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PRALOTAS LABANAUSKAS 
KRIMINALISTŲ SUOLE

DA VIENA KRIKŠČIO
NIŲ BYLA.

Rokiškio klebonas ir 8 kiti 
klerikalai kaltinami Ūki
ninkų Banko apvogimu.
Sausio 21 dieną Rokišky 

prasidėjo sansacinga byla, 
kur kriminalistų suole tapo 
pasodinta 9 klerikalų tūzai 
su pralotu Labanausku prie
šaky.

Pralotas Labanauskas yra 
Rokiškio klebonas.

Visi jie yra kaltinami iš
vogimu pinigų iš Rokiškio 
Ūkininkų Sąjungos banko. 
Didžiausis vagis buvęs krik
ščionių šulas Jonas Rimša, Lesevičius 
kuris pavogęs kelias dešim- kauciją buvo iki teismo iš 
tis tūkstančių litų. Bet šitoj: kalėjimo išleisti, o 6 kiti i 
byloj jo nėra, nes jis išdu- j krikščionys sėdėjo šaltojoj. ' 
mė Brazilijon. Žmonių šia byla susido-

i riaus veikimas buvo labai 
plačiai varomas ir nuo to 
“veikimo” yra labai daug 
skaudžiai nukentėjusių ūki
ninkų.

Kaltinamųjų suole sėdi 
šie klerikalai:

Pralotas Labanauskas, 
Mačiulis, Trimakas, Zin- 
bergas, Repšys, Raupys, Le- 
sevičius, Kurkys ir Plėvo- 
kas.

FRANCUZA1 PROTES
TUOJA PRIEŠ ŽIAU

RUMUS RUSIJOJ.
Francuzų protestonų fe

deracija sušaukė Paryžiuje 
1 didelį mitingą, į kurį pa
kvietė žydų, stačiatikių ir 
kitokių tikybų atstovus, kad

Skandalinga Sovie
tų Byla Paryžiuje.
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TRIUKŠMINGAS VEŽI
KŲ STREIKAS PITTS

BURGHE.
Pereitą sąvaitę Pitts

burghe sustreikavo taxi ve
žikai. Kompanijos pasisam
dė streiklaužius. Streikuo
jantis vežikai tada ėmė ata-[ 
kuoti streiklaužių operuo
jamus automobilius ir mušti 
pačius streiklaužius. Kom
panijos pasišaukė pagalbon 
valdžią ir beveik kožnam 
streiklaužiui davė ginkluo
tą sargą. Bet riaušės nesi
liauja. Vienoj vietoj strei
kieriai ištraukė iš taxi 
streiklaužį vežiką kartu su 
jo sargu ir abudu sumušė, o 
patį automobilį paleido nuo 
kalno. Automobilis apsiver
tė kelis kartus ir užsidegė. 
Keliatas streiklaužių ir sar
gų buvo sužeista. Policija 
pradėjo net ašarų bombas 
mėtyt, 1 
sklaidžius.

VOKIETIJOS TEISMAS 
NUBAUDĖ PLEČKAITI.Šiomis dienomis Paryžiu

je pasibaigė labai įdomi So
vietų valdžios byla. Maskva 
traukė francuzų teisman tris 

užprotestavus i RiSioi isavo al<tovybės Paryžiuje 
klojimą bažnyčių Ru?W valdininkus, būtent: Joffę, 
MM? fe Liborijų ir š. Litvinovą k£ 

misaro Litvinovo brolį. Juos 
kaltino tuo, kad jie prisisko
lino užsieny apie milioną 
dolerių ir, kaip gvarantiją 
už tas paskolas, davė Sovie
tų valdžios padirbtus vekse
lius.

Pereitais metais skolinto
jai kreipėsi su tais vekse
liais į Maskvą, reikalauda
mi tų vekselių apmokėjimo, 
bet Maskva atsisakė mokėti, 
sakydama, kad tie vekseliai 
yra netikri, kad išleidusieji 
juos valdininkai užsieny pa
pildę apgavystę. Iš to ir kilo 
šita byla. Sovietų valdžia 
pasiėmė keliatą komunistų 
advokatų iš Paryžiaus ir 
Berlyno ir patraukė aukš
čiau minėtuosius savo valdi
ninkus francuzų teisman.

Byla sukėlė didelę sensa
ciją. nes kaltinamieji nesi
gynė tuos vekselius darę, 
bet sakė, kad jie juos darę 
pačios Maskvos įsakymu. 
Pinigai buvę reikalingi Ko- 
minterno agitatoriams už
sieny.

Tuo budu kaltininko suo
le atsisėdo pati bolševikų 
diktatūra. Liudininku prieš 
Maskvos komisarus buvo 
pakviestas ir buvusis Sovie
tų atstovas Paryžiuje Besie- 
dovskis, kuris patvirtino, 
kad Litvinovas yra nekal
tas; leisdamas tuos vekse
lius jisai pildęs tiktai savo 
vyriausybės įsakymą. Jam 
buvę įsakyta aprūpinti bol
ševikų Komintemo agentus 
užsieny pinigais. Ir kada tie 
vekseliai vėliaus atėjo Mas
kvon. tai komisarai tarėsi, 
ar juos apmokėti, ar ne; te
čiaus pasigailėta pinigų, nes 
agentų “senvičiams” išleista 
labai daug pinigų. Todėl nu
tarta nemokėti ir suversti vi
są bėdą ant trijų tarnauto
ju.

Išklausęs visus liudinin
kus ir peržiūrėjęs dokumen
tus, Paryžiaus teismas pri
pažino, kad Savelij Litvino
vas ir jo draugai dėl šito 
šmugelio nėra kalti. Tą šmu
gelį varo pati Maskva.

Išklausęs teismo sprendi
mą. Litvinovas sušuko: “Te
gyvuoja Francuzijos teisin
gumas!" ,

kiojimą bažnyčių Rusijoj, 

jau Londone, Berlyne, Briu
sely ir Amsterdame. Mitin
gas išnešė protestą prieš 
žiaurias bolševikų priemo
nes, kurias jie vartoja kovoj 
su tikinčiais, būtent, kalėji
mą, trėmimą ir šaudymą.

JIS GAVO 3 METUS 
KALĖJIMO.

skundas Ženevoj buvo tei
singas.

Reikia pasakyti, kad apie 
Plečkaičio bendradarbiavi

mą su Lietuvos žvalgyba pa
skalai jau senai ėjo. Buvo 

■ kalbama, kad jis tarnavo 
! žvalgybai būdamas dar Sei- 
i mo atstovu. Viešai jis dėjo
si socialdemokratu, o slap
ta buvo krikščionių demo
kratų žvalgybininkas.

Po fašistų perversmo 
Plečkaitis prasišalino i Vil
niaus kraštą kaip politinis 

nes, kaip jis

Jo penki draugai nuteisti 
kalėti po du metu.

Pereitą sąvaitę atėjo ži
nių, kad vokiečių teismas 
Insterburge (Įsruty) išna
grinėjo Jeronimo Plečkai
čio bylą ir nubaudė jį trim 
metais kalėjimo. Gi penki 
Plečkaičio draugai — Dauk
ša, Žemaitis, Pilipavičius, 
Kreiženka ir Zelenka — nu
teisti po du metu kalėti.

Vokiečiai juos kaltino nu
sikaltimu Vokietijos įstaty- emigrantas, 
mams, būtent, perėjimu šie- pats sakė, fašistai grąsino jį 

nušausią, jei į 24 valandas 
neprasišalins. Prasišalinęs į 
užsieni jis pradėjo smarkiai 
veikti tarp kitų politinių 
emigrantų. Provokatoriai 
visuomet taip elgiasi. Emi
grantų kongrese Rygoje 

‘Plečkaitis pasiūlė net orga-r 
nizuoti ginkluotus burius 
Vilniaus krašte ir eiti Lietu
von fašistų griauti. Tas ir 
sukėlė emigrantuose įtarimo 
apie Plečkaičio vaidmenį. 
Kai kurie emigrantai tuo- 

Įjaus pasakė, kad jo pasiūly
mai kvepia provokacija. 
Nuo to laiko pradėta sekti 
kiekvienas jo žingsnis. Keis
ti jo išsireiškimai ir sumany
mai privedė galų gale prie 
to, kad emigrantai prašalino 
jį iš savo organizacijos ir 
ant galo apskelbė tikru pro
vokatorium. Jo karijeros 
galas dabar bus Vokietijos

Teisman šaukiama dau- . n 1*
giau kaip 150 liudininkų. (jHiBS 1 0ilCm3Dd.S 
Byla užsitęs apie 2 sąvaites. >T v - zi i • 
Kaltinamiems ginti paimti NUSOVC LlFcibOnŲ. 
"pLdote^banausfau, ' Chelse^T

rr . i ’ no priemiesčio cnei»ea po- įr Trimakas uz H T- — • i i hemanas Lmn užėjo į lenkų 
vestuves ir tiek prisilakė, 

Į kad neteko proto ir nuėjęs į 
netolimą garažą pradėjo 
šaudyt iš revolverio. Tūlas 
Harlow buvo peršautas per 
strėnas, o lenkų graborius 
Poliakevičius iš Somervillės 
buvo nušautas ant vietos. 
Dabar žmogžudys areštuo
tas.

Liudininkai sako taip. Po
liakevičius kalbėjosi su ga
ražo darbininku apie auto
mobilius. Tuo tarpu į gara
žą atėjo iš vestuvių girtas 
policmanas Linn. Pradėta 
kalbėti apie šaltą orą ir ga
ražo langus, kurie buvo sau
si ir neužšalę. Paskui kalba 
nukrypo apie kulkasvai- 
džius. Staiga policmanas iš
sitraukė savo revolverį ir 
pradėjo juo taikyt į buvusi 
tenai Harlow. Tas norėjo 
policmano ranką su revolve
riu nustumti į šalį, bet polic
manas tuo tarpu šovė. Ku
lipka sužeidė Harlovv ran
ką, paskui pataikė į šlaunį ir 
sustojo strėnose. Harlow ta
da mėgino bėgti, kaip pasi
girdo antras šūvis, nuo kurio 
tuoj sugriuvo graborius Po
liakevičius. Kulipka patai
kė jam tiesiai į širdį.

Tai ve, kokių esama polic- 
manų! Ir tokiems žmonėms 
pavesta tvarka daboti!

Žmonių šia byla susido- 
Ši byla turi labai didelę mėjimas labai didelis, nes 

visuomeninę reikšmę, nes manoma, kad teisme paaiš- 
buv. Uk. s-gos Rokiškio sky- kės daug sensacingų dalykų.
visuomeninę reikšmę,

Leit. Sutkus Apiplė- '’tooj^piukso3' 
šė Kauno Banką. Į RomoJ£™sgalva pa. 
Lietuvos spauda paduoda kėlė protestą prieš bolševi- 

įdomių smulkmenų apie tai, kų valdžią, kam ji uždarinė- 
kaip Ryšių batalijono kari-.ja bažnyčias ir naikina ti- 
ninkas leitenantas Sutkus kybą. Panašių protestų bu

vo girdėt ir iš protestonų 
dvasiškijos. Bet Maskvos 
laikraščiai “Izviestija” ir 
“Pravda” atsako, kad tai 
yra organizuota tarptautinė 
reakcininkų agitacija prieš 
sovietų Rusiją, bet Rusijos 
darbininkai tą propagandą 
lengvai atremsią.

ninkas leitenantas 1 
buvo padaręs užpuolimą ant' 
Kauno žydų banko Ugnage- 
sių gatvėj.

Užpuolimo metu banke 
buvo apie 40 žmonių, 28 tar
nautojai, o kiti pašaliniai. 
Apie 11:30 valandą ryto 
bankan inėjo Įeit. Sutkus. 
Jis uždarė paskui save du
ris, greitai užsimovė ant akių 
kaukę ir atkišęs Į publiką 
du revolveriu sušuko: “Gul
kite!” '

Vieni tuoj sugulė, o kiti 
žiurėjo ir nežinojo kas čia 
darosi, nes lietuviškai nesu
prato. Jie pradėjo rusiškai 
klausinėti, ką šita komedija 
reiškia. Tuomet banditas 
sušuko rusiškai: “Ložitės!” 
Po šitos komandos jau visi 
gulėjo.

Laikydamas abejose ran
kose po revolveri, vieną di
deli juodą, o kitą mažesni 
nikeliuotą, jisai priėjo prie 
kasos, liepė kasieriui atida
lyti seifą ir pačiam atsigulti 
prie stalo. Paskui vieną re
volveri Įsidėjo kišeniun ir ta 
ranka ėmė žerti pinigus Į 
krepšį.

Bet tuo tarpu buvo duota 
žinia policijai ir ji pribuvus 
pastojo banditui kelią. Jis 
pradėjo šaudyt i policiją. 
Policija taip pat atsakė šū
viais. Kova ėjo apie 15 mi
nutų. Leitenantas Sutkus bu
vo ant galo sužeistas ir su
imtas. Pasirodė, kad jis yra 
vedęs ir jo žmona tarnauja 
žemės ūkio ministerijoj. 
Valdžiai ir karininkams la
bai nesmagu, kad šitokiu 
banditu pasirodė armijos 
leitenantas, todėl norima 
įkalbėti visuomenei, buk 
banditas esąs “nepilno pro
to.”

New Yorko Siuvė
jai Laimėjo Streiką

Moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas New Yorke pasi
baigė pilnu laimėjimu dar
bininkams. Streikan buvo 
išėję 30,000 darbininkų ir 
streikavo 8 dienas. Svar- 
biausis jų reikalavimas bu
vo panaikinti taip vadina
mas “prakaito šapas” arba 
neunijines dirbtuves, kad 
visas darbas butų atiduoda
mas organizuotiems darbi
ninkams. Ir šitas reikalavi
mas buvo išpildytas. Darbo 
sutartis pasirašyta dviem 
metams ir streikieriai jau 
grižo darban.

Reikia pasakyti, kad ko
munistai per šitą streiką 
skebavo ir norėjo jj sulau
žyt, nes ne jų sumanymu jis 
buvo apskelbtas ir ne jie 
jam vadovavo. Taigi jiems 
norėjosi diskredituoti uni
jos vadus. Bet tai nieko ne
gelbėjo.

Rusija Uždarinėja

Rusijoj prasidėjo urmi
nis bažnyčių uždarinėjimas. 
To reikalauja pati liaudis. 
Čitos mieste 10,000 žmonių 
suruošė demonstracija ir 
pareikalavo, kad valdžia 
uždarytų visas cerkves, si
nagogas, moskas ir bažny
čias. Ir dabar visam Sibire 
uždarinėjami maldos na
mai. Maskvos laikraštis 
“Bezbožnik” reikalauja, kad

PHILADELPHIJOJ POLI
CIJA UŽPUOLĖ 

BEDARBIUS.
Vasario 14 dieną Phila-

11V3U ClOCAl LA UvniMllOĮ -

kad riaušininkus iš- nos be pasportų ir nešioji- 
mii nrinlzm K n Inidimn

Bedarbių Demonst
racija Clevelande.
Apie 10,000 bedarbių Cle-

mu ginklų be leidimo.
Šita Plečkaičio kompani

ja buvo suimta Vokietijoj 
pereitais metais, būtent tuo 
laiku, kada Voldemaras tu
rėjo grįžti iš Ženevos, kur jo 
skundas prieš lenkus buvo

velande pereitą sąvaitę įtai- atmestas. Ženevoj Voldema- 
sė demonstraciją ir nuėjo ras norėjo įtikinti Tautų Ly- 
prie City Hali reikalauti ko-ka.d lenkai organizuoja 
kios nors pagalbos. Policija Pries Ą pleckaitinmkus. 
nenorėjo jų rotužėn įleisti ir ./^sakydami į ta skundą, 
pradėjo demonstraciją krik-1 Jankai Voldemarą išjuokė, 
dyt. Bedarbiai nenorėjo’Tuojaus po to Vokietijoj bu- 
skirstytis. Įvyko susirėmi- areštuotas Plečkaitis su 
mas. Buvo pašaukta dau- bombomis. Politiniai Lietu- 
giau policijos ir ugnagesiai. ^?s emigrantai, 
Keliatas bedarbių buvo po- ........
licijos buožėmis sužeista ir 
galų gale demonstracija 
vaikyta.

KOMUNISTŲ BYLA 
BOSTONE.

iš-

, kurie se
niaus dirbo iš vien su Pleč
kaičiu, dabar apskelbė jį 
aiškiu provokatorium ir pa
reiškė, kad jis nuvyko Vo
kietijon su bombomis pa
ties Voldemaro įsakymu, 
idant tuo budu įrodžius pa
sauliui, jog Volddemaro kalėjime.

DU KALINIAI PABĖGO 
NUO DARBO.

