e 616 St. J a mes St- MontreaL €aa.

SCOTTŠ EMUIS'ON
DĖL GERESNIŲ DANTŲ IR KAULŲ 

•attAfcm. Doe^dM. S.*.
JEI PATRUKĘS, 
BANDYK TĄ DYKAI 
Uždėk ant bile patrukusios virtos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

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

ris ar_ vaikas, privalo tuojaus rašvti 
pas Ricc, <0-N. Main street.
Adams, N. Y'.. reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai paliegą nereikalingi." Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butu ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 

d™ visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam riži- 
kiloti gangnna ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ar.t 
operacijos stalo? Daugybė vym ir

ŽYDAI IŠŽAGINO ŽY- 
DELKAITĘ.

Vasarą keturi Mariampo- 
lės žydai užpuolė Mariam- 
polės žydų kapų sargo 18 m. 
dukterį ir išžagino. Be to, 
vienas tą mergaitę ir apiplė-

i v• KJUVIiUk’ j-zUlUlktV ‘ v —

, o B. Kendziura ***.

KILNOJA POLITINIUS 
KALINIUS.

Ka kurie politiniai kali
niai Kaune perkelti iš pa
prasto kalėjimo i Kauno 
tvirtovę. Jų tarpe yra ir stu
dentas J. Norkus.

Moterys kalinės yra ke
liamės iš Kauno kalėjimo į 
Zarasų sunkiųjų darbų kalė
jimą. Studentė M. Navikaitė 
jau perkelta.

Dabar piktadariai nubau
sti po 4 metus katorgos.

susikim- 
Simas 
šaltis 
krutinSja?

Sloan’s
Liniment

♦’Ų.* Pykime tikSi k»d .^.Patrūkimai nėra skaus-
tuojaas "'fcalaudaini1

•’bandjmui dykai fcos paikios meto-
I?atruklmo gydymai Rašydami ( 

|
♦
<
I

1
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vartok.; žemiau

Dykai avo patnAftno
S. Rice, inc.

7e’,y ,Ma’n A4ams. N. Y
a o,:‘;knTris?ųst vi$iška’ «***•» 

inr aplikacija
aso patruKinio.
Vardas .............................
Adresas ..........................
Valstija ............................

Į Plymouth—C herbourg—Sout hampton—H a rr.burg.
S.
cu■<

s.
s.
s.

I
ŠRTN’KIT bet kurį garsiųjų United Statės Lines garlaivių 
ir gėrėkitės ju pasauly pagarsėjusiais parankumais. vir

tuve ir ^silmkar.-unimais.
Pilnu in>rmicija, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

CUNARD LINUA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas Išplaukimai iš New 

Yorko i Southampton kas Seredą vienu iš milžinu ekspresiniu laivu 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
JS BOSTONO: LANCASTRIA—Vasar. 23. CARMAMA—Kovo 2.
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No. 7. Vasario 12 d., 1930.

Tel. Porter 3789Iv
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DAUG LINKSMYBĖS, Pasibovijimų, Juokų, Gra
žios Muzikos, Dainų, Šokių Muzikos, suteiks Jūsų 
Namams ir Šeimynai

i pa- 
Bosto- 

netikrų 
atsar-

THE DOVER ST.
RECTAL CLINIC 

16 Dover St., Boston

i 
I

TAIPGI SIUVAME

CONSTABLE
Real Estate and Insuranee 

Justice of the Peace 
Visame patarnauju gerai.

S. P 
R.fci-i. 
Dabar

v

1 s

Pamatykite, Išgirskite ir Pasistebėkite Naujausiu 
Modeliu pas

BROTHERS MUSIC SHOP
482 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Prie Dorchester St. Tel. So. Boston 1290.

vičius ir

i
| Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

į Bronis Kontrim 
I■
i

IT.OOR \ND DECK PAINT
Regist Kaina . .__  $4.00 gal.
Dabar...................................$2-56 gal.

?1.«hi gal. 
$150 gal.

>>s rūšies l’entu. 
mi viduje ir iš

......... $3.95 gal 
.... $2.69 gal.

<• i L<M>R VARNISH
Kaina

Policija praneša, kati 
skirtinėmis dienomis 
ne pasirodė daug 
10-dolerinių. Bukit 
gus.