Taisant kelią netoli Acto- 
no pereitą sąvaitę pabėgo 
nuo darbo du kaliniai, abu
du South Bostono airišiai, 
dideli vagys ir bomai. Jiedu 
susitarę užpuolė sargą, su
mušė jj, atėmė revolverį ir 
spruko miškan. Prie darbo 
buvo ir daugiau kalinių, bet 
tie nebėgo. Tuojaus buvo 
organizuota ekspedicija ir 
sekančią dieną abudu bo
mai buvo rasti miške po me-

SUDEGĖ 9 ORLAIVIAI.
Lansing, Mich.—Pereitą 

sąvaitę čia sudegė didelis 
Volverine Flying kompani
jos hangaras su orlaiviais ir 
ugny buvo sunaikinti 9 pa-' džiu taip sušalę, kad vos tik 
sažieriniai orlaiviai {gyvi.

valdžia uždarytų visas baž- rielphijoj nusirinko prie ro- 
« • ■ ~ tužės keli šimtai bedarbių.

Policija juos užpuolė ir pra
dėjo žiauriai stumdyt ir net 
mušti. Negana to, da 12 be
darbių areštavo ir kaltina 
juos
* • ? •
SIU.

nyčias Maskvoje, Lenin
grade ir Charkove. Jis nuro
do, kad Odesoj, Kalugoj ir 
Podolske tas jau padaryta, 
todėl Rusijos sostinėj neiš
puola būti atsilikus. Laik
raštis pataria Maskvos ka
tedrą, didžiausią visoj Ru
sijoj šventyklą, paversti 
“bedievybės muziejum.”

Meksikos prezidentas Ru
bio, kurį dvi savaitės atgal ta, kad Brocktono mieste 
komunistas peršovė, jau pa- senųjų prieglaudoj kilo gai- 
sitaisė ir pradeda vaikščiot, sras nakties laiku. Dabai 
Kulipka buvo pataikius jam galima pranešti, kad iš ap 
į veidą ir sutrupinus ž'andi- degusių per tą gaisrą seneliu 
kaulį. mirė jau penktas žmogus.

“kurstymu prie riau-

Šiomis dienomis Bostono!
policijos teisme buvo 10 ko-i rusai PALEIDO 2.000 fL* • A zi—.t munisty byla, kurie buvo an- KINIEČIU ChlCagOJ AreStUOta
dai areštuoti uz demonstra-' / - 1 F aaa /m 1*
ciją ir muštynes su policija' Iš Vladivostoko praneša- J.ĮJĮjĮj 1.01111^31111, 
prie Statė House. Komunis-‘ma, kad tenai buvo paleista' ®
tai buvo tuomet suruošę “be- 2,000 kiniečių kareivių iri 
darbiu demonstracija” ir oficierių, kuriuos raudonoji, P^ęengstenūs eina sek- 
reikalavo, kad Amerikos ka- armija buvo paėmusi nelais-Į™1ngai tol aVt„L pl -lo ^asa-

Davis, yra net ne vietinisgy- išmaudė ir davė švarius bai-; 
ventojas, bet atvažiavęs iš tinius. Išvažiuodami kinie-i 
Providence, R. I., ir prie to čių kareiviai pasižadėjo] 
da paaiškėjo, kad jie niekad daugiau prieš Sovietus neiti,! 
jokio darbo nedirba, bet va- bet kiniečių karininkai tokio i 
žinėjasi iš vienos vietos ki- pasižadėjimo nedarė. 
Si^riS’kei^^'šENSI PROVINCIJOJ NE- 
ko M^k“ ne LIKSIĄ GYVO ŽMOGAUS

nam, bet visai komunistų or-‘ Iš Šensi provincijos (Ki- 
ganizacijai Amerikoje. Kai- nijoj) kas sykis ateina vis 
po svetimos valstybės agen- baisesnių žinių. Badas tenai 
tą, teismas jį nubaudė 9 mė- siaučia jau antri metai ir sa- 
nesiais kalėjimo. į koma, kad greitu laiku tenai

---------------- neliksią jau nei vieno gyvo 
MUNŠAINO SPROGIMAS žmogaus. Fenghsiango ap- 
BROOKLYNE SUŽEIDĖ skrity iš 203,485 gyventojų 
50 VAIKŲ MOKYKLOJ, mirė jau 100,000.
Vienam garaže Brookly-' AREŠTAVO 30 HAITIE- 

ne buvo įtaisyta munsamo, *.|j
dirbtuvė. Pereitą sąvaitę te- - -
nai įvyko sprogimas, kuris 
buvo toks smarkus, kad oro 
spaudimas suvarė į vidų vi
sus langus esamoj skersai 
gatvės mokykloj. Šito pa
sekmėj 50 vaikų buvo sužei
sta, kai kurie labai sunkiai 
ir galės da mirti.

RUSAI PALEIDO 2,000 
SUIMTŲ KINIEČIŲ.

Chicagoj pradėtas vajus

buvo sugautos ir dvi mergi
nos plėšikės, kurios apiplėš
tiems žmonėms paprastai 
liepdavo išsirėdyti, ir tada 
pabėgdavo. Vienas taxi ve
žikas sako, kad viena tų 
kirptaplaukių įrėmusi jo krū
tinėn revolverį atėmusi vi
sus pinigus, o paskui liepė 
nusimauti kelines ir tada 
pabėgo.

Darant ant gengsterių ab- 
lavą buvo ir keliatas gink
luotų susirėmimų. Du ban- 
jditai buvo nušauti, o kiti du 
i mirtinai sužeisti.

BROCKTONO PRIE
GLAUDOJ SUDEGĖ 

5 SENUKAI.
“Keleivy” buvo jau rašy- 

kad Brocktono mieste
SMARKUS ŽEMĖS DRE

BĖJIMAS KRETOJE.
Kretos saloje, kuri pri

klauso Graikijai, pereitą są
vaitę buvo smarkus žemės 
irebėjimas ir miestas Kan- 
dia pasiliko be žiburių.

FRANAS TAUZA PA
SMERKTAS MIRIOP.
Wilkes-Bane, Pa. — Fra- 

nas Tauza, kuris pereitą ru
deni Luzernėj nušovė poli
cijos viršininko padėjėją 
Krakovski, pereitą sąvaitę 
buvo nuteistas miriop. Jis 
bus nužudytas elektros kė
dėj.

POLICIJA NUKOVĖ 
MAJEVSKĮ.

Laikraščiai praneša, kad 
Buffalos mieste policija nu
šovė lenkų kumštininką Ma- 

’ *, kuris kumštininku

Port-au-Prinoe mieste, 
Haiti saloje, pereitą sąvai
tę buvo suruoštas didelis 
mitingas pagerbimui kritu
sių haitiečių, kuriuos gruo
džio mėnesy Amerikos juri
ninkai Aux Cayes mieste 
nušovė. Per šitą mitingą 
provokatoriai sukėlė triukš
mą ir buvo areštuota 301 
žmonių.

Komunistas Flores, kuris jevskį, _ .......... ..........
kėsinosi nušauti ir sužeidė tarpe buvo žinomas kaip 
Meksikos prezidentą Rubio, "" 
gali būt nubaustas mirties šautas 
bausme. ___ Iką, nepasakyta.

“Ted Mereis.” Jis buvo nu- 
savo namuose. Už
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APŽVALGA 9
KOMUNISTŲ PASAKOS 
APIE MILWAUKEE BE
DARBIUS IR SOCIALIS

TŲ MAJORĄ.
Amerikos didmiesčiuose 

dabartiniu laikku yra daug 
žmonių be darbo. Yra be
darbių ir Mihvaukee mieste, 
nors netiek daug kaip kitur. 
Vardan tų bedarbių komu
nistai nutarė pakelti Mil- 
vvaukee mieste triukšmą, nes 
to miesto galva, Daniel W. 
Hoan. yra socialistas, žino
ma, komunistams čia rūpė
jo ne bedarbiams padėti, 
nes visi žino, kad majoras 
negali bedarbės prašalinti, 
jeigu fabrikai užsakymų ne
turi; 
ir apšmeižti “s 
joro valdžią.” 
demonstraciją, 
triukšmauti, ir 
išskirstė.

Komunistai to tik ir norė
jo. Jų laikraščiai tuojaus 
pradėjo rėkti, kad “socialis
tų policija brutališkai už
puolė bedarbių demonstra
cija.” Brooklvno “Laisvė” 
sako:

"Trečiadienį ir ketvirtadie
ni čia Įvyko didelės bedarbių 
demonstracijos po komunistų 
vadovybe. Miesto majoras Įsa
kė policijai bedarbių demonst
racijas išdraskyti.

“Trečiadienį apie tūkstantis 
bedarbių maršavo i miesto sa
lę patiekti miesto majorui rei
kalavimus. Policija brutališ
kai atakavo demonstrantus. 
Tris darbininkus suareštavo."

Argi ištikrujų taip buvo? 
Pasiklausykit, ką apie tai j 
sako “Naujienos:”

“Komunistų šlamštelio dek-j 

tarnavimas apie ‘tūkstantį’ ir 
apie ‘dideles’ demonstracijas 
yra tuščias blefas, nes ta jų 
demonstracija, kaip kiti laik-j 
rašėiai praneša, buvo visai sky-l 

sta.
“Bet kad majoras Hoan Įsa

kęs policijai demontrantus vai
kų.!. atakuot ir areštuot. tai— 
begėdiškiausias melas!

“Jokių Įsakymų policijai; 
Milwaukee’s miesto galva ne
duoda. kadangi policija yra vi
sai ne jo žinioje. To miesto po
licijos departamentą, sulig įs

tatymu. kuris prieš daugeli 
metų buvo išleistas \Visconsi- 
no valstijoje, kontroliuoja sru- 

bernat orius.
‘‘Majoras Hoan ne tik neda

rė nieko panašaus, ką jam pri
kiša ‘Laisvė.’ bet elgėsi kaip 
tik priešingai. Viena, jisai pri
ėmė ‘bedarbių delegaciją.’ ku
ri buvo pas ji atsilankiusi, ir 
atidžiai išklausė jų pranešimą: 

antra, jisai kreipėsi į policiją, 
kuomet ji suėmė keletą 
monstrantų.’ ragindamas 
paleisti suareštuotuosius.“

Taigi pasirodo, kad 
munistų pasakoms nekuomet 
negalima tikėti. Jie visuo
met iškraipo faktus, o ypač 
kada jie rašo apie socialis
tus.

ėmė. Dabar lieka tik 4 kan
didatai i iždo globėjus, bū
tent. Raginskas ir Januške
vičius. kuriuos remia visi 
nuosakus SLA. nariai, ir du 
bolševikai.

JdTourdine
i.

jiems rūpėjo iškoliot 
ocialisto ma- 

Jie surengė 
pradėjo 

policija juos

KRIKŠČIONYBĖ IR 
MOKSLAS.

Chicagos kunigų “Drau
gas“ užsimanė pašnekėt apie 
mokyklas ir mokslą. Ir šne
ka. Girdi:

“Tik katalikiškos mokyklos 
gali jaunimui teikti pilną mok
sle išlavinimą. Tąi dėlto, kad 
.jose išgu'ldoma tikrosios krikš
čionybės mokslas. Be šio moks
lo išėję mokyklas nesiskaito 
baigę pilnai mokslus. Kitais 
žodžiais. l>e tikrosios krikščio
nybės mokslas negali

per trisdešimts
«

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

• • ir tokia tebėra.

būt pSl-

W. S. Q
BOSTON JACKSONVILLE

i Lietuvos Fašistų Vergijoj

Kaliniai surengė šnipui 
“balių.”

Į vakarą musų kameroj li
ko tik apie 10 žmonių. Kiti 
visi atsidūrė “saugesnėj” 
vietoj—kalėjime. Musų tar
pe atsirado ir pora Mariam
polės “bomelių," atėjusių 
atlikti kelių parų bausmę už 
mažus nusikaltimus. Atve
dė ir šnipą atgal, kuris, ma
ut, specialiai man ir drau
gam buvo taikomas. Žinant 
dabar tikrą jo rolę, buvo su
ruošta jam “parė.” Nei aš, 
nei mano draugai nesam lin
kę žmogų mušti, bet čia tu
rėjom bendrai dalyvauti, 
nes kitaip ir pats gausi. Ir 
kaip jo neprikankino!... Vi
saip. Man net gaila buvo 
žiūrėti į šį nesąmoningą 
niekšą. Dabar jis atrodė ne
kalčiausiu, lėčiausiu sutvė
rimu pasauly. Visas duoda
mas jam “pakutas” priimda
vo be jokio žodžio, be jokio 
pasipriešinimo. Jis puikiau
siai žino, kad čia jo galybė 
neveikia ir kiekvienas pasi-

u
t J. KRUKONIS.

pirma, kitas paskui, o mes 
vidury žingsniuojam vidu
riu gatvės. Nors praeiviai ir 
pasižiūri i mus, bet tai tik 
Įdomaudami, ar ne jų pažįs
tami. Šiaip Kauno publikai, 
ypač fašistams užviešpata
vus, tos eisenos ne naujiena. 
Šimtus areštuotų jie mato 
kasdieną.

Kaunas mane jaudina. 
Čia tiek atsiminimų!... Einu 
nulenkęs galvą, o praeities 
vaizdai viens po kito neria 
per mano vaizduotę. Štai 
viešbutis, kuriame tiek kar
tų nakvojau bebuvodamas 
čia visuomeniniais reikalais; 
štai komendantūra, štai kra
što apsaugos ministerija. 
Visur čia mano buvota ne
priklausomybę kuriant. Kiek 
širdžiai malonumo teikė šios 
Įstaigos anais laikais?!... Juk 
tai musų! Čia skamba musų 
bočių kalba!... Bet dabar... 
širdį drasko Į jas pažiurėjus. 
Geriausių sūnų krauju su
kūrėm jąs, o dabar jos virto 
ligoninėmis. Čia riogso už
sikrėtę biauria liga. Čia fa
šizmo bacilos knibždėte 
knibžda ir baigia ėsti ir be 
to jau negausingas smegeni
nes. Kurių kunan jos nepa
jėgė Įsiskverbti, tuos kanki
na patys užsikrėtusieji.

Štai įgulos bažnyčia ir jos 
aikštė. Čia 8 metai atgal da
lyvavau parade. Marša vau, 
stovėjau ramiai ir šautuvu 
gerbiau ministeriui pirmi
ninkui p. M. Šleževičiui. 
Musų kraštą tuo laiku griu
vo iš Rusijos komunistai. 
Jis karštai mums kalbėjo ir 
musų širdys degė pasiryži
mu ginti savo šalį. Nykštu
kas diktatorius užsieny šil
dėsi, ponas Smetona popie- 
rv prezidentavo, o geriausi 
Lietuvos sūnus kraują liejo. 
Ir atvadavom, nors dalį Lie
tuvos žemelės, bet nemokė
jom atsispirt prieš tas usnis- 
piktžoles. kurios musų tarpe 
augo ir šiandien nustelbė 
geruosius diegus.

(Bus daugiau)

nas.

Kunigų laikraštis 
sakoja nesąmones, 
yra toks, 
nėra joks 
gija. Ji remiasi aklu tikėji
mu i stebuklus. Sulyg krikš
čionybės. visas pasaulis at
sirado iš vieno Dievo žo
džio "testojasi.” Nuo aniuo- 
lo pasirodymo Marija tam
pa motina ir iš “nekalto pra
sidėjimo" gimsta Kristus, 
kuris vėliaus lieka nukan
kintas ir dideliu akmeniu 
užverstas. bet trečią dieną 
“iš numirusių prisikelia” ir 
su visu kunu nueina į dangų.

Atmesk it šitos stebuklus, 
ir krikščionybės visai neliks.

O ar mokslas tiki tiems 
stebuklams?

Žinoma, kad ne. Kas prie
šinga gamtos įstatymams, 
tas negali gamtoje įvykti. 
Negali gimti vaikas be tėvo 
ir negali joks kūnas nueiti į 
dangų, nes, visų pirma, že
mės traukiamoji jėga neleis 

!jam be orlaivio nuo žemės 
pakilti, o antra, nėra jokio 
dangaus.

Tai yra mokslo tvirtini
mas. Ir šitą tvirtinimą mok
slas visada gali faktais de- 
monstruoti, visada gali iš 
naujo patikrinti. Mokslas 
niekuo netiki. Jis remiasi 
tiktai faktais. Todėl jis vi
suomet tyrinėja ir jieško 
faktų. Ir todėl tarp mokslo 
ir religijos visuomet ėjo ir 
eina kova. Romos katalikų 
kunigai sudegino Bruną ir 
nukankino Galilėjų vien dėl 
to. kad jiedu tvirtino, jog 
žemė yra apskrita ir sukasi 
aplink saulę. Kada Danvi- 
nasr paskelbė savo evoliuci
jos teoriją, bažnyčia pakėlė 
didžiausi triukšmą prieš jį, 
o šiandien ji su savo popie
žium ir kardinolu O’Con- 
neilu piestu stoja prieš Ein
šteino teoriją.

Ir visa to akyvaizdoje 
“Draugas” nesigėdi pasakot, 
kad “be krikščionybės mok
slas negali būt pilnas!”

I

I 
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‘de
ją

ko-
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čia pa-
Faktas 

kad krikščionybė 
mokslas, bet reli-

vistiek pasmerkė. Tokia jau įgalėtų laisvai statymus kri-i 
keršto logika. |tikuoti. tai elektros trustas!įtikuoti. tai elektros trustas

Negana to, bolševikai iš- senai jau butų tą valstiją 
leido dar “Besiedovskio Įs- pasižabojęs ir?nt jos gyven- 
tatymą,” kuris yra taikomas tojų sprando atsisėdęs.
visiems tokiems žmonėms, 
kaip Besiedovskis. Apie tą bukapročiam 
įstatymą “Elta” paduoda iši bolševikų ir 
Maskvos šitokių smulkme- ras. 
nu:

“Vyriausiojo tribunolo pro-1 
kuroras išleido taisykles vadi-! 
namam ‘Besiedovskio įstaty-! 

mui’ vykdyti, šiuo Įstatymu, 
visi Sovietu veikėjai, esą už-į 
sieny ir atsisaką grįžti i So-! 

vietų Rusiją, vyriausybės įsa
kymu baudžiami mirties baus
me. Išleistos dabar instrukci
jos nustato, kad bausmė išple-į 

ėiama taip pat ir tiems Sovie
tų piliečiams bei organizaci
joms užsieny, kurios slepiti sa
vo gyvenamą vietą arba teikia 
pagalbą, bandantiems bausmės I 

išsisaugoti."
I

Nurodykit >:tą faktą tiems 
kurie giria 

rasistų diktatu-

“BESIEDOVSKIO ĮSTA
TYMAS.”

“Keleivio” skaitytojai
TADCIIA IČTDAIIIfCIACltW'bUt 1aU Ž’n°’ RaS Be*

IŠTRAl^SI^LjedovSki$. Savo laiku jis 
SAVO KANDIDATcRĄ. buvo žymus bolševikų dip

lomatas ir ėjo Sovietų atsto
vo padėjėjo pareigas Pary
žiuje. Bet bolševikams jis 
kaž kuo prasikalto ir jie įsa
kė jam grįžti Maskvon. Jis 
šito Įsakymo nepaklausė. 
Tuomet raudonoji žvalgy
ba prisiuntė savo slaptą 
agentą Paryžiun, kad jis Be- 
siedovski areštuotų ir par
gabentų Rusijon. Besiedovs
kis pabėgo iš Sovietų atsto
vybės per langą, per tvoras, 
ir dabar visai nemano Rusi
jon grįžti. Negana to, jis da
bar pradėjo kelti per fran- 
euzų spaudą visokias bolše
vikų paslaptis aikštėn, kas 
Maskvos komisarus labai 
erzina. Todėl jie pasmerkė 
jį sušaudymui. Nors jų šū
viai negali jo pasiekti, bet

SAVO KANDIDATŪRĄ.
T SLA. iždininkus dabar 

yra 3 kandidatai: nuosąjtųs 
sandariečiai su socialistais 
remia dabartinį iždininką 
adv. Gugi, bolševikai turi 
vėl savo žmogų, o fašistuo- 
jantįs tautininkai stato Ta- 
reilą. Visi žino, kad p. Ta- 
reilai nėra jokios vilties lai
mėti rinkimus, bet jis gali 
daug pagelbėt bolševikams, 
nes gali nutraukti dali balsų 
nuo adv. Gugio.

“Naujienos” vienok sako 
girdėjusius, kad p. Tareila 
jau žada savo kandidatūrą 
ištraukti. Tai butų labai iš
mintingas iš jo pusės žings
nis.

Stungis ir Rugis. du kan
didatai į iždo globėjus, sa
vo kandidatūras jau atsi-

ŠEIMININKĖMS 
PATARIMAI.
DARŽOVES REIKIA VAL

GYT! VISUOMET.
Daržovės yra reikalingos' priešinimas suteiks jam dali

giau smūgių.
Čia buvo einama įvairiau

sių kalėjimo “žaidimų,” ku
riuos dirigavo Mariampolės 
“bomeliai,” matyt, jau ne- 
pirmą kartą sėdį kalėjime.

prie kiekvieno valgio taip 
pat, kaip ir duona, jei nori
me, kad kūnas butų tvirtas 
ir sveikas, šeimininkės kar
tais pamiršta apie tai, ypač 
žiemos laiku. 1______ _
žiu daržovių sunku gauti 
Per dažnai valgis susideda 
tik iš mėsos, duonos ir bul
vių, o toks maistas neduoda 
vaikams užtektinai tų daly
kų, kurie jiems reikalingi, 
kad galėtų augti ir norma
liai vystytis. Toks valgis nė
ra užtektinas ir užaugu
siems. Prie jo reikia dar 
priedų, kaip pienas, kiauši
niai ir visokios daržovės.

Pavasary gaunamas karš
tis arba pavargęs jausmas, 

(kuris pasirodo žiemos pa-j 
į baigoje, paeina iš tos prie
žasties, kad žiemos laiku 
nebuvo valgoma užtektinai 
vaisių ir daržovių. Galima 
sutaisyti įvairias daržoves 
taip, kad šeimyna jas pa
mėgs ir net vaikus galima 
pripratinti valgyti daržoves, 
kurių jie paprastai nemėgs
ta.

Dažnai šeimininkės daro 
klaidą, kuomet daržoves vi
rina per ilgai. Tas atima 
skonį, jos pasidaro negar
džios. ir dažnai didelė dalis 
mineralinių druskų išverda, 
o jos yra labai reikalingos 
žmogaus kunui. ,

i

PRUSEIKA IŠMESTAS 
iŠ “DARBO.”

Amerikos rubsiuvių orga- 
1U nizacija leidžia lietuviams 

rubsiuviams laikraštį “Dar
bą.“ To laikraščio redakto
rium paskutiniais laikais 
buvo komunistas Pruseika. 
Dabar "Naujienos” prane- 
ša. kad Pruseika rezignavęs. 
Taip buvę rašyta pačiam 

Į “Darbe." Mes io laikraščio 
(negaunam, todėl paduosi
me. ką apie tai sako “Nau
jienos:"

"Paskutiniame rubsiuvių 
Amalgameitų li.ikraščio ‘Dar
bo’ numeryje Įdėta praneši
ma.-. kad L. Pruseika rezigna
vo iš redaktoriaus vietos.

"Pruseika per keletą metų 
tarnavo toje vietoje, imdamas 
aigą iš Amalgameitų unijos’ 
viršininku, kurie yra socialis-. 
tai arba, an ‘ jo, ‘socialsvola- 
čiai.’ ir karti; isai dirbo ranka 
už rankos si. komunistais, ku
rie Amalgan • itų unijos vadus 
vadina ’parc<. kais.’ ‘razbai- 
ninkais’ ir •. uosiais.'

"Retai kur asite tokią lank
sčią sąžinę, kaip Pruseikos.’’

Prie šito mes' norėtume 
i, ką mes esame gir-

I
I
I

kuomet švie- Šnipelis ir kryžium gulėjo, 
ir pilvui šliaužė, ir užrištomis

KĄ REIŠKIA DEMOKRA
TINĖ TVARKA IR 
SPAUDOS LAISVĖ.

“Portland News” redak
torius. Dr. E. H. Gruening. 
laikė anądien Rollins Kole
gijoj paskaitą apie valsty
bingumą ir papasakojo Įdo
mių dalykų apie tai, kaip 
elektros trustas mėgino pa-. 
žaboti Maine’o valstijos le-v I
gislaturą.

Insuilų klika, kuri valdo’ 
milžinišką elektros trustąj 
sugrėbė i savo rankas visas( 
vandens jėgas ir elektros' 
Įmones Maine’o valstijoj.1 _ 
Susipirkę už pusdykį milži- priduri 
niškus jėgos šaltinius, ponai dėję iš pačių ubsiuvių. Bos- 
Insullai užsimanė ekspor- tono rubsiuviai amalgamei- 
tuoti elektrą į kitas valstijas tai mums sakė, kad Pruseika 
ir tenai pardavinėti ją uz ne savo valia nuo “Darbo 
genis pinigus. Bet Maine’o] pasitraukia, >et unijos val- 
valstijos Įstatymai tokį eks-dyba jį išmetusi už niekini- 
portą draudė. Tuomet In-'mą unijos ir os viršininkų, 
sullai nutarė pakeisti tuos, 
įstatymus. Jie vedė kovai 
per 15 metų. Jie išleido! 
8500,000. Jie papirko be-1 
veik visus valdininkus ir le-1 
gislaturą. Ir galų gale jie! 
pravedė įstatymą, kuris lei-j 
stų jiems apiplėšti Maine’o] 
valstiją ir jos gyventojus.

Bet jie negalėjo papirkti] 
piliečių ir laisvų laikraščių.' 
Tiesa, daugelis laikraščių 
jiems parsidavė, bet du pasi-j 
liko ištikimi visuomenei. Jie’ 
aštriai kritikavo naują įsta
tymą ir ragino piliečius bal
suoti prieš jį. nes jis turėjo 
būt da užtvirtintas visuotinu 
piliečių balsavimu.

Neprielankius sau laik
raščius elektros trustas ap-' 
skelbė “bolševikiškais orga
nais” ir kitokiais nepatrio-. 
tiškais vardais. Bet tai nie
ko negelbėjo. Atėjo referen-

i

PRALOTO OLŠAUSKO' 
BYLA EINA TOLIAU.
"Lietuvos žinios” rašo:
"Teko suž >ti. kad Kauno 

apyg. teismą praloto Olšaus
ko byla šia iien persiunčia 
Vyr. Tribui ui. Byla esanti 
nepaprastai lėlė. Įžengiamo
jo tardymo -ą 4 tomai. 200 
šaukimo lapi soo lapų teismo 
stenogramų, 75 pusi, teismo 
protokolo. 6’ lapai motyvuoto 
sprendimo* 4 lapai kaltinamo
jo akio ir ; e 20 praloto Ol
šausko skun< . kurių jis prira
šė būdamas įėjime Įvairioms 
teismo Įstaig ms. vyriausybei, 
dvasiškai vy ausybei etc. Ma
noma. kad Vyr. Tribunolas 
praloto Olš įsko apeliacijos 
skunda ir prokuroru protestą 
nagrinės kovo mėnesi.”

------ o-----,------------------- , Taigi pas odo, kad tėve- 
dumas, ir žmonės naują Įs- lio Olšauske byla eina to- 
tatymą atmetė. Elektros tru- liau. Jis aj Kuoja ir reika- 
stas tapo suvalytas ožio ra- lauja. kad ji iš kalėjimo pa- 
gan.-------------------------------leistų, o va stybės gynėjas

Tai ve. ką reiškia spaudos reikalauja, kad šitam galva- 
laisvė ir demokratinė tvar- žudžiui bausmė butų padi- 
ka! Jeigu Maine’o valstijoj dinta iki 12 metų katorgos, 
įstatymus leistu ne patys Įdomus dalykas, ką šituo 
žmonės, bet koks diktato- klausiniu nuspręs Vyriausis 
rilis, ir jeigu laikraščiai ne- Tribunolas.

akimis vištelę gaudė, ir mi
rusio popo rolę vaidino ir 
visur pagalių, diržų, susuktų 
rankšluosčių smūgiai ji ly
dėjo. Kuomet atėjo laikas 
gulti, visi užėmė vietas ant 
naru, o jis, vargšelis, pri
verstas buvo gulėti ant že
mės. Tiesa, ant narų nebuvo 
ir vietos daugiau.

Nakties laiku gabena 
mus i Kauną.

Taip tai atsiima kaip ka
da šnipai užmokesnĮ už sa
vo ‘‘darbus.” O vis tai deda
si už tuos judošiškus gra
šius.

Nors ant grynų lėntų. bet 
b.aktį pasilsėję atbudom. 
.Tuojau atsirado ir policija. 
Kuri Įsakė rengtis mums Į 
tolimesnę kelionę.

Du gana mandagus vyru
kai atvarė mus i stoti; sė
dom Į traukini ir nei neju
tom kaip atsidūrėm laikino
joj Lietuvos sostinėj, Kau
ne. Išėjom Į Vytauto pros
pektą. Vienas policininkas

I

I

NEVARTOKITE GALVA
NIZUOTOS GELEŽIES 

PUODŲ.
Nekuomet nelaikykit nei 

maisto, nei gėrimo geleži
niuose puoduose ir nevarto- 
kit tokių indų darant prezer- 
vus ar uogų kisielius. Galva
nizuota geležis ar blėta pa
prastai tik truputi būna ap
vilkta cinku, o kada tas cin
kas nusitrina arba ant ug
nies nutirpsta, tai pasilieka 
plika geležis, kuri pagadina 
valgio skoni ir gali būti 
priežastis baisios ir netikė
tos ligos.

Nesenai dvylika vyrų iš
gėrė po bonką kokio ten gė
rimo ir ant syk juos baisus 
vėmimas užpuolė. Chemiš
kas ištyrimas parodė, kad 
bonkose buvo cinko ir gėri
mas buvo cinku užnuodytas.

Valdžios chemikai darė 
tyrinėjimus su lemonadu, 
pienu, vandeniu ir tt. Jie lai
kė juos per naktį galvani
zuotos geležies induose. Be
veik visuose atsitikimuose 
gėrimai pagedo. Todėl svei
katos viršininkai išleido per
spėjimą. kad tokie indai 
valgių gaminimui nebūtų 
vartojami. FLIS.

GIMNAZISTAS PERŠOVĖ 
GIMNAZISTĘ.

Sausio 15 d. Rokiškio 
gimnazijoj S. B. žaizdamas 
su montekristu peršovė gim
nazistę O. Č. Nukentėjusi 
padėta ligoninėn.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT 
JI SAVO NAMUOSE, c

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

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

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

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

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

Kalendoriaus kaina SO centų, bet “Ke
leivio” skaitytojams tik 2Sc.

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

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

Prašom adresuoti taip: 
“KELEIVIS”

253 Broadvay, So. Boston, Mass.
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Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo 

1’.
AMERIKOS 1LliTUVIU JUDĖJIMAS 1 nieko neveikia

I To niekas nepeikia
II

(ties per 5 mėnesius jis buvot SLA. organizatoriaus 
iš finansų sekretoriaus pra-Į misija.

^-šalintas. O kas nežino jo in-; Pastaromis dienomis čia 
įeidento su tulu žydeliu dėl lankėsi SLA. generalis orga- 
fomičių? * - • - * *-i— t—

Tai tokie
komunistai, 
valdyti Susivienijimą. kas yra geras kalbėtojas ir

Liudvinavos Petras.'labai malonaus budo, SLA. 
nariams labai patinka jo vei
kimo laktas, pasitarimai 
ir tt. Tokio žmogaus senai 
SLA. organizacijai reikėjo. 
Tiesa, maskviniai p. Žuko 
labai nekenčia; jie sako: 
“Tas svolačius ne darbinin
kų draugas” (suprask, ne 

.komunistas). Žinoma, jei 
(jis butų maskvinis, tai jie jį 
ant rankų nešiotų.

Vietinė SLA. kuopa, kaip 
girdėjau, žada Į SLA. seimai____ _ __ I

AKRON, OHIO. | 
Papildymas prie korespon

dencijos, kuri tilpo
“Keleivio” No. 2.

Toj korespondencijoj bu
vo pasakyta, kas dedasi ko
munistų valdomoj SLA. 198 
kuopoj. Kai kurie nariai pa
sijuto ta korespondencija 
užgauti, nes jie nėra komu
nistai, o jeigu ir komunistai, 
tai prie kitų komunistų šmu
gelio nėra prisidėję.

Reikia pasakyti, kad ko
respondentas ir nemanė vi
sus narius kaltinti. Jis turė
jo galvoje tiktai kuopos di
džiumą, kuri mato daromą 
šmugeli ir nieko prieš tai 
nesako. P. Yurgelis mėgino 
šitą dalyką paaškint, bet ko
munistai sukėlė toki riksmą, 
kad negalima buvo kalbėt. 
Komunistė Beleckienė rėkė: 
“Išmest, išmest’.” O kiauši
nių karžygė K. jai pritarda
ma karščiavosi rėkdama: 
“ant visu metu, ant visu me- 
tų.”

Kai rėksniams gerklės už
kimo, jie nusiramino. Tuo
met buvo nutarta, kad ko
respondentas minėtąją savo 
korespondenciją pataisytų, 
aiškiai nurodydamas, kas 
kokiam šmugely yra dalyva
vęs, o kas ne. Taigi aš čia ir 
pridėsiu tą papildymą pra
dėdamas nuo pereitų metų 
valdybos:

Pirmininkas komunistas 
Brazas sakėsi siuntęs “Tė
vynėn” dvi rezoliucijas, bet 
nei viena “Tėvynės” nepa
siekė ir Centro viršininkai 
liudija, kad tokių rezoliuci
jų jie nėra gavę.

Vice-pirmininkas B. Var- 
sickas yra socialistas, teisin
gas žmogus, nenuilstamai 
dirba visuomenės labui ii 
prie jokio šmugelio nėra 
prisidėjęs.