Lietuviai dainuo* per Radio 
1 >)• nuo 1:30 iki 
r. 'tas J. Babra- 

Lieiuvos operos

NORU PIRKT N AM \ So. Bosto
ne, 3 šeimynų, atskirą nuo kitų, turi 
būt pigi ir geram stovyje Atsišaukit 

P KETVIRTIS
25 Stellman Rd.. Roslindale. Mass.

REIKALINGAS; Lietuvis vyras galintis parduot radio, pianus, fo- 1 
nografus Mes suteikiam nurodymus ir vaizdus. Pilną ar dalį laiko- 1 
Geros išlygos. Telefonuok arba užeik ypatiškai. Carbone Bros, S 
482 Broad* ay, So. Boston. į

^ęęGccec^coooooccGoeeoGGGceceeeceooeoecoooocccoocev

S JONAS PETRUŠKEVIČIUS ’
’, Lietuvis Graborius <
; ► 162 Broadway. So. Boston. Mass.;
< J Residence: 313 W. 3-rd street. <
<► Telefonas: So. Boston 0304-W. J

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME.
N AUJ AS PUTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TLRIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė,

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

sipilt gazo Jei 
imo,

8

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliotais ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Standard Reads Mived Paint.
Vienas iš Aui 

padarytas varb 
lauko.
Regist Kaina 
Dabar ...........

8 Virginia si., '.etoii Lphams 

Corner. Dorchester.
Programas: pi i na vakarienė, 

šokiai, muzika koncertas lai
ke vakarienės. Dvi svetainės. 

Kviečiame visus, rvas nepribus, 
tas gailėsis. Nepamirškite Už
gavėnių vakar KOMI! ETAS.

$100,000 Vertes 

Pentu Stakas 
iš Standard Plate Glass 
Komp. Bostone, Sutaupys 

nuo 25G iki 50%.
STAR BRAND MIXED PAINT

Aukšto* Rūšies, i. a tas. 24 spalvų. 
Viduje ir iš Lauko vartojimui.

Regist. Kaina ......... $2.95 gal.
Dabar...............................$1.95 gal.

ba. su buriu naujų narių, su pagelha: 
ir pritarimu jaunimo, duoda ši triukš-l 
minga bazarą

Šį karią bazaro rinkoje bus varto
tos visos naujos praktiškos prekės iri 
bus visko: Manketų, lempų, lietsar
gių ir taip toliau ir taip daugiau, j

Šiuomi Lietuvių Ukėsu Draugija 
nuoširdžiai visų lietuvių prašo skait
lingai apsilankyti i šį Bazarą

I I

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS APVAIKŠ- 

ČIOJIMAS.
Vasario 16, ateinančioje, 

nedėlioję, nuo 7:30 vakare, 
So. Bostono pažangieji lie
tuviai, rengia paminėjimą 
12 metų sukaktuvių, nuo pa- 
siskelbimo Lietuvos nepri
klausomybės.

Apvaikščioj i mas įvyks 
Lietuvių Salėje, kampas E ir 
Silver gatvių, So. Bostone.

Apvaikščiojimas bus su 
gražiu programų. Programa žinoma, ne kalbėtoja; 
išpildys f -----
ninkai ir muzikai: St. Pau- nes jisai agitavo už bolševi- 
ra, p-lė Klara Kasparaitė. J kus.
p-lė Marg. Senekevičiutė. SLA. narių dabar yra nemi- 
Jonas Bulskis ir Mandalinų ža pasipiktinimo dėl “fašis 
orkestrą, vadovaujant p-Iei tinių tautininkų.” kurie re- 
Stelai Jasinskaitei.

Kalbės adv.
čius, K. J. Paulauskas, J. G 
Gegužis.

Visi 
dalyvauti 
Lietuvos 
apvaikščioiim 

tinkamai

Žuko prakalbos ir agitacija 
už bolševikus.

Pereitą nedėldienį Lietu- 
!vių Salėj kalbėjo p. Žukas, 
! SLA. organizatorius. Pra
kalbas rengė vietos SLA. 
1 kuopa. Žmonių betgi susi- 
į rinko nedaug. Kaipo kalbė- 
! tojui, p. Žukui negalima nie
ko užmesti. Jis kalba gerai 
ir nuosakiai. Ir bolševikų jis 
visai neužgauna, taigi jie vi
sai be reikalo jį atakuoja.