Protokolų raštininkas J. 
T. Neverauskas prie minėtų 
rezoliucijų nėra prisidėjęs, 
bet kada komunistai buvo 
sugauti meluojant, tai 13 d. 
sausio susirinkime jis atėjo 
jiems Į pagalbą.

Šių metų finansų raštinin
kas Bartinka yra komunis
tas, bet teisingas žmogus, 
prie komunistų rezoliucijų 
nėra buvęs.

Pereitų metų finansų raš
tininkas A. Papeika sakėsi 
esąs bepartyvis, bet skaito 
komunistų organą ir 8 gruo
džio susirinkime rėkė prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą, 
kam užlaiko organizatorių 
Žuką ir moka jam algą. Tai
gi Papeika pučia Į komunis
tų dūdą ir kelia organizaci
joj suirutę.

Beleckienė yra komunis
tė ir per jos “pasidarbavi
mą” buvo sugriautas Teatra
liškas Ratelis. Ji buvo prisi
dėjus taipgi prie socialistų 
kuopos ir stengėsi įos narius 
supiudyti, bet pamačius našlaičius ir politinius kan- 
ka<l nesiseka, pasitraukė ir kiniu$ už iais£a Liet

LrAYnii _

Pastaromis dienomis čia

nizatorius, p. A. Žukas. Jam 
vra tūli musų buvo surengta prakalbos, 
kurie norėtų\ Reikia pasakyt, kad p. Žu-

LAWRENCE, MASS. 
Vasario 22 bus didelė vaka

rienė su muzika ir pra
kalbomis.

Ateinančios subatos va
kare, 22 vasario, pas mus 
bus didelė vakarienė. Ją 
rengia LSS. Vl-tas Rajonas, 
Lietuvių Ukėsų Kliubo salėj,- 
41 Berkelev st. Pradžia kaip 
7:30.

LSS. Rajonas i _
vakarienę politinių kalinių 
naudai. Lietuvoje šiandien 
šimtai kovotojų už laisvę sė
di kalėjimuose. Vieni jų pa
smerkti visam amžiui kan
kinasi prie sunkiųjų darbų, 
o kiti uždaryti Varniuose be 
jokio teismo jau kelinti me
tai laikomi. Visi jie atskirti 
nuo savo šeimynų ir draugų. 
Jų vaikučiai ir moterys ba
dauja. Padėtis jų baisi. Pa
tys politiniai kaliniai taipgi 
badmiriauja. Kalėjimo mai
stas biaurus ir žmogui sun
ku juo gyventi.

Visiems šitiems nelaimin
giems musų draugams ver
kiant reikalinga pašalpa. 
Taigi tuo tikslu ir rengiama 
šita vakarienė. Kiek nuo jos 
pelno liks, tiek bus paskirta 
Lietuvos politiniems kali
niams ir jų šeimynoms.

Todėl Rajonas kviečia vi
sus Lavvrence'o ir apielin- 
kės lietuvius šią vakarienę 
paremti. Ateikite, draugai, 
visi ir atsiveskite savo arti
muosius. Atėję turėsite gerą 
vakarienę, pasiklausysite 
puikios muzikos, .išgirsite 
“Keleivio” redaktoriaus 
drg. Michelsono prakalbą ir 
kartu paremsite politinius 
Lietuvos kalinius.

Reikia su apgailestavimu 
pasakyti, kad atsirado tokių 
žmonių, kurie šitam prakil
niam Rajono darbui nori pa
kenkti. Tai musų komunis
tai. Jie sužinoję, kad Rajo- 

■ nas ruošia vakarienę 22 va
sario, pasisamdė viršutinę 

j salę ir tą pati vakarą daro 
lenai, atsiprašant, “teatrą.” 

' Jie nori tuo budu nutraukti 
' nuo vakarienės publiką. Ir 
' jie turbut jausis atlikę labai 
gerą darbą, jeigu jiems pa- 

' siseks koki centą nutraukti 
nuo politinių kalinių ir nu
skriausti apleistus našlai
čius, kurių tėvus fašistai yra 
sušaudę.

Bet mes tikime, kad susi
pratę Lavvrence’o lietuviai 
nesiduos Maskvos agen
tams suvilioti ir visi ateis 
LSS. Rajono vakarienėn, 
kad sušelpus nelaimingus

OAKLAND, calif. 
Badarbio įspūdžiai.
-kambino laikrodžio

Aš atmerkiau save 
Mas akis ir pama- 

(I jau.aštunta valan- 
Saulė pro langą ma 
ietė ir ragino keltis 

buvo malonus Kali- 
rytas. Noroms ne
išlindau iš po ant- 

Atsikėliau. Nors 
jog 

negaliu gauti, bet val-

oj

prisirašė prie moterų komu
nisčių. Savo intrigomis 1929 
metais ji sugriovė SLA. jau
nuolių kuopą. O 1928 me
tais, būdama SLA. 198 kuo
pos finansų raštininkė, pri
vertė narį Norkų užsimokė
ti du kartu tą pačią duoklę. 
Taip buvo ir su kitu nariu. 
Paskui buvo sugauta ir tei
sinosi, kad tai buvęs “mis- 
teikas.”

Komunistų pinigų rinkė
jas P. K—čius 1923 metate 
buvo areštuotas ir užsimo
kėjo pabaudą.

Korespondentas K. Jone- 
liunas yra pasižymėjęs pro- 
vokatoriškais darbais. Ka
da 1924 metais 6 birželio 
buvo sušauktas protesto mi
tingas prieš Lietuvos val
džią, tai Joneliunas kėlė

NASHUA, N. H.

Lietuvių jaunimas turi 
savo kliubą.

Apie metai atgal, čia susi
tvėrė Amerikos 
Pionierių Sūnus. Į 
ginusiai priklauso 
lietuvių jaunimas, 
savo kambariuose

Žemesnėje miesto dalyje, 
kur gyvena beturčiai, pa-, 
stebėjau ir čia nemaža be-, 
darbių, nors netiek, kiek 
San Franciscos mieste. Ro- 
užės namas arba City Hali 

vra aukštas ir labai gražus, 
štovi pačiam miesto vidury. 
Pavaikščiojęs kelioliką mi- 
nutų po miestą, atradau ir 
nedidelį parką. Atsisėdau 
ant žalios žolės, 
palmos i_____  ____
Adomas be Jievos rojuje,— 
ir skaitau laikrašti.

Staiga užkalbino 
angliškai kokių 40 
žmogus, kuris netoli 
manęs sėdėjo. Kadangi aš Salės, 
esu matęs daug pasaulio, sus lietuvius kviečia Į tą pa
tai jis man neatrodė sveti- rengimą atsilankyti, 
mas, bet kaip ir senai maty-( ‘ g X. Degasis.
tas draugas. Jis buvo čia gi
męs ir augęs. Jis man nusi
skundė, kad dabar čia blogi 
laikai, bei, sako, nereikia 
nusiminti, nes Oakiandas 
yra vienas iš turtingiausių 
miestų pasaulyje. Kada va-, 
sara ateis, musų dirbtuvės 
turės užtektinai darbo vi
siems. Visi šitie bedarbiai,! 
kurie vaikšto gatvėmis^ esą 
tik atvykę iš kitų miestų no
rėdami šilto oro, arba tie, 
kurie visai jokio darbo ne
nori dirbti. Jis giriasi, kad 
visi šio miesto darbininkai,

; kurie nemetą darbo, šian
dien dirbą, ir beveik kiek
vienas jų turįs savo nuosavą 
automobilių Į darbą nuva
žiuot ir namo sugrįžti. To
liau jis man aiškina, kad šio 
miesto darbininkai esą gerai 
organizuoti, prieš kapitalis
tus’nedrebą, todėl ir kapita
liniai juos geriau gerbia.

Aš nežinau, ar daug teisy-'ras žmogus., 
bes jis man pasakė, bet aš. 
jau ir pirmiaus tą pati apie į 
šį miestą ir jo darbininkus: 
buvau girdėjęs. Garbė už tai! Daugiau darbų miškuose. 
Oaklando darbininkams. .—Sakoma, kad šią žiemą

Atsisveikinęs su savo ne- Sault Sainte Marie distrik- 
nažistamu draugu, aš nuvy-,te Kanadoje bus labai daug 
kau Į Berkelev, Calif. Šis darbų miškuose. Darbinm- 
miestas jungiasi su Oaklan-rkų reikėsią du kart daugiau, 
du, tik turi kitonišką raida negu pereitą žiemą.
Čia išdirbysčių didelių nėra, . Keičiamas kompensaci- 
vien tik rezidencijos-gyve- Į08 Įstatymas. — Manitobos 
narni namai. Šis miestas at-' įstatymas apie atlyginimą I 1 . 1 • - * 1 ____ • - _ J_• _
rodo taip kaip Pasadena, 
Calif.. kur beveik vieni tik 
kapitalistai gyvena. Jis ran
dasi prie pat jūrių Įlankos ir 
atrodo labai puikiai. Čia 
pat randasi ir garsus Kali
fornijos universitetas su sa
vo bokštu siekiančiu Į pa
danges ir gražiuoju daržu 
aplinkui. Kada aš žiuriu Į ŠĮ 
bokštą, man širdį liūdnu
mas spaudžia; nes dar 1918 
metais aš maniau čia gauti 
mokslo. Svajojau Įstoti i šį 
universitetą. Ir tas liko at
minty kaip gražus sapnas. 
Gaila, kad gyvenimas mus 
taip apgauna’

Kad neužimti “Keleivyje” 
perdaug vietos, baigsiu sa
vo rašinį. Gal būt ateityje, 
jeigu sveikata leis, parašy
siu “Keleivio” skaitytojams 
ką nors daugiau apie musų 
tolimą vakarų padangę.

Sugrįžus laivu iš Oaklan
do atgal į San Francisco, 
mano širdis buvo nerami. 
Aš troškau būti su lietu
viais, su pažįstamais ir drau
gais, bet jie yra per toli. 
Nors ir čia randasi gerokas 
būrelis lietuvių, bet aš jų 
nežinau, o gal ir jie manęs 
nenorėtų žinoti; gal jie yra 
per turtingi, gai būt per
daug suamerikonieję? No
rėčiau kad nors vienas iš 
San Frančiscos lietuvių Į 
šiuos mano žodžius atsiliep
tų. W. Ditto.

CHICAGO, ILL. 
Juozas Elijošius sunkiai 

serga.
Gyvendamas Kenosha, 

į Wis., J. Elijošius buvo darb
štus žmogus. Jis daug pra- 

į platino knygų ir laikraščių 
i toje apielinkėje. Paskui pra
dėjo nesveikuoti ir daktarai 
patarė išvažiuot i Kaliforni
ją arba i Lietuvą. 1928 me
tais jis išvažiavo Lietuvon 

i ir pabuvus ten kelis mėne- 
t rėš pramogas. Pirmiausiai i sius, jo sveikata pagerėjo, 
duos perstatymą, 
tų Gyvenimas,” po perstaty
mo bus šokiai, ant O’Donnell

., nuo 8:15 vakare. Vi-

varp 
,mie-. 
'čiau 
d a )■ 
loniai 
nes tai 
forai;
noro n 
klodž 
esu iarbis ir žinau, 
darbo
gyt ; :;ia. Taigi nuvykau Į 
art asią valgyklą. Paval

gęs išėjau laukan, užside
giau pypkę ir pasijutau 
daug reriaus. Tai buvo Sar 
Franeiscoj.

ėdamas čia nieko 
i veikti sumaniau nuvykti Į 
ĮOakiand’ą, kuris yra at- 
iškirtas vandeniu nuo San 
iFranci>eos miesto. Nuėjęs Į 
įpriepGuką nusipirkau tikie- 
tą ir Įlipau laivan. Laivas 
subaubė, sujudo ir pamažu 
pradėjo plaukti. Aukso Var
tų Įlankos vanduo išdidžiai 
liūliavo. Saulė jau pusiau- 

idangėj švietė ir sklaidė mig
lias. -Jūrių paukščiai lakiojo 
.alkani apie laivą ir kiykė. 
! Įdomi gamta. Palikęs ūžian
ti miestą žmogus jautiesi 
ramiau.

Po kokių dvidešimties mi-' 
nučių priplaukėm Oaklando 
miestą, čia išėjom iš laivo ir 
susėdom i elektrikinį trau
kinį, kuris nuvežė mus į vi
durį miesto* Didžiausia gat
vė čia vadinasi Broadvvay. 
Pats miestas atrodo kaip ir 
kili Amerikos miestai, tik 
čia daug šilčiau negu San 
Franciscoje, ir saulė labai 
skaisčiai švietė. Nors dar 
tik pradžia vasario mėnesio, 
bet čia jau atrodė kaip ge
gužės mėnuo Bostone.

i

v • w*x KU vi V ia. u. stirta x v^uno
ruošia šitą chicagOn pasiųsti apie 5 de-

legatus. Delegacijai vado
vaus p. J. Januškevičius, 
kandidatas Į SLA. iždo glo
bėjus; kuopa rengia pramo
gą tikslu padalyti kiek pel
no, kad padidinus lėšų fon
dą. Tarpe kitų vietos drau
gijų kol kas rimto veikimo 
nesimato. SLA. ir ALTS. 
kuopos rengiasi prie bankie-į 
tų.

Kovo 1 d. dainuos Zosė 
Vitaitienė.

Gerai žinoma kitados 
chicagiečių dainininkė, da
bartinė p. Vitaitienė, turės 
debiutą -Hartforde sanda- 
riečių bankiete 1 d. kovo. 
Taipgi dainuos pp. Petraus
kai iš Nevv Britaino ir vieti
niai talentai. Girdėjau, kad 
yra užsakyta daug lietuviš
kų kumpių ir dešrų.

Buvo kalbų, kad sanda- 
riečiai bandė rengt koncer
tą kompozitoriui Petraus
kui. bet viskas kalbomis ir 
pasibaigė. Parašysiu vėliau, 
po bankietų; šiuom kart 
bus gana. Reporteris.

į

Org. J. Urbonas
I 
t 
I 
IHARTFORD, CONN.

Rengiasi bendrai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuves.
Vietos lietuvių judėjimas 

menkas, parengimai yra re
tenybė. Iš pasikalbėjimų su 
vietos veikėjais girdėjau, 
jog visų srovių lietuviai ta
riasi bendrai minėti 12-tas 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves, bet dar nėra ga
lutinai susitarę, tūli iš deši
niųjų nelabai pritarė bend-' 
ram mitingui.

Menko .judėjimo priežas
tis bene bus tame, kad daug 
darbininkų yra netekę dar
bo, tūlos šeimos yra kritiš
kam padėjime, joms reika- 

triukšmą tame mitinge. Tais'linga pašalpa. Kiti gi yra 
pačiais metais 15 vasario jis pragėrę savo skatikus. Esu 
buvo sugautas darant šmu-; matęs labai daug naminio 
gelį su tikėtais. Už pašilai- “stako” tarpe lietuvių šei- 
kvmą B. Versecko mokės-;mų.

Gvarantuotn 
Lcrer Bros

Grai»«»wou^ana.

i;dn4>ėji|
.mbridse. Mass.

. i trinamos ir V1‘ 
’' vilu pirm laiko-

įtraukia pur-

Iš-
^crioia R’r^o.

muilą

Puodukas šito s
putu notru leniri
paketą.

Be trynimo Rinso ouo®8
sutaupo jus drapanos

tiek tvirta, k
dama šeim?'

N H ,wnu„.
-rA tiek tvirtos

tankaus muilo du 
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kurį dau- 
čia augęs 

Jie turi 
mokyklą, 
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medžiu — tartum skyrius. Vasario 22 d. jie tu

mane 
metų 

nuo

“Studen-' Sugrįžęs iš Lietuvos apsigy- 
■veno Chicagoje ir 10 sausio 
turėjo eit ant operacijos gal
voje. Dabar jis gana silpnas 
ir jeigu kiek pasveiks, žada 
važiuot vėl Į Lietuvą. J. Eli- 

jjošius gyvena 901 W. 35-th 
'st., Chicago, III.

IŠ DARBO LAUKO
(Darbo Departamento Žinios. >

ČILI RESPUBLIKOJ 
PANAIKINTA MIR

TIES BAUSMĖ.
Čili respublika panaikino 

ne tik mirties bausmę, bet 
taip jau ir baudimą nusikal
tėlių kalėjimu iki gyvos gal
vos. Didžiausia bausmė už 
kriminalinius nusikaltimus 
bus dviejų dešimčių metų 
kalėjimas.

Įstatyme tečiau numaty
ta, kad nuteistas už žmogžu- 
dybę nusikaltėlis ir po dvie
jų dešimčių metų nebus pa
leistas, jei kalėjime būda
mas jis neparodys, kad yra 

į visai pasitaisęs ir. kaip do- 
— — turi tejSėS
gyventi visuomenėje.

LATVIJOJ RASTA ‘GY
VAČIŲ KARALIENĖ.” 
Vienas Latvijoje kaimie

tis nuėjęs i mišką šakų rink
ti surado ’kelmą ir ėmė ji 
skaldyti. Staiga iš kelmo iš
sirito visas gyvačių kamuo
lys. Kamuoly buvo 36 gyva
tės. Tokie gyvačių kamuo
liai liaudy turi “gyvačių ka
ralienės” vardą.

KANADA.

vėl

Keičiamas kompensaci-

KUBA.
Perdaug darbininkų. — 

Kuboje dabar jaučiamas di
delis nepasitenkinimas, kad 
iš Haiti salos privažiuoja 
labai daug darbininkų dirb
ti cukrinių nendrių laukuo
se. Kuboje yra daug vieti
nių darbininkų be darbo, to
dėl svetimšalių privažiavi
mas labai nepageidaujamas.

NOVA SCOTIA.
Uosto darbininkai laimė

jo streiką. — Halifaxo uos
te buvo sustreikavę laivų 
krovėjai, reikalaudami 
trumpesnių darbo valandų ir 
kitokių p^engvinimų. Jie 
laimėjo 9 valandų darbo 
dieną ir geresnes 4arbo są
lygas.

darbininkams norima taip 
praplėsti, kad darbininkams 
butų daugiau naudos. Yra 
pasiūlyta apie tuzinas patai
symų. Vienas jų reikalauja, 
kad užmuštų darbininkų 
našlėms pašalpa butų padi
dinta nuo $30 iki $40 i mė
nesi. Be to, norima praplėsti 
prasmę žodžio “nelaimė.”

ARGENTINA.
Pritaria imigracijos 

varžymui. — Argentinos 
spauda sako, kad Jungtinių 
Valstijų Darbo Departa
mento sekretoriaus sumany
mas suvaržyti imigraciją iš 
pietų Amerikos išeisianti 
pietų Amerikai i naudą, nes 
daugeliui respublikų tenai 
trūksta žmonių.

su-

RUMUNIJOJ BRUZDA 
FAŠISTAI.

Paskutiniuoju laiku poli
tinė padėtis Rumunijoje pa
sunkėjo. Turėtiama galvoje 
fašistinių gaivalų ruošimąsi 
perversmui, valstiečių parti
ja pradėjo energingai gink
luotis. Bratianu .Įnešė vy
riausybei reikalavimą su
stabdyti valstiečių ginklavi
mąsi.*

VISŲ ŽINIA!
Už visokios rūšies smalkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsiveji rnu, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, uz sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriar.t pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugu skaitome po 2c. už žodi. 
“Keleivio*’ prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštj, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

4 
r
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Šį panedėli pašto skyriu
je ant North Stationo Bosto
ne buvo areštuotas pašto 
tarnautojas, kuris atėjo dar
ban girtas, padirbęs keliatą 
valandų išsitraukė revolverį 
ir pradėjo visiems grąsinti 
šausiąs. Jis pastatytas po 
$10,000 kaucijos.

MEKSIKA.
Darbininkų įstatymas 

neužgirtas. — Federalis dar
bininkų Įstatymas, kuris pe
reitais metais buvo svarsto
mas Meksikos kongrese, pa
siliko da neužgirtas. Todėl 
gelžkeliečių unija- dabar 
padavė peticiją ir prašo, kad 
kongresas susirinktų kuo 
greičiausia ir baigtų tą Įsta
tymą svarstyti, nes jis yra 
labai svarbus darbininkų 
klasei.

da u 
r

J

Šventą T^vą 882 mete. Panas 'Žje 
Dievas apdovanojo Vaikeliu. jp"

POPIEŽIUS
Pagimdė SunialĮ.

Prie pat bažnyčios, (pusi, it s. k.)
1. Lietuva kunigai nukryžia- 

vojo tarpe dvieįa latrų. Su 
keturi s paveikslais 10c 3 egz. - 25c

2. Teisybė ir jos Spinduliai.
Su septvniais tikrais paveikslais. 
Viena už 10c tris - 25c 13-iika - $1.

3. Kas Padarė Dievus? Su
rą-lika iSevą paveikslų........  -

r4 
r

,4 
I?

4. BibHįa R. K. Kaipo p.-tr 
tas krikščioniškojo mokslo, su jj-
riais Įk-. stebuklų paveikslais. 50c

6. Ir ki:ų dvi-jų knvjų kaina j'c 
243pusi. *8 pav'ksbiS* 35— ožJl. 

Agent.rffls ir kny~ij pardav- 
ejar-.s duodasi dids rabatas. . /

K. RUTKUS i 1
SI Graod St.. Box 209 i

Brooklyn. N. Y.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAIP PAPRASTA VALTELE ŽMOGUS1 
APIPLAUKĖ APLINK ŽEMĘ. i 

________________

Prancūzas Gerbault pa-lkios dar nesu pergyvenęs.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve!
—Maike, aš atėjau pas 

tave, kad tu man pabaigtum 
tą istoriją apie žemės atsira
dimą, ką pereitą syki pra
dėjai.

—O ar atsimeni, tėve, ką 
aš tau pereitą sykį aiškinau?

—Jes, vaike; tu sakei, 
kad žemė yra atskilusi nuo 
saulės.

—Gerai, tėve, o kokią tu 
išvadą iš to darai?

—Aš nežinau, Maike. ko
kią čia išvadą galima butų 
padalyt. Gal išsigert reikė
tų?

—Ne. tėve, čia išvada yra 
tokia, kad žemė yra už sau
lę jaunesnė, nes iš saulės ji 
gimė. Tuo tarpu gi bažny
čia savo Biblijoj aiškina, 
kad pirrfia buvo sutverta že
mė, o vėliau saulė. Vadinasi, 
išvada tokia, kad Biblija 
klysta.

—Bet tu. Maike, žadėjai 
man pasakyt, kaip sena yra 
musų žemė. Ar tu gali tą pa
sakyt, ar ne?
—tau sakiau, tėve,Imenį į tą šulinį.

<

dai ė nepaprastą kelionę ap- Aš vidury vaujenyno! Ap
link žemę nedidelėj vaite- link mane milžiniškos ban- 
lėj. Ištisus penkeris metus gos, verdančios putotais 
toj kelionėj pats vienas ko- gūbriais, virš.u—juodi, kaip 
vojo su bangomis, pats sau rašalas. ' ’ „
maistą surasdavo ir gamin- veržėsi ant valties iš visų py
davo, pats buvo kapitonas ir šių. bet ji laikėsi. Momen- 
pats jurininkas.

Navatna, kaip jo valtelė 
ir pats jos vadas išliko svei
ki ir sugrįžo į išplaukimo: 
vietą — Francuzijos uostą 
Havrą. Tūkstančiai pavojų 
jam gręsė mirtimi, keliolika 

. kartų bangos buvo apvertu- 
J sios jo laivelį, o jis vistik pa- 
• darė didžiulę kelionę ir su
grįžo.

Kokia jėga navatną žmo
gų paskatino leistis į tokią 
pavojingą ir be galo sunkią 
kelionę ir visus penkeris me
tus klaidžioti tarp dangaus 
ir vandens?
Alainas Gerbault yra ne
paprastas žmogus. Jis yra 
matematikas, inžinierius, 

kuriam karas sutrukdė mok
slus, bet padarė jį geru karo 
lakunu. Karas teciau jo kū
nui padarė lengvesnių žaiz
dų,* negu sielai. Po karo pa-’ 
saulis jam atrodė pilkas, be
spalvis.

—Karas mane išmetė iš 
civilizacijos ir neturėjau

Kunigo nauda velniai
GAUDO.

debesys.. Bangos

pasideda jucs sau ant kelių).—Taip ir turi būt... 
118 litų mano rankoj—kailiniai grįžta ant kuni
gėlio pečių.

Vikrickas (Eidamas laukan atsigrįžta į kle
boną. piktai).—Klebone!... Esu pasiryžęs pasi
tikti tamstą kad ir ant peklos slenksčio... Ger- 
jiamieji!... (Pasilenkia ir išeina.)

Kapitonas (Nepakeldamas akių). Avinėli 
jievo, be kailio, melskis už mus.

Godišius.—Aš visada rimtus dalykus bandau 
rimtai imti.

Kapitonas (Nepakeldamas akių).—Aaaaa! 
Kas čia sakė “sveiks?”

(Uždanga.)
ANTRAS AKTAS.

Kun. Godišiaus valgomasis kambarys. \ idu- 
ry stalas su keturiais krėslais, o gilumoj, prie 
sienos, bufetas. Ant bufeto sidabrinės žvakidės 
ir dar keli brangus indai. Uždangai pakilus, 
kambarys visai tamsus. Už scenos, po tiesiai, 
girdisi stiprus baladojimas i duris.

Cicilija (Naktiniais rūbais, su didele skara ant 
pečių, pasirodo ant scenos pro kairias duris, 
žvakę nešina ir lėtai, lyg kad bijodama, eina per 
sceną).—Kas čia? (Patylėjus.) Kas čia?

Balsas už scenos.—Prašau panelės Cicilijos 
atidaryti duris.

Cicilija.—Kas tamsta ?
Balsas.—Aš... kunigas Vikrickas.. Prašau leis

ti į vidų!
Cicilija (Susijaudinus).—O, Jėzusėli saldžiau- 

sis! Kunigėlis!... Tuojau, kunigėli, tuojau atei
nu. (Išeina laukan.)

Už scenos.—Prašau, brangus kunigėli, pra
šau. (Abudu ineina.)

Cicilija.—O, Viešpatėli brangiausis, tokiame 
ore... Dangus su žeme maišosi, o kunigėlis turi 
vidurnakti per toki šaltį keliauti!

Vikrickas (Purtydamas nuo savęs sniegą).— 
Taip. taip, panele Cicilija. Tokiame ore ir šuo 
lauke neištrivotų. O šaltis! Nors imk ir pa
stirk... Tvoros poška, tartum visas batalijonas 
iš šautuvų pleškytų. Brrr... (Purtosi delnus trin
damas.) Na. ir sušalau!

Cicilija (Apie kunigą tupčiodama).—Dievu
liau brangus! Prašau nusimesti švarką. Grei
čiau apšilsite. (Gelbsti kunigui nusivilkti.) Pra
šau. (Lyg nustebusi.) Ale kokia čia rudine ku
nigėlis apsivilkęs! Visai nušutusi milinė. Taip 
apsirėdžius galima mirtinai sušalti.

Vikrickas.—Geresnės nesučiupau. Dar ačiū 
Dievui, kad nors tokią sugriebiau. (Vaikščioda
mas po kambarį.) Brrr... kaip šalta, net gyslos 
dreba! (Cicilijai.) Ar nepadarytum, panele Ci
cilija. karštos arbatos?

Cicilija.—.Ale kodėl gi ne. kunigėli! Su mielu 
noru. Dar gal virdulis karštas tebėra. (Bėga 
linkui durų ir vėl sugrįžta.) Aš vis laukiau sa
vo klebonėlio pargrįžtant. Sakau. Dievas težino, 
gal kur nors pakelyje užpustytas guli. Gali da 
numirt... (Bėga linkui durų ir vėl grįžta.) Ar 
kunigėlis norėsi su citrina, ar be citrinos?... O 
gal ir vieną-kitą burnelę išsimestum? Turiu 
geros. Pati su rūtoms suvirinau. Gerai sušildo. 
Klebonas sako, kad po poros burnelių jis visa 
dešimtimi metų pajaunėja. (Mirktelėja, ir grei
tai pro kairias duris išbėga.)

Vikrickas (Vaikščiodamas po sceną, sau).— 
Aš niekuomet nebūčiau tikėjęs, kad tokių gaiva
lų esama. Net Afrikos žmogėdos turi minkštes
nes širdys. Tas parodo, ką gobšumas iš žmo
gaus padaro. Už centą gatavas kitam gyvybę 
atimti, žmogiškumas, meilė Dievo, meilė arti
mo. ir visi kiti doringi darbai, bei, sielos prakil
numai tau. broli Kristuje, yra svetimi. Aukso 
versis yra tavo Dievas, ir tik aukso veršyj tavo 
sustingusi širdis teranda suraminimą... Gerai, 
mano mielas konfratre. šį kartą aš tau busiu 
Maižium. Aš tau parodysiu, kad tavo blizgantis 
dievaitis pavirs į nieką, kaip neužilgo pavirs į 
nieką ir tavo jau pusiau aptrušę kūno rėmai... 
Pažiūrėsime... Pamoka yra tau būtinai reikalin
ga. ir jei pavyks, tai tu suprasi, kokią vertę ta
vo lobis turi.

Cicilija (Persirengus įeina su apkrauta taca). 
—štai, ir aš su visomis gerybėmis. (Deda tacą 
ant stalo ir paduoda kėdę.) Prašau kunigėlio 
sėstis.

Vikrickas.—Ačiū, ačiū! (Sėdasi.) Aaa!... Pa
nele Cicilija! Tamsta esi tikrai stebėtina šeimi
ninkė!

( iedija.—Ačiū kunigėliui už komplimentą. 
(Pila iš karafkos.) Pirma arbatos, štai kunigė
liui burnelė! (Padėdama pilną stikliuką prieš 
Vikricką.) štai, ragaukite. Gardi, kaip pašėlusi; 
o jau šilumėlis, tai šilumėlis... Meskite!

Vikrickas.—Ačiū, panele Cicilija, ačiū! Tams
ta esate tikras aniuolas sargas. (Išgeria, pasi
klauso, liežuviu papiiaukšnoja.) Aaaa, kokia 
gardi! P»e biskio bučiau ir liežuvį nuryjęs.

Cicilija.—Ar nesakiau ?... (Pila ir vėl į stikliu
ką.) Matote, kaip neapsigavote. Imkite dar 
vieną.

Vikrickas.—Gal bus perdaug.
Cicilija.—Kur jau čia perdaug! Tik meskite. 

Tuojaus sušilsite. Patarlė sako, “Dievas myli 
trejybę.” Paskui ir arbatėlė bus gardesnė.

(Rus daugiau)

(Tąsa)
Klebonas (Dar vis į popieras žiūrėdamas).— 

Na. tai jau ir sąskaita susidarė. Kapitonas Brič- 
kus yra pralošęs 44 litus ir 50 centų, o kunigėlis 
Vikrickas, nei daugiau nei mažiau, kaip 168 li
tus!

Kapitonas (Pats sau dainuoja).—“Oi tu 
Jieva, Jievuže, tu pražydai žiemuže...” (Trau
ki a pinigus iš kišeniaus ir, atskaitęs, pastumia 
klebonui.) še. tėveli, už mano nuodėmes. Tikiu, 
kad visi: o dar labiau tikiu, kad tamsta suteiksi 
man išrišimą.

Godišius (Išdidžiai).—Esi be nuodėmių! 
(Skaito pinigus šypsodamasis.) Stimmt, mein 
lieber Oberpoliceimeister!

Vikrickas (Stumdamas popierinę klebonui). 
—Kolei kas duodu 50 litų. Tai visas mano kapi
talas. Kitų teiksitės palaukti.

Godišius (Rimtai).—Oooo! Tai tik maža da
lelė to didelio gero!... Aš, balandėli, laukti nepri
pratęs. Laukimas tik peršulį sielai suteikia, abe
jonė kankina.

Vikrickas.—Abejonės būti negali. Mano duo
tas žodis dar man gėdos nepadarė.

Godišius.—žodžiais tik poetai težaidžia. O. 
ne!... Aš su mūzomis nebendrauju. Mano siela 
tik reališkus dalykus tebrangina.

Vikrickas (žiūrėdamas į Godišių, rimtai).— 
Tamsta vekselio nori?

Godišius.—Vekselis .man tiek tereiškia, kiek 
išeikvoti keli rašalo lašai, kuriais tas vekselis 
parašytas.

Vikrickas (Ramiai).—Tai ko tamsta nori?
Godišius (Įsmeigęs akis į Vikricką).—168 li

tų. grynu auksu arba banknotais!
Kapitonas (Žiūrėdamas į tuščio butelio užra

šus. pats sau).—Kas čia sakė “sveiks?”
Vikrickas (Kapitonui).—Paskolink tamsta

man 150 litų.
Kapitonas.—Nors ir visą tūkstantį! Bet gaila, 

kad iš viso kišeniuje tik 20 litų paliko. -
Vikrickas (Atsidusęs Godišiui).—Tamsta tu

rėsite palaukti.
Godišius.—Su kokia garantija?
Vikrickas (Lyg pasipiktinęs).—Tikiu, kad 

kelines nereikalausite užstatyti.
(kxiišiu.s (Ironiškai).—Ne!... Kelinės sumos 

nepadengs.
Kapitonas (Nepakeldamas akių nuo butelio 

rankoje).—še tau. Jurguti, ir devintinės! Kitą 
kartą kunigėlis turėsi brangesnes kelines apsi
mauti eidamas preferansą lošti.