Kalbėjo ir Kerdiejus. Jis. 
‘ Bet

pasižymėję daini-jo kalba vistiek buvo Įdomi

Kaip žinia, tarp rimti

vadovaujant p-lei tinių tautininkų.”
mia Tarailos kandidatūrą 

F. J. Bago- SI.A. iždininkus, norėdam 
sumušti dabartinį iždininkę 
adv. Gugi. Kerdiejus betg 

lietuviai kviečiami mano, kad Taraila “olraif 
šiame 12 metų vyras. Tai kas čia per bėda, 

nepriklausomybės girdi, jeigu Tareila nutraukt 
10. Susirinkę kiek balsų nuo Gugio? Te- 

visi, tinkamai apkalbėsime gul, sako, nutraukia, tuomet 
Lietuvos reikalus, tinkamai laimės bolševikų kandida- 
paminėsime Lietuvos nepri- tas. Tegul ir bolševikas pa- 
klausomybę ir smagiai pra- šeimininkauja ant SLA. pi- 
leisime vakarą prie gražių nigų. 
dainų ir muzikos.

Kviečia L. N. A. Kcmit.

Konferencija dėl Vytauto 
500 metų jubilėjaus.

South Bostono Lietuvių 
Salėj pereitą nedėldienį bu
vo sušaukta Naujos Anglijos 
lietuvių konferencija, kad 
apsvarsčius, kaip geriau bu
tų paminėjus Vytauto 500 
metų mirties sukaktuves.

Naujos Anglijos vardas 
konferencijai nelabai tiko, 
nes, kaip rodos, iš kitų vals
tijų delegatų visai nebuvo, o 
Naujoji Anglija susideda iš 
6‘valstijų, 
rencijoj buvo 
apie tuzinas 
Sprendžiant iš 
šė delegatai 
Latvrence’o ir 
tai tose kolonijose 
entuziazmo dėl 
jubilėjaus nesimato, 
tello ^iuri visai šaltai, o 
Lawrence as esąs net prie
šingas Vytauto garbinimui.

K on f e re n c i j o j kalbėtojų 
buvo nurodyta, kad ruošiant 
ši jubilėjų norima ne Vytau
tas garbinti, bet sustiprinti 
musų žmonių vienybė, užin- 
teresuoti savo jaunimas, 
“pasirodyt svetimtaučiams” 
ir tt.

Bet draugijoms, kurios 
buvo prisiuntusios savo de
legatus. kaip matyt-, dau
giausia rupi piniginis klau
simas. Ruošiant apvaikščio- 
jimą, žinoma, pasidarys eks- 

’ juos -padengs? 
čia bijosi, kad

Vis dėlto konfe- 
atstovaujama 
organizacijų, 
to, ką prane- 
iš Montellos, 
Worc esterio, 

didelio 
ruošiamo 

Mon-

Organizatoriaus p. Žuke 
buvo nurodyta, kad SLA. 
turtas turi būt atsakomingr; 
žmonių rankose, nes kitaip 
viršininkai gali išeikvoti la 
bai daug pinigų. Pavyz
džiui. dabartiniu laiku prie 
SLA. iždo esąs $30,000 fon
das, kuri galima panaudo: 
bet kokiems tikslams, ir ne' 
valstijų, nei federalė val
džia nieko prieš tai negal 
pasakyti, nes tie pinigai su
sirinkę ne iš narių eluoklii 
ir pašalpos fondams nepri
klauso. -Jeigu bolševikai pa
imtų SLA. iždą į savo ran 
kas, jie žinoma, tuos pini
gus tuojaus paaukotų sa
viems reikalams.

Taigi stebėtis reikia, kad 
tautininkuose atsiranda to
kių žmonių, kurie norėtų, 
kael SLA. iždas pakliūtų ; 
bolševikų rankas.

Reporteris.

pensų. Kas gi 
Ir draugijos 
joms netektų prisidėti pini
gais.