Godišius.—Aš visada rimtus dalykus bandau 
rimtai svarstyt, čia eina dalykas apie pinigą. 
Na. o kas yra rimtesnio, jei ne pinigas.

Kapitonas (Nepakeldamas akių).—Aukso 
veršis!

Godišius (Rimtai žiūrėdamas į kapitoną, užsi
gavęs).—Aš?...

Kapitonas.—Cha. cha, cha!... Na. tai jau ne. 
Aukso veršis buvo rimtesnis ir už pati pinigą. 
Jis buvo dievas, buvo veršis, ir buvo iš gryno 
aukso nulietas stabas. Cha. cha, cha!...

Godišius (Raukydamasis).—Gana, jau gana. 
Neužilgo ir pats pavirsi į stabą. Eikime prie ga
lo. (Vikrickui ištiesdamas delną.) Tamstos 168 
litai!

Vikrickas.—Sakau-gi tamstai, kad teturiu tik 
50 litų.

Godišius.—Gerai! Bet už likusius tamsta pa
liksi man savo kailinius, kaip geros valios už
tikrinimą.

Kapitonas (šypsodamas ir galvą linguodamas, 
sau).—Avinėli Dievo, kurs papuolei Į vilko nas
rus, melskis už mus.

Godišius (Raukydamasis).—Tamstai jau se
nai buvo laikas išlipti ant to sausžemio, kuri pa
matei žiūrėdamas į tuščią bonką.

Kapitonas (Linksmai).—Na. na... Duokite ir 
man progos po ašaras pabraidyti.

Godišius (Vikrickui).—Tamstos kailiniai!
Vikrickas.—Tokiame šaltyje? Aš turiu prieš 

save 20 kilometrų kelionės.
Godišius (šypsodamasis).—Pavažiuosi, paskui 

roges pabėgsi, truputi padrebėsi, ir busi namu
čiuose.

Vikrickas (Suerzintai).—Tokių juokų aš ne
mėgstu krėsti.

Godišius.—Aš kalbu visai rimtai... 168 litai, 
arba kailiniai.

Kapitonas (šypsodamasis, pats sau).—Avi
nėli Dievo, nors ir be kailio, melskis už mus.

Vikrickas (Klebonui).—Tai tamstos paskuti
nis žodis?

Godišius (Rimtai žiūrėdamas į Vikricką).— 
168 litai, arba kailiniai!

Vikrickas (Keliasi iš vietos ir eina linkui du
rų).—Gerai, klebone!... Memento mori! (Iš
eina.) '

Kapitonas.—O aš pareiškiu: Urbi et orbi! 
Atkimšti dar vieną bonką kailiniams apkrapyti, 
visai nebūtų iš kelio.

Vikrickas (Grįžta ant scenos kailinius ant 
rankos nešinas ir prisiartinęs prie stalo, meta 
juos klebonui po kojų).—še! Turėk tamsta ga
rantiją, turėk taip pat ir mano kailinius!

Godišius (Ramini ima kailinius nuo žemės ir

tais, kai valtį galvotrūkčiais 
nešė pagriebu- banga, net 
dainuot pradėdavau. Bet 
štai horizonte pastebėjau 

; aukštą, kaip kalną bangą, 
[kuri su baisiu trenksmu bėgo 
ant manęs. Tai buvo baisu 

i ir kartu nepa: aslai puiku 
ir didinga. Kaip pasiutęs šo
kau ant steib ir pradėjau 

įkilti aukštyn. V<»s spėjau už- 
į kopti pusėn stiebo, kai už- 
idama banga užbėgo ir ma
no valtis pasinėrė bangose. 
Jei bučiau likę.' valty, mane 
butų banga nusinešusi, kaip 
šiaudų pluoštą. O valtis nuo
stabiai išnėrė iš nubėgan
čios bangos, išsilygino. Nuo
stoliai buvo dideli. Suardė 
mano bures, ką jura nusi
nešė. Turėjau visų jėgų 
įtempimu dirbti ir pavargau 

i nepaprastai.
Dar sunkiau buvo sutvar

kyti valtį. Kovodamas su 
audra turėjau dirbti ant 
stiebo, iki sutvarkiau bures. 
Vieną kaitą audra mane nu
rovė nuo valtės ir išmetė jū
ron, bet kitu mostu vėl įme
tė atgal valtin... Taip teko 
gyventi vandenyse, o audros 
kartais tęsdavosi savaitė
mis.

Rugsėjo 2 d. perplaukė 
jis Panamos kanalą ir pasi
leido į Pacifiką — Ramųjį 
[vandenyną. Nekartą puslau-

—O ar tu žinai. Maike. 
kaip didelė yra musų žemė?

—Aš tau galiu pasakyt, 
tėve, kad jei tu atsistotum fcault. 
ant žemės ašigalio ir nore-i 
tum išgręžti skylę kiaurai 
ligi kito ašigalio, tai tau rei
kėtų 7,900 mylių ilgio grąž
tas turėti. Iš to tu gali su
prasti, kaip yra didelis že
mės kamuolys.

—O jeigu aš tokį šulinį i .......            _ ____
tikrųjų isgręžčiau ir tenai ]jonėn ir be išsėdimo per-lkiniai salų gyventojai, kur 
įpulčiau, tai kur aš iškris- piaukė Atlantiką į New Yor- j jis sustodavo, išrinkdavo jį 
čiau.JMaike?__ , ~ ką. per 101 dieną. Niekas savo karalium ir net dievu,

^panorėjo Cezario 
Išvažiavus Ramia- 

Seul jan vandenynan, jis jau bu-

Kaž kaip jo dėmesį at
kreipė nedidelė. 11 metrų 
ilgio, vienastiebė burinė val-j 
tis. Ir jis ją nusipirko. Visus 
metus jis mankštinosi Bis-; 
kaijos įlankoj plaukyti.

Į Niekam nieko nesakęs, 
1923 m. pavasari leidosi ke-l

—Tu niekur neiškristum, nenorėjo tikėti, bet negalė- bet jis 
tėve. Tu nukristum j pati že- jo nepripažinti fakto. Ger- garbės.
mės vidurį ir tenai sustotum.

—Kaip tai, Maike, kaip 
aš galėčiau tenai sustoti, jei
gu ta skylė butų kiaura, be 
jokio dugno?

—Gerai, tėve, įsivaiz
duok, kad mes ištikrujų tokį 
šulinį turim išgręžę. Nerei
kia mums dėl to nei į žemės 
ašigalį važiuot. Jis gali būt 
pradėtas čia pat, kur mes 
dabar stovim. Daleiskim, 
kad jis čia prasideda, o ant- I 
ras jo galas išeina Lietuvo- šventą, 
je. Dabar daleiskim. kad 

įmes čia įmetam didelį ak-

bault parašė knygą “I .
atravers l’Atlantique.” vo laikomas žuvusiu, bet po 

i —Liepos 20 d., — rašo jis penkerių metų vėl atsirado
—po trijų dienų vėtros, su- Havro uoste, kur jį sutiko 
pratau, kad užeis audra, ko- tūkstantinės žmonių minios.

kad mokslas nieko netvirti-
na, ko jis negali faktais įro-
<iyt. Todėl ir apie žemes am- sitjktų."te'Ze? 
žiu mokslas jokių tvirtinimų — - -
kol kas da nedaro. Tik vie-į ....... ..... ......
ną dalyką mokslas žino, taijtUVoje tu atsistojęs įmestum 
tą, kad žeme yra labai sena,, akmeni i ta šulini, kas tada 
gal 8 ar 10 bilionų metų. Tai j atsitiktų? * 
a_i i i.„ i Amerikoj.

—Ne. tėve. Nei vienas ak
muo niekur neiškristų.

tokia milžiniška krūva metų, 
kad žmogaus protui sunku 
net susivokti.

—.Jes, Maike, gohed! 
—Kas su tuo akmeniu at-

—Jis iškristų Lietuvoj. 
—Bet daleiskim., kad Lie-

■muo niekur neiškristų. Ir
—O mano kantičkoj yra]vienas ir kitas nukristų tik 

” 1 , kad svie- ligj žemės vidurio ir tenai 
► vos tik pasiliktų, nes tenai yra trau

kimo centras, tai yra ta vie
ta. į kurią stengiasi kristi iš 
visų pusių visi daiktai.

—O kas butų, Maike. jei
gu į tokią skylę įleisti dideli 
šmotą dinamito ir tenai jį 
uždegti — ar jis neiššautų 

—Aš tau paaiškinsiu, tė- per abudu galu?
ve. Mokslas yra suradęs uo

parašyta. Maike. 1 
tas buvo sutvertas 
šeši tūkstančiai metų atgal.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad žmonės, kurie rašo kan
tiškas. apie žemės praeiti 
nedaug težino.

—Olrait, Maike, o iš kur 
gi tu žinai?

I

I
I

Į

I

į —Ne, tėve, uždegtas di- 
lose toki metalą, kurio ato- namitas nesauja. Jis sauja 
mai arba mažytės dalelės tiktai užgautas arba su
sprogsta ir virsta į švino ato- trenktas. Ar nori da ką nors 
mus. Tam metalui mokslas daugiau žinoti? 
davė uranijaus vardą. Ir 
mokslas susekė, I---- ------

LYČIŲ DVIKOVA
4.

Daugelis garbina meilę gera?... Jeigu koks vyras pa- 
kaip kažką nepaprastą ir tinka, kokią karštą ugnį ta.c 

_. Šita nuomonė lig vargšas turi atlaikyti! O juk 
šiol gyva: romanai ir kinai vyras ne šarvais dengtas... 
kupini kilnių meiliškų prie- Kada moteris sujudina gei- 
tikių (kurie visgi sutuoktu- dulius. jie išsprunka iš pc 
vėmis baigiasi). Tai, žino- valios kontrolės.
ma, turi Įtakos ir gyviesiems Nei vienas vyras nuošir- 
žmonėms, ypač karštagal-džiai nenori apsivesti; jis 
viui jaunimui. Šiandien ne spiriasi kiek galėdamas, bet 
vienas tiki ir laukia stebuk-( moters jėgos perdidelės, kad 

....... u meilės, j galėtų atsispirti... Ir ji daž- 
' t nėra niausiai nugai:, šitokius nu- 

dalykas, tai galėjimus priskaito vyrui, 
kaip ją kas. žinoma, visai neteisin- 

gan vykusiai pavadi- ga: vyras šiame atsitikime.
" ’ ‘ " 'kaip jau sakėm, yra auka.

Vyras pirmas išpažįsta 
meilę, vyras lankos prašo... 
Bet šitas vyra- taip elgiasi 
visai ne laisva valia. Vedy
bos vyrui—-laisvės galas ir 
vergijos pradžia; ir vyras 
instinktyviai nujaučia pavo
jų. Tik seni v .rai ramia šir
dim šitą žingsnį padaro: 
jiems laisvė r bereikalinga, 
be to, jie iš gyvenimo nieko 
daugiau nebesitiki.

Bet nerasit nei vieno jau
no vyro, kuris nuoširdžiai 
norėtų apsi esti. Pasi
džiaugti meile be jokių pan
čių — kitas dalykas. Bet ne
reikia užmiršti, kad meilė 
vra moterų spąstai, o viso
kias meilės iliuzijas išgalvo
ja tik viduramžių riteriai ir 
romanų rašytojai. Tikrumoj 
nieko panašaus nėra. Tikru
moj eina pa-lėpta “lyčių 
dvikova.”

Iš “Jaunimo.”

io — savo idiliškos 1 
Bet tikrumoj meilė 
joks idiliškas 
tik ‘‘lyčių dvikova,” 
Shavv j 
no. Dalykas toks, kad tarp 
vyro ir moters eina nuolati
nė kova.

Tiesa, šita kova gudriai 
paslėpta ir pašaliniai, o daž
nai ir patys dalyviai jos ne
mato. Šitoj kovoj net rolės 
gudriai užmaskuotos: vi
siems rodos, jog vyrai lošia 
aktyvią rolę, o moterys— 
pavysią. Bet... taip tik rodos. 
Tikrumoj yra kaip tik ant
raip.

Tikrumoj moteris (juo ji 
senesnė, juo labiau) sau vy
rą gaudo. Atsiminkim, jog 
tam ją ir augino, kad ji ište
kėtų: jos gyvenimo tikslas 
pasidarė — rasti vyrą. Šita 

i visos mergaitės už
nuodytos. Žinoma, čia dau
giausia kalta pati gyvenimo 
santvarka.

i Kur galėdamos ir kaip 
BERNARD SHAW MO- galėdamos moterys visuo- 

KINASI ŠOKTI. met stengiasi prisivilioti vy-
Žinios iš Londono sako, rus. .Jos visuomet sako: žiu-

- | —Palauk, Maike, aš jau
______ _______ koks*nuo- noriu užsirukyt ir pamisiyt, ,___  
šimtis to uranijaus per 100 ar tik tu čia man nemeluoji, idėja 
metų pavirsta į šviną. Taigi,I —Na, tai ligi pasimaty- 
suradus kokioj uoloj tam ti- mo. 
krą kiekį uranijaus ir švino, 
nesunku jau išskaitliuoti, 
kiek ėmė laiko, pakol tam 
tikras kiekis uranijaus pa-( 
gamino tam tikrą kiekį švi
no. Šitokiais apskaičiavi- kad garsusis anglų rašyto- rėk. kokia gera mano širdis 
mais prieita, kad nekuriu jas George Bemard Shaw, —su ja neprapulsi! O gra- 
uolų amžius siekia jau 1,- kuris turi apie 70 metų, pra- žios moteriškės figūra kal- 
600,000,000 metų. Bet pati dėjo mokintis šokti tango, ba: kiek pasitenkinimo aš 
žemė yra, žinoma, daug se- Jis ima lekcijas pas žinomą galiu duoti! Bet ir kiekvie- 
nesnė/nes ji susidarė pirma, rusų šokiką Michailą Rin- nas judesys bei žodis bylo- 
negu uolos.______________ i deri. .ja: žiūrėk, kokia aš! ar ne

—Gud bai, vaike!

Detroite plėšikas užpuolė 
urie Life Insurance kompa- 
lijos durų tos kompanijos 
kasininkę? Yuką Denetrovi- 
ėienę, parvertė ją ant žemės 
ir išplėšęs $1,100 paltfgo.
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VISOKIOS ŽINIOS
Skaudus Lietuvai 

Reikalavimas.

Senis Šaliapinas į Vokietijos “Dova
na” Lietuvai.

Prieš metus kai kas džiū
gavo, kad buvo pasirašvta 
sutartis su Vokietija. Sakė, 
dabar laisvai vešim Vokieti
jon, ką turėsim pertekliaus, 
o iš ten įsivešim rentmarkes.

Vis dar Mergi 
įlinkas.

1

Nepatenkintas savo balsu. 
Norėtų turėti tenorą, kad 

geriau meilę išreikšti.
Garsusis dainininkas Ša- Ūkininkai buvo raginami : 

liapinas dabar Vienoje. At- tik daugiau auginti gyvulių, ' 
sibodusi Amerika, ir parva- penėti kiaules bekonams, 
žiavęs Europon. Dainuosiąs gerai šerti karves, kad pa- 
Kišiniove (Besarabija), kur gamintu daugiau sviesto, 
pradęjęs savo karjerą. Įdo- steigti pieninių ir tt. Tų lai

kų Voldemaras spaudos at- 
opera stovus labai džiugino sutar- 

Kanio dair.avęs tim su Vokietija.
bet tragin-j O dabar paaiškėjo tos su- 

publika(tarties išdavos. Dabar, kai 
į musų ūkininkai po derlingų 

turi aruoduose at- 
publikos demonas, — sako liekamų grudų, kai tvartuo- 
Šaliapinas. — Mano širdis se tekšo nupenėtos beko- 
skausmingai susigraudė irnams kiaulės, gražiai įšerti 
aš įbėgau scenon. Kanio dai^galvijai, kai pieninės gami

na daug sviesto, — dabar 
išgirdome nepageidaujamą 
ir net liūdną naujieną—Vo
kietija pakėlė muitus gyvu
liams ir sviestui. Jau dabar 
produktai pigus, o pakėlus 
įvežamuosius muitus, musų 
ūkininkai turės parduoti dar 
žemesnėmis kainomis. Vien 
Klaipėdos krašto ūkinin
kams, kuriems kai kada da
romos išimtys, dabar teks 
mokėti už galvijų centnerį 
13.20 litų daugiau muito, 
negu anksčiau mokėdavo, 
už avių centn. 7.80 lit, už 
kiaulių centn. 2.40 litų. Be 
to, už įvežimą kiaulių mui
tas gali būti automatiškai 
keliamas. Tai priklausys nuo 
Vokietijos vidaus rinkų kai
nų. Už įvežamą sviestą iki 

Staiga Šaliapinas nutrąu- šiol teko mokėti 33 litus už 
išgėrė bo- centnerį, dabar muitas pa- 

________ : keltas dvigubai, vadinasi, 
—Aš beprotiškai myliu reikės mokėti 60 litų.

Vieną. Viena — palaimintas 
miestas. Niekur nėra 
žavingu moterų, 
noj. Tik ką greta 
sėdėjo motina su 
Ir aš negalėčiau 
kuri .jų gražesnė.

miai pradėjęs.
Kišiniove ėjusi 

“Pajacai.” 
puikus tenoras, 
giausiu momentu 
pasileidusi juokais.