Išrinkta iš 7 narių komi
sija, kuri turės .-usižinoti su 
kitomis kolonijomis ir nu
statyti tolimesniam darbui 
planą. Šitai komisijai pave
sta ir finansų klausimas ap
svarstyti. Kol kas da aiškaus 
plano nėra.

Ties Deer Island, netoli 
Bostono, laivo ikaras užka
bino už telefono vielų, ku
rios ėjo po vandeniu, ir nu
traukė jas. Dėl tos priežas
ties buvo nutrauktas ir tele
fono susisiekimas tarp Bos
tono ir kai kurių salų.

Erocktone sudegė senųjų 
prieglauda.

Anksti šio utarninko rytą 
Brocktone sudegė miesto 
prieglauda seniems žmo
nėms. Ugnis kilo pačiam vi
durnakty, kuomet visi senu
kai buvo kietai sumigę. Jų 
buvo tenai 60 vyrų ir 20 mo
terų. Kiekvieną prisiėjo 

! traukte traukti iš lovos ir 
basi, naktiniuose drabu
žiuose jie turėjo bėgti lau
kan ant sniego ir didelio 
šalčio. Ir vis dėlto visų neiš
gelbėta. Keturi jų sudegė.

Kun. Mockus išvažiavo.
Kun. Mockus jau apleido1 

South Bostoną, ši panedėlį 
jis išvažiavo i New Jersey 
valstiją, kur jam yra suruoš
ta eilė prakalbų. Iš tenai jis 
važiuos i Chicagą. sustoda
mas pakelėj Binghamtone ir 
Clevelande.

Nevtono teismas nubau
dė 5 mėnesiais kalėjimo po- 
licmaną Manningą užtai, 
kad gil tas būdamas važiavo 
automobilium ir sulaikytas 
pakėlė muštynes. Tai bent 
‘tvarkdarvs!*’

Apsivedė Eva Begonytė.
Pereitą šventadieni apsi

vedė lietuvaitė iš Chelsea. 
Mass. Vestuvėse dalyvavo 
daug lietuvių iš Worcesterio 
ir iš kitų kolonijų, išviso 
apie 5o0 ypatų. Vestuvės 
buvo iškilmingos, jaunave
džius gausiai apdovanojo. 
Dainavo lietuviškas dainas 
ir šoko lietuviškus šokius, 
net svetimtaučiams lietuviš
kos dainos ir šokiai labai 
patiko. Visiems dalyvavu
siems šiose vestuvėse taria
me nuoširdų musų ačiū.

Wilemas Navašinskas.

Žada areštuot prohibicijos 
agentus.

Šiomis dienomis federalis 
grand jury Bostone apkalti
no tūlą Farrarą už pirkimą 
degtinės. Iki šiol pirkėja 
nebuvo kaltinami. Dabar g 
federalis teismas pasakė, 
-kad degtinės pirkėjas yra 
lygiai kaltas, kaip ir parda
vėjas. Bet tuo pačiu laiku 
prohibicijos agentai degti
nę perka. Advokatas Mc- 
Grath todėl žada reikalauti 
varant o ir areštuoti prohibi
cijos agentus. Tiesa, jie per
ka degtinę tuo tikslu, kadį

Lynne, ties Barnet Leath- 
er Co. dirbtuve, vandeny 
buvo atrastas te.' dirbtuvės 
inžinieriaus Patteno lavo
nas. Kaip jis prigėrė, niekas 
nežino.

PROF. \. ZIDANAV1Č1US

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

149 Boston st, Dorchester (netoli 
Andre* Sę.) Tel. S. B. 1348-W.

DJDžl \l SIAS IR TR1UKŠMIN- 
GIAUSIAS LIETUVIŠKAS 

BAZARAS!
Rengia Lietinių l’kčsų Draugija 

(Ijthuanjan Citizcns’ Associationi 
Bazara> pra^-idė- VASARIO-FEB. 21 
ir tęsis iki KOVO-M ARCH I d Va
sario 24 ir Užgavėnėse, kovu 4 d. 
triukšmas ir šokiai.

Visus vakarus, svarbiausiai pašvę- 
sime triukšmingam jomarkui. Pro
tarpiuos- žadama duoti paįvairinimų 
—muzikos, juoko ir tt Vasario 24 d. 
bazaro įsisiūbavimą triukšrrAusimt 
abejose salėse duodant šokios; taip 
jau I. Ž£avėnės<*. kovo 1 <1-, bszarą 
užbaigsime irgi su šokiais.

Gerbiamieji, pereitą metą Lietuviu 
I kęsu Draugija y-a padariusi net ke
lius žymesnius žygius, kurie nusisekė 
ir davė naudos jai. palaikymui nuo- 
savios viešos įstaigos Lietuvių Tau- 

•c - —' --yj į tiško Namo. Dabar ir vėl tuo pačiu 
tlirejUS teisme įrodymą prieš j tikslu, pradedant naują metą, draugi- 
pardavėją. Bet advokatas1 £ A“ .nauja .vaI,j>-
sako, kad prohibicijos ista-1 
tymas šitokios teisės prohi
bicijos agentams neduoda.

Šitas advokatas gina Ta
rną Freitą, kuris buvo aną
dien areštuotas už degtinės 
pardavinėjimą. Pas jį atėjo 
du prohibicijos šnipai, nusi
pirko degtinės, o paskui jį 
suėmė už jos pardavimą. 
Taigi Freito advokatas da
bar ir sako: Gerai, tegul tik 
tiedu agentai ateina Į teis
mą ir prisiekia, kad jie yra 
pirkę pas Freitą degtinės, 
aš tuojaus reikalausiu va- 
ranto jiems areštuoti, nes 
federalis grand jury yra jau 
nusprendęs, kad pirkti deg
tinę yra toks pat prasižengi
mas, kaip ir parduoti ją.

Bostono busas sudužo.
Važiuojant New Yorkan 

šį panedėlį Bostono busui at
sitiko nelaimė. C-onnecticut 
valstijoj, netoli Norwalko 
miestelio, kur kelias staiga 
užsisuka, busas susikūlė su 
automobilium ir 4 pasažie- 
liai buvo sunkini sužeisti.

Vasario 16 <]
2 po pietų, ar
vičius ir 1 1 .-----
dain. Ona Lazauskaitė, pa
minėjimui 2 etų sukaktu
vių Lietuvos nepriklauso
mybės, d:iir. s per stotį 
WEEI iš Bostono.

Radio stotį ir programą 
parūpino So. bostono Lietu
vių Ukėsu Dr-ja.

Pereitos subatos naktį ant 
Tremom streeto, prie pat 
savo amų durų, buvo užpul
tas, sumuštas ir apiplėštas 
Peter Orcharian, Plėšikai 
atėmė iš jo S<5'k

Trečias Metinis 
IŽ(.WĖNH VAKARO 

BALIUS! 
Rengia SLA >59 kuopa.

Dorchester. Mass.
I KOVO M AK* H, 1930 

7:30 \::kare 
Kasiem Star Temple.

pirmiau buvęs 
ar yra labai gerai 

3 minutos nuo 
::utos nuo Mar- 

-ampo C ir 2-nd 
| u G .'.ige’aus yra nau- 

nkas. - įtaisė visokias 
ma-io- ’.ašinas mazgeji- 

fi-isir ■: . automobilių Dar- 
-,-ra padaromas už la- 

Ek'pertai mechani- 
. - :r naktimis. Gara-, 

sados. Parduo- 
iz . ą ir aliejų. Jei 
kara^ gerai bėgtų, pa- 
mus - * -•

patarnavimo, kreipkitės

- STEVE JANELIUNAS. 
(OBBGARAGĘ (-)

206 Second St.. kampas C St, 
SO. BOSTON. MASS. Tel. 2920.

VISŲ ŽINIAI
COBB (.AK y.E

Union Garage. da; 
sutvarkytas. Tik 
Brcadvvay arba •”> 
ket Terminai ant 
street. Daba 
jas sav ii 
naujausio: 
mui ir > 
bas greitas ir g< 
bai pigia kainą 
kai būna dier.or. 
žius būna aidai 
dame Sheil ga: 
norite kad jus 
mėginkite pas 
norit gero p. 
pas mus.

Manage

i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO

Specialistas venerišku, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

TW. So. Boatoa 6M-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:

1 ▼. po pietų
Seredomis iki 12 dieną.
Ofiaas "Keleivio” name.