—Toks piktas gali būti tik; 1929 m.

neišsilaisvino iš transo sto
vio ir graudžiai verkė. Man 
pasirodė, lyg man butų nu
kritęs nuo akių raištis ir aš 
aky mirksny įsisąmoninau
meno esmę. Kodėl šis pui- 
kiausis artistas nerado pub
likoj sąjausmo? Todėl, kad 
jis verkė tikromis ašaromis, 
savo ašaromis, 
verkti ašaromis 
romis žmogaus, 
duoja Kanio.

—Ir čia aš tapau Šaliapi- 
nu. Niekuomet po to aš ne
verkiau ašaromis Šaliapino, 
niekada nesijuokiau savo 
tikru juoku, niekad nekentė
jau savo skausmų, bet vi
suomet buvau tas, ką vaiz
davau ir vis dėlto likau Ša- 
liapinu.

O jis turėjo 
Kanio, aša- 
kuris vaiz-

kė pasakojimą, 
kalą vyno ir sako:

tiek 
kaip Vie
šu manim 
dukterimi, 

pasakyti, 
Mano šir

dis pradėjo smarkiai plakti, 
kai aš uždaviau sau šį klau
simą. Ir argi toks miestas, 
kuriame tuo pačiu laiku gali 
įsimylėti dukterį ir jos mo
tina. argi jis ne miestų mies
tas?...

Šaliapinas pašoko iš vie
tos ir sušuko:

—Dievas padarė neišaiš
kinamą klaidą. Jei jis man 
davė mano širdį, jis turėjo 
man duoti tenorą, o jis man 
davė basą...

—Nesiskųsk... — jam pa
stebėjo. — Tu puikiai patai
sei Dievo klaidą...

—Teisybė... Aš—dešim
ties 1------ ------- ,
priimtiniau Aš ir savo basu 
moku pareikšti daug tikro
sios meilės jausmo...

SKIRSTO MILIŪNUS, BET KAM?
■V .

I

Buvusis demokratą kandidatas Sraithas, buvusis prez'dentas Coolidge ir 
šimtaprocentinis patriotas Julius Rosenauald skirst) $S Otbl.ObO, kuriuos 
paliko mirdamas Canrad Hubert. kš-niniu elektr'škų lempučių fabrikan
tas. Gal manot, kad šitie panai pask’rs tuos pinigus bedarbiams, kurią da
bar pilna Amerika? Ne. bedarbiai jiems nerupi. Jie greičiau paskirs juos 
kokiai šunų globos draugijai, o ne alkaniems darbininkzms.

Kara laimėjusios valsty
bės reikalauja, kad Lietuva 
užmokėtų joms už vokiečių 
valstybės turtus, kurie teko 
Lietuvai su Klaipėdos Kraš
tu. Prie tų turtų priskaitomi 
geležinkeliai, telegrafas, te
lefonas, uostas, valdžios 
triobėsiai ir tt. Tas tuitas 
įkainuojamas 64,000,000 
markių, kas Lietuvos pini
gais sudaro apie 150,000,- 
000 litų. Be to, einant Ver- 
salės sutartim ir Klaipėdos 
konvencija, Lietuvai dar 
tenka mokėti Klaipėdos 
kraštui išpuolanti Vokieti
jos prieškarinių skolų dalis. 
Tatai vėl sudaro 32,000,000 
aukso markių arba apie 75.- 
000,000 litų/ Tuo budu už 
mūsiškį Klaipėdos krašt? 
mes turėtume sumokėti 
230,000.000 litų.

Šitokio mokesčio Lietu
vai užkrovimas yra visai ne 
teisingas.
kalti" kad Vokietija’ Klaipė-įleido įsakymą, kad visi 
dos kraštą valdė. Antras da-i studentai privalo mokėti ge- 
lykas tas, kad už turtą, kuris !rai plaukti. Kitaip jie nega- 
— - - - . .................... 'lės gauti mokslo laipsnių.

Kiekvienas turi mokėt per
plaukti 65 jardus.

Dabar gal visiems bus aiš
ku, kad anksčiau kai kurių 
pareikštas džiaugsmas buvo 
tuščias. “L. U.”

PAJ1EŠK0JIMA1
PRAŠAU ATSISAUKT
Kiek laiko atgal So. Bos

tone gyveno Sam Mike t, jis 
buvo liudininku V. Gaiecko 
užmušimo byloje. Girdėjau, 
kad dabar gyvena Connecti- 
cut valstijoj. Turiu svarbų 
reikalą, prašau atsišaukti 
arba kurie apie jį žino, ma
lonės pranešti jo adresą. (8) 

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

1

Į
I
I
I i

Pajieškau dėdės Kazio Iškausko. 
Gyveno Bangor, Me., bet nežinau da
bar kur. Kurie žino malonėkite pra
nešti arba lai pats atsišaukia 

ONUTĖ BERNUTĖ
419 W. Fourth st., So. Boston, Mass.

TDTTMDflC TlKIinC! Maskva pareiškė griežtą 
i LRUinrViJ ^Ii"iVc .protesU prieš Meksikos vy- 

—,----- .riausvbę, kam ši sulaikė ir
loronto mieste, K^n^doj,; išvažiuojantį iš Mek-'

areštuota 9 brokeriai uz sųrisikos sovietų atstovą Maka- 
mckslą apgaudinėti žmones i r„ i___
pardavinėjant jiems netiku-<^ja jau njeko negelbės.

įsius serus už gerus pinigus.

Visų pirma, mes visai ne- Hai vardo Universitetas

Klaipėdos krašte liko, Vo-i^s 
kieti ja atsilygino Klaipėdos; 
krašto turtais, nes Vokietija 
Klaipėdos kraštui ne tik da
vė, bet ir iš jo ėmė.

Karo išmokėjimai Lietu
vai dėti pagaliau neteisinga 
yra ir dėl to, kad Lietuva 
didžiojo karo metu su nie
kuo nekariavo. Atvirkščiai.;

ARGERTIKOS LIETUVIAI 
BEDARBiAI ATIDUODA 

SAVO VAIKUS
“Elta” paduoda iš Buenos 

Aires šitokių žinių:
Argentina dabar gyvena 

sunkią ekonominę krizę, ku
rios pabaida nenumatoma. 
Musų piliečiai su mažais 
vaikais retai gauna darbo. 
Jiems tenka sėdėti emigra
cijos namuose, kol vaikus iš
dalina į vietines prieglau
das, iš kur jie jau negrąži
nami tėvams. Kada prie
glaudose vietos nėra, tėvai 
dažnai savo vaikus pameta 
gatvėje. Lietuvių tarpe buvo

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU PARTNERIO

Vyro ar moteries, į muzikos Krau
tuvę, kurioje parduodama Radios, 
Grantafonai, Rekordai, Pianai ir ki
tokie Muzikaliai Instrumentai. Biz
nis senai įgyvendinta ir man vienam 
senam jau per sunku (8)

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

DETROITO L1E1 fVIAI!
Pagelbėkit jaunai našlei Turiu 

nusipirkus stubą, birt viena neišgaliu 
ją išlaikyt. Turiu kambarius išran- 
davojimui, be valgio, nes dienom dir
bu Galima matyt tik vakarais ir ne- 
dėliomis. (9)
1462 Ferdinand ave„ arti W Fort st.

Detroit, Mich.

150 VYRŲ REIKALINGA
Naujas planas, uždirbs $40 per są- 

vaitę. Atsakymu duosiu per laišką 
RACHUN SUPPLY CO. (8) 

263 Kent Avė, Brooklyn, N. Y.

Pa i ieškau Tamošiaus Kolko ir An-, 
tano Kavecko, abu pirmiau' gyveno 
Cleveland, Oh>o, dabar nežinau kur. 
Kas apie juodu žino prašau pranešti 
busiu labai dėkingas, arba patvs lai 
atsišaukia. WM. BALEVICH

1 Orr st. Pittsborgh, Pa. I

RE1KALINGAS ŽMOGUS PRIE 
NAMŲ DARBO.

Kuris gali žiemos metu prižiūrėt 
pečių-štymą, o vasarą karštą vande
ni ir apvalyt. Duodu butą, valgį ir 
primoku $25 į mėnesį Lai atsišaukia 
ant šio adreso. (8)

A. PETERS
1001 Eastern Parkway,

Brooklyn. N. Y.

Brightone, Bostono prie
miestyje, nusišovė moteris 
vardu Bessie Lloyd. Kuomet 
jos vyras ir sūnūs klausėsi 
radio, ji išėjo virtuvėn ir pa
leido šūvį sau galvon. Ma-

Lietuva karo metu nuo karo]^om.a' savzudystės prie
veiksmy nukentėjo daugiau/aslls ouvo suirusi sveikata, 
kaip kuri nors iš kariavusių 
su Vokietija valstybių. Ir tai 
pati Vokiečių 
mums atnešė 
nuostolių.

Per kelis okupacijos me
tus vokiečiai Lietuvoje nau-; 
dojosi Osto pinigais, už ku-i 
riuos iš Lietuvos vežė di-j 
džiausius turtus, o tiems pi-Į 
nigams susmukus, Lietuvos ‘ 
gyventojai už juos nieko 
negavo.

Aplamai kalbant, Lietu- i 
va po didžiojo karo išėjo { 
ne kokia laimėtoja, o tik 
skaudžiai nukentėjusi. 0 
kaipo nukentėjusi ne dėl; 
savo kaltės, ji turėtų gauti 
kokį nors atpildą. Tokiu at
pildu iš dalies galėtų būti ir 
Klaipėdos krašto sugrąžini
mas. “L. U.”

Pajieškau brol'o Vincento Skirkos. 
jis dirbo anglių kasyklose Benld, III. 

Bet Maskvos protestas Kas apie ji žino nrašau nranešti.
i DOM SKIRKA

— ’ ' Carl Hilbertson Camn,
| VVatersmeet, Mich.

Elektros trusto galva, In- 
sull, išleido Maine’o valsti-' 
joj 8500,000, kad pakeitus 

mus, bet gyventojai visuoti-^^pV^^^^į 
nu balsavimu Insulto kam-: jos Daukšas

Jeigu Žmo-į p Box c::« Cranberry, W. Va
* ---------------------------------------------------- , tys Ix>šinu> kazyroms—25c
• Pajieškau brolio Juozo BalevičiausJ 

Bučkunų kaimo, Meteliu valse., Aly- fįJP11?—’25c-;
'taus apskr. Kas apie jį žino prašau į<Įom*—?5e- _------ „----
: pranešti arba pats lai atsišaukia Tu- visas 7 knygas. Kurie prisius 35c. ga

riu svarbu reikalą iam pranešti. (9) U pasirinkti dvi kurias 
JOHN BALAUCUS ‘ ” * ’

5228 Tamow avė., Detroit, Mich.

Detroit, Mich.
GERI KAMBARIAI

Šviesus, su apšildymu, patogioje 
vietoje netoli nuo Chavrolet dirutu- 

. „____ ___ .... Gali atsi
šaukt vaikinai ar merginos. (8)

11351 Nage! st, Hamtramck, Mich.

Juozas Daukšas pajieškau motinos vės, Port Highland Paik.
Emilijos Daukšienės, pirm 30 metu ji! “

. _ _ ... gyveno Centralia. Pa. sų ____ _ _
savo naudai valstijos įstaty- pavičiu Brangi motinėle, prašau at-

Jonu Kar-

žino milo 
dėkingas. EXTRA! NUMAŽINTA 

KAINA
SEKANČIOS 3 KNYGOS: Paslap- 

Nauja 
Sapnų knyga, išguldymas kiekvieno 

Y ; Pasakų knygelė, labai 
įdomi—25c. Kas prisius 50c.,

nu balsavimu 
paniją atrėmė, 
nės neturėtų balso, tai elekt
ros trustas jiems butų atsi-, 
sėdęs ant sprando.

NEKROLOGIJA.
CL1NTON. IN3.

Mirė Kazimieras Petruškeviėia.
Sausio 31 d ligoninėje, nuo širdies 

ligos, mirė Kaz. Petruškeviėia. Velio
nis buvo apie 60 metų amžiaus, Ame
rikoje išgyveno apie 33 metus, velio
nio žmona mirė tuojaus po karės. 
Amerikoje jis turėjo seserų ir brolių 
ir vieną L J „ '. .
gyvena Minersville. Pa. Buvo laisvų 

bažnytinių aneigų Visą amžį dirbo 
_ ’ prigulėjo prie 
Moose draugi’06. Per paskutinius

s nori, 
siųst pastos ženkleliais.

P. MIKALAUSKAS
248 — 4-th »t.. So. Boston,

gaus

Gali
< 10)

Mass.

mirė tuojaus po karės.

ir vieną iš jų Elzbietą Žilinskienę, 
gyvena Minersville. Pa. Buvo laisvų 
pažiuro žmogus ir tap-> palaidotas be 
bažnytinių aneigų 
anglių kasyklose ir _ _ _ _
Moose draugijos. Per paskutinius 3 

i metus negaiė’o diibti ir turėjo prie
glaudą pas Vladą Meškini Velionis 

40,000 Chieagos miesto
tarnautojų negauna algų ir lis lietuvių atiduodami draugišką pa- 
teismas liepė tuos iš jų, 
rie neturi iš ko rendos uzsi- • ”-----v ‘
mokėti, išmesti iš namų.

Nevv Orleans mieste pe- 
^okupacija're’^ streikieriai su-
dideliausių sprogdino dar tris gatvėka-

nūs.
glaudą pas Vladą Meškinį

Paiieškau tetulės Katrės Balaišy- 
tčs-Klikuvienės, 1918 m. gyveno ro
dos Brooklyne ir Grand Rapids. Mich.' 
Jeigu da yra gyvi, prašau atsišaukti, 
arba kas apie juos žino, malonės pra- 

i nešti. Turiu svarbų reikalą. (9)
DOMAS BALAIŠIS

2-'583 Grant Lane, Montreal, Canada.

vičiaus namų; palydėjo gražus bure-

.. Iš Lietuvos velionis paėjo 
_____ ’. ' • Daukšų parapi

jos, Suvalkų gub I.ai būna jam leng
va ilsėtis Amerikos žemelei.

A. KAZAKEVIČIA.

Pajieškau brolio Antano Matulevi
čiaus, 
Valley. Iii., 
apie 
pats

. ilgus metus gyveno Spring 

.. , dabar nežinau kur. Kas
jį žino, prašau pranešti, arba 
lai atsišaukia (9)

MIKE MATULEVICH 
Rosemont, W. Va.

Dykai*
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo Adresuokit: (8)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė, liesk. K, 

CHICAGO, ILL.

St. Louis mieste federalis LIETUVIŲ LAISVĖ MY- 
i grand jury apkaltino 132 
žmonių už laužymą prohi- 
bicijos įstatymo.

N.

Francuzę Indo-Kinijoj 
revoliucionieriai buvo už
puolę franeuzų garnizoną 
pereitą savaitę. Mūšyje‘"kri
to 10 franeuzų kareivių ir 
karininkų.

VOKIETIJOJ LAUKIAMA 
KOMUNISTU PARTIJOS 

UŽDARYMO.
Vokietijoj komunistų par

tija veikia laisvai. Būdama 
visuose miestuose gana 
skaitlinga, vyriausybei gana 
dažnai padaro daug rūpes
čio. Pereitais metais gegu
žės mėn. pirmomis dienomis 
Berlyne komunistai sukėlė 
didžiausias riaušes.

Paskutinėmis dienomis 
Taip pat atsitinka, kad tė- ypač Prūsuose komunistai 
vai per spaudą siūlo savo vėl pradėjo smarkiai bruz- 
vaikus geriems žmonėms dėti. Dėl to visoj Prūsijoj 
auginti. Čia dedame vieną prireikė paskelbti net apgu- 
tokiu skelbimų: “Būdamas" 
neturtingas ir turėdamas 
daug mergaičių, siulau ge-

vaiku tėvas, kurių du— ’keliatas panašių atsitikimų.
• *. . - • i_______‘t..;., ...■.* I-.,,1 r a

dėti. Dėl to visoj Prūsijoj

BOLŠEVIKŲ KARAS SU
KAIMU.

Kad įvykdyti privesti
ną “kolektyvizaciją” kaime, 
komunistai siunčia ginkluo
tus darbininkų bulius “ka
riauti su kulokais.” Jau pa
siųsta į kaimus 25.000 vadi
namųjų “darbininkų briga
dų.” Kaimuose prasidėjo 
susidūrimai su valstiečiais. 
Vietomis valstiečiai išvijo 
ir nuginklavo atvykusius iš 
miestų burius.