2*1 Broadvay. 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 Hiil Avė,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus, h aid ras ir visokias lovų 
į rėd mes, parduodam pigiausiai.

Kreipkitės ypati
škai arba rašykit. 
G varant uo jam už- 
siganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus. Aplankykit 
Musu Naują Što- 
ra LEPIE'S.

European Feather C'o.. 54 Chauncy
St., prie Bedford st., Boston, Mass.

-■

FiKKV&Y AUTO SERVICE 
and F1LL1NG STAT1ON 

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 pas mus.

VIKTOR VA1TA1T1S
415 Old Colony Ava,

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

R. J. VASIL l 
409 BROADWAY, ROOM 4, t 

SO. BOSTON. MASS. ; ;
Parduodu: NAMUS. KARMAS, ’

KRAUTUVES. J,
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, < .
NAMUS, FORNlšlUS, KRAU- 1 1 

TUVES ir tt. X
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 3 
PADARAU VISOKIUS DOKU- g 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie- X 
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip- X 
kitės, R. J. VASIL g
409 Broadvay, So. Boston, Mass R

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

J. L. PAŠAKAKMS. O. D. 
447 Broad* ay, So. Boston, Mass.

Slcp Mrfdcrs ............ $1.00
'.\-cn~i<in l.adders

20 pėdų—.<7.19 25 pėdų—$8.69.

DYKAI ViETO' PRISTATYMAS 

Tel flancock 6105 ir 6106.
Atdara Subatos Vakarais iki 10:30

South End 
Hardware Co.

1095 V. \SHIN<.TON ST, Boston 
p-a- Iiover s . Elev. Stoties-

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI-
TA1 DIDESNIS SMAGUMAS NAMUOSE!

\ ašarai pasibaigus daugiausia laiko 
tek.- praleisti namie. Pasirūpinki:. ka,| 
jūsų namuose butų smagu ir patogu, 
įsitaisant puikius RAKANDUS iš 
musų krautuvės Turim geriausios rū
šies bed-room setus, paHor-setus, <ii- 
ning-rocm setus, taipgi virtuvei ir ki
tus rokialingus daiktus didžiausiam 
pasirinkime ir visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti puikų angimį 
pečiu virtuvei. Ateikit persitikrin 
Atdara vakarais iki 7:15.

Lietuviai, pirkit pas lietuvį!
I /.T IK R J N A M TEIS INGIA U 

GERIAUSI l’ATARNAVIM.y
PARDUODAM UŽ “CASH" 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

LI1 HUANIAN FURNITLRE COMPANY
A. ASMENSKAS. Menadžeris.

324-326-328 W. Broadway. South Boston, Mass.
Telefonas South Boston lf,is.\v

-!ar v iru

lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių V aistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

sirenų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaikom Kielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunėiam .ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra 
pačioj vietoj.

160 SALĖM STREET,
BOSTON. MASS.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda’ 
mano prižiurėji-J 
mui, visuomet’ 
bu r. a patenkinti; 
ir sutaupina < 
rokai pinigų. ; 

Mano kainai 
visiems ir visur} 
vienoda. <

rf
Ia

lt, LFOver oi., Dvsivii ■ 
• RAUDONĄJA GYSLĄ (PILĖS) į 
| ir kitas panašias votis nuvalo šia-1 
į me Klinike. *
j Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo; 
}9 vai. ryto.

DR. KRANK D. ST ANTON
Direktorius.

1

! 
Į.

rrgzsHsasasasesasHsasiisHsasazsaszį* 
re Telefonas: So. Boston 1058.

I Bay View Motor 
D} Peter Trečiokas ir
< Jos Kapočunas
Y? GERIAUSI LIETUVIAI 
fjj MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobiUns ir 
B gerai patarnauja. 
R Agentūra Studebaker ir Erakine. 
Cj Reikale kreipkitės ir gausit 
K patenkintą patarnavimą.
y Pardavimo vieta: 
ir; 549 E. BR0ADWAT 
[J Taisymo vieta: 
H 1 HAMUN ST,
į kampas E. Eight et, 
rO SOUTH BOSTON, MASS. 
p]S2S?.S?S2S?ę?SHS2S2S2S?S2S2S2SZ5aI

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
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPI A THEATRE BLDG-,

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

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