Būriams pagalbon iššauk
ti žvalgybos kareiviai. “Bri
gados” siunčiamos į Ukrai
ną. Gudiją ir Į Kaukazą.

Bijodami apiplėšimo, val
stiečiai naktimis piauna gy
vulius, užkasa duoną į duo
bes, arba degina, kad ji ne
pakliūtų į atėjūnų komunis
tų rankas.

Sausio 25 d. iš Maskvos ir 
Leningrado išsiųsta 2,900 
ginkluotų bolševikų į Pavol- darbo, o ypatingai įspėjami savaitę drebėjo žemė.

Peieitą savaitę Wilming- 
tone mirė Amerikos amuni
cijos ekspertas ir bedūmio 
parako išradėjas, Charles 
A. Tripp. Karo metu jis dir 
bo valdžiai.

Villingene, Vokietijoj, at 
rasta 3.000 metų britva. Spė 
jama. kad pirkliai atvvkda 
m i tenai iš pietų Europo: 
galėjo ją tenai pamesti.

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1930 METAMS

W AUKEG AN. ILL.
W. Gabrys, pirmininkas.

730 McAlester avė, Waukegan, III 
A Salucka, viee-pirmininkas,

802 — 8-th st, Waukegan, III . 
3. J. Masiliūnas, užrašu raštininkas,

818 — 10-th st, Waukegan, III. 
Susė Gabriutė. turtų raštininkas,

730 McAlester avė, Waukegan, III 
K. Vaitekūnas, kaperius,

726 — 8-th st, Waukegan, III. 
Kasos globėjai:

Amelija Kernagiutė.
720 Wine place. \Vaukegan, 111. 

Alės I.ukauskaitė,
718 Mine place, YVaukegan, Iii. 

Knygiai; 
lurgis Jokūbaitis,

728 Liberty st, Waukegan, III. 
fonas Vaitiekūnas.

716 — 8-th st, Waukegan, III.
Maršalai:

Stočkus,
703 Lėnose avenue, VVatikegan, III. 

V Januškevich.
1346 No. Jackson st, Waukegan.
Draugijos susirinkimai būna kas 

•askutmi ketvergą kožno mėnesio. 
,‘;30 vakare, Liuosybčs Svetainėje 
J S. Adams st, VVaukegan, III.

Pajieškau tėvo Mikolo Baubino, pa
eina iš Driškunų kaimo, Ežerėnų 
apskr, Kauno gub Vėliausiai gy
veno Philadelphia, Pa. Kas apie jį 
žino, prašau pranešti arba pats lai 
atsišaukia. Aš jo sūnūs atvažiavau iš 
Lietuvos. ' (9)

LEONARDAS BAUBINAS 
16 Light st, W. Lynn, Mass.

Mat. Steponkus pajieškau pussese
res Julės Steponkaitės iš Lietuvos 
Kirkių kaimo, Luokės narap.. Telšių 
apskr. Amerikon atvažiavo 1902 m., 
bet neturėjau jokios žinios. Prašau 
jos pačios atsišaukt arba kas apie ją 
žino, malonės pranešti, busiu didei 
dėkingas. (9)

MAT STEPONKUS
•58 Waleott st, New Haven, Conn.

Mary Karpavičiūtė pajieškau se
sers Katarinos Karpavičiutės-Meš- 
kauskienės, pirmiau gyveno I’hila- 
lelphia. Pa. Prašau atsišaukt arba 
kurie žino, malonės pranešti (9) 

Mary Karpavičictė-Žukauskienė 
221 Atbcns st., So. Boston, Mass.

y

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Farmas, Lotus ir Vande
nio Prudus- 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 Publicį- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 VVashington Street. 
WORCESTER. MASS.

ADVOKATAS

Ignas J. Barinis
725 Slater Building 

VORCESTER, MASS. 
Gyvenimas: >01 Sterling 84.

Ofiso TeL: Parfc 1491 
Nas« TeL: Mapte 4964. .d

Naujausi Lietuviški 
■Rekordai columka.

los stovis. Atvirame ore už
drausti visoki susirinkimai 

_ _ ir demonstracijos. Tečiau
riems žmonėms dviejų mė- komunistai vis dėl to bando 
nėšių mergaitę, gimusią Ar
gentinoj.” Lietuvis Įdėjęs šį 
skelbimą, jau du kartu buvo 
Lietuvos konsulato sušelp
tas. Emigracijos namuose 
jis gyvena apie tris mėne
sius. Į Argentiną atvyko su 
dviem mergaitėm, o čia gi
mė dar viena. Bendrai, kon
sulatui tenka dažnai šelpti 
panašias šeimynas, o ypatin
gai duoti prieglaudą sulai
kytoms, gatvėj paklydu
sioms, ar iš tarnybos atleis
toms musų mergaitėms, ne
mokančioms kalbos ir netu
rinčioms jokios prieglaudos.

Todėl įspėjami visi tie, 
kurie rengiasi važiuot į Ar
gentiną, nevažiuoti neturint 
giminių ar pažįstamų, kurie 
iš anksto galėtų parūpinti

demonstracijas ir 
sausio 17 ir 18 d. 
demonstrantus be- 
net ginklo teko

daryti 
Berlyne 
policijai 
vaikant, 
griebtis.

Demonstracijų ir susidū
rimų su policija įvyko be
veik visuose didesniuose 
Vokietijos miestuose. Kai 
kur buvo sužeistų ir net už
muštų. Pavyzdžiui, Garti- 
mansdorfo mieste, bevai
kant demonstrantus, užmuš
ti 4 darbininkai ir 15 sužeis
ta. Policijos pusėje sužeista 
3 žmonės.

Laukiama, kad sąryšy su 
tokiu komunistų partijos 
veikimu, komunistų partija 
Vokietijoj bus uždaryta.

Naujoj Zelandijoj pereita
...... . \ ‘ Z-__  Po-

gį, Sibirą ir Aziją tais pa- susilaikyti nuo važiavimo rangahau apielinkėj nugriu-' 
[žmonės su mažais vaikais, v o beveik visi kaminai. 1čiais tikslais.

I i

16145F

16138F

16147F

16142F

16143F

16137F

(A. Vanagaitis) 
(A. Vanagaitis)

I

K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
„ (GROJO ak iras.

16118F

SO. BOSTON. MASS.
\ i resas:
U BROADIVAY

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMS 
žurnalą •'TARPININKĄ". Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

povuos.- -1
Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) nepaprastą paišelį: rašo ir už
dega, 3) 1 sv. saldainių dėžė, 4) trejanka.

neles su lietuviu r.n-us taipgi ga'.imaTrauU rašomosios
ir kitokh) naujenybių Klauskite laišku. įdedant 2c štampą.

SESERYS PAULILKONILTĖS
16" 75c. Piano Accompan. by B. Šalinaitė
16153F (Onj te ................................................................................ Folk

(Oi, Dainos (A. Bačiulis) ........................................... Folk Song
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

su Orkestros Akompan.
16151F (Oi. Berneli Vienturti!

(Mielaširdystė
16144F (Mergyte Jaunoji

(Motušaite Miela ........... Kastancija Menkeliuniutė. Soprano
16139F (Oi. Skauda. Skauda

(Aš Žirgelį Balnosiu
A VANAGAITIS SU ARMONIKA,
(Senelio Polka 
(Jaunas Senis 

(Pragėriau žirgelį ...........................
Eisim laukan .................................

(Kačiukas
(Salta žiemužė ................................................... (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAlNERIV ORKESTRĄ 
(Katriutės Polka
(Klaipėdos Polka

(Papriemoką Polka
(Frano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerią Orkestrą 

(Piatro Polka
(Vestu)ią ........... Mahanojaus Lietuviška Mainerią Orkestrą

(Žalia Girelė
(Lik su Dievu Panitelia 

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMB1A ISDIRBYSTĖS 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką, 
muziką ir monologistą.

Pas mus galite gauu netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių, kokie tik yra lietuvių k-lboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site visko. Reikalaudami ka alogų, prisiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS 
Nnuo tą. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonus 

kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordą, per paštą nesiunėiame.

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

APIE LIETUVOS PONUS.

Ginklu krautuvėj “kos- 
tumeris” nusišovė.

Ginklų krautuvėj ant 
Washingtor. sireeto pereitą 
savaitę buvo labai Įdomus 
atsitikimas. Atėjo nežimo- 
mas vyras ir pasisakė, kad
jis norįs nusipirkti 30 kalib
ro šautuvą kulipkoms šauja- 
mą. Išsirinkęs vieną karabi
ną jis paprašė gilzių, saky
damas. kad ant syk norįs 
nusipirkti šautuvą ir amuni
cijos. Klerkas padavė jam 
dėžę patronų su minkštai-' 
jkulipkų galais, bet kostume- 
ris apžiurėjo juos ir paprašė 
kitokių parodyt. Kada kler-

VIETINĖS ŽINIOS

V’enas Bernas;— Ko taip nu
siminęs. Džian? #

Antras Domas:— Gavau re
ceptą. kaip pasidaryt gero snap
so namuose, bet neturiu namų.

KELEIVIS No. 8. Vasario 19 d-, 1930.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

I.
“Lietuva šalis it rojus"— 
šneka ponai i artojus! 
“Kur tik kelsi porą kojų, 
laimė sėjo vasarojų.’’ 

Ir tikrai, po mus tėvynę 
laimė rado sau sėdynę. 
Lietus lijo, laimę sėjo, 
drūti ponai vaikštinėja. 
Laimė šypsos mus sodybai 

dygsta p nai taip, kaip grybai, kas nuėjo toliau, “kostume

AL •-

Saivadoro respublikoj, pietų Amerikoj, ar.ą-iier. 

jungė Salvadoro respubliką su Atlanto vanuenyr 
eina apie 80 mylių vien lik per uolas ir peik te 
kalnus, o vietomis statyti tiltus arba pilti ;yi :nu 
darbą atliko vietos darbininkai. Jo nutiesimas ka

ivo pabaigtas tiesti geležkeiis, kuris su- 
Tarp Salvadoro ir Guatemalos gelžkelis 
vietomis reikėjo kalti tunelius per akmens 

■ lelžkelį suplanavo Amerikos inžinieriai, o
• o §12.000,000.

>

Į
f
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II.

Augo Jurgis. Augo Jonas. 

Kai užaugo—tikras ponas. 
Jurgis varles mušinėjo. 
Jonas kiaules varinėjo.
O dabar jau po alėją 
ponas Jonas vaikštinėja. 
Ponas Jurgis jau i balius 
važinėja kaip karalius. 
Jonas bizni gerą darė. 
Jurg’s šmugelį pavarė. 
Biznis ėjo ir žydėjo, 
Kapitalą Jonas dėjo. 
Ponas Jurgiu tikras ponas, 
jo kišenėj—milijonas. 
Niekas šito neatspėjo, 
kai varles jis mušinėjo. 
Niekas šito nepamanė, 
kai Jonelis kiaules ganė.

III.

Ponas Jurgis, ponas Jonas 
švilpia savo milijonus.
Ūžia, trinkia. dzinguliuoja, 
biznį, varo, spekuliuoja. 
Litus vagia, litus krauna 
niekas biesų nepagauna. 
Bėga dienos, metai sukas, 
tebežydi dar Jurgiukas. 
Tu tėvyne, tu Lietuva. 
Jonas žulikas nežūva. 
Bet štai vieną gražią dieną 
garsiai pralėkė naujiena, 
kad revizija daryta 
ten, kur litų daug praryta, 
ten kur Jurgis ir kur Jonas 
krovė savo milijonus. 
Policeiskis melsvakuodis 
visą reikalą užuodęs 
tuoj Jurgiuką ir Jonelį 
nugabeno į turmelį: 
“Prašom. Jurgi, prašom Jonai 
Į turmelį prašom, ponai!”

IV.

Miškas gaudžia. Medžiai ūžia, 
kad skurdi žmonių dalužė. 
Putės, kėlėsi į ponus, 
barstė, žarstė milijonus. 
Ponas Jurgi, ponas Jonai, 

kur pradingo milijonai? 
Nelaiminga tu Lietuva, 
kiek čia ponų šitaip žūva. 
Čia už lašinius už nieką 
varinėja taip, kaip slieką. 
Tiesus kelias į turmelį. 
ten pas daktarą Draugelį, 
kur broliukas Eliziejus 
sreba barščius su aliejų, 
kur tėvelis Konstantinas 
tarp belangės sienų trinas. 
Ten gyvent gražu, malonu. 

Prašom, prašome ten ponų... 
iš “Kratinio.” Barabašius.

ris” greitai užtaisė karabiną

SHENANDOAH, PA.
šiuom laiku The Phila- 

čelphia & Reading Coal
ir pridėjęs vamzdi sau prie an(j jron ę0 kasyklos dirba
galvos šovė. Tuoj buvo pa
šaukta policija, bet pakol ji 

|pribuvo, nepažįstamas buvo - ,,7V i;. 
jau negyvas. * r.esio i

Dabar paaiškėjo, kad nu-’mene: 
siševusis buvo Clarence E.jinišk 
Trefiv iš Maldeno, kur jis riu. 
turėjo garažą ir automobi- padarj’ti nei po 2-3 dolerius 
iių taisymo šapą. Pereitą ne- i dieną, i 
dėldienį jisai buvo pagautas dienos, o kontraktuotas, tai 
nesuvaldomo pašėlimo, pri-jviskas priklauso nuo ang- 
mušė beveik iki mirties sa-'l’es sluogsnio. Nors kont- 
vo žmoną ir 4 metų mergai-;rakte yra pažymėta, kad 
tę. paskui prasišalino ir visą’riainen"s privalo gauti įdie- 
naktį nebuvo namie. Polici- rą £5.96— S6.33, o leiberys 
ja jo jieškojo. Taigi, matyt,!-'5.45—85.76. rėčiaus yra to- 
suprasdamas kad bus blo-ikių atsitikimų, kad žmogus 
gai, jisai ir nutarė pasidaryt:išdirba pusę mėnesio ir Iie- 
sau galą. Jo žmona ir duktė ka kompanijai skolingas, 
dabar miršta Maldeno ligo
ninė'. Abiem suskaldvtos«/ «■ 
galvos.

gerai. Uždarbiai .nelygus: 
vieni uždirba gana gerai, po 

i£100 ir daugiau i pusę me
čia tik du kartu ant 

mo moka), o kiti vidu- 
ai, nuo 60 iki 80 dole- 
Bet daugumas negali

.Sovietą jurininkai Bostone
Tūlas laikas atgal Bosto

nan atvyko apie 60 rusų ju
rininkų parsivežti Rusijon 
laivus, kuriuos Sovietų val
džia nupirko andai iš Ame
rikos valdžios YVashingtone. 
Dabar 15 tų laivų yra per
taisoma East Bostono laivų 
dirbtuvėse, ir kaip tik jie 
bus gatavi, rusai jurininkai 
plauks jais Rusijon. Dabar 
tie jurininkai yra apsigyve
nę episkopalų kunigų mi-i- 
jos namuose East Bostone. 
‘‘Heroldo" reporteris buvoi 
nuvykęs jų pasižiūrėti ir jis 
labai prielankiai apie juos 
atsiliepia. Girdi, vyrai gra
žus, nusiskutę, švariai apsi
rengę, judrus i'- mandagus. 
Žinoma, tai ne bolševizmo 
nuopelnas. Kaip visose tau
tose. taip ir rusuose yra viso
kių tipų: gražių ir negražių. 
Siųsdami tokią delegaciją 
Amerikon, bolševikai, žino
ma, parinko gražiausius 
jaunuolius, kad 
geresnio Įspūdžio 
kiečius. Žmogaus 
ir Įsitikinimai jo 
nepakeičia.

il
i

NEBLOGAS LINKĖJIMAS.
Kunigas gavo nuo savo moki

nio šitokį laišką: “Gerbiamas, 
kunigėli! Aš siunčiu tau šitą, 
pasveikinimą, nes girdėjau, kad 
šiandien tu naują gaspadinę ga
vai. Tau reikės užmokėt 2 centu, 
nes aš neturėjau stampos, ale 
tu gali paprašyt Dievo, tai jis 
tau atiduos už tai du tūkstan
čiu dolerių."

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo Į Sielos Balsai. — Puiki knygų, daugy
Komedija. Parašė Be n. Rumšas. Ga- bė labai gražių eilių ir darniu Daug 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 21 gražių, spalvuotų paveikslų. _ Pojnera 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. \ ieno-vaikomo Komcoi- 
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

ko-- įedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 
povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. NT V Kcneekio dialogas, verte 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........luc-
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą tuiėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rį-'. dukteris ir mylimosios nepapultų i 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo. 
Totvr.ser.d Fo*. D. D., sulietuvino

■ Ferdinand de Samogitia...............2ac
I Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin- 
; geidi knvgutė iš politiškai-eKcno- 
' miško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 
: nas protaujantis darbininkas perskai- 
! kvti. Pagal K. Kauts .į, parašė Z. A.e- 
1 ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., __ 

puslapių . ...................................... 1^c-
Lengvas Budas Išmokti Angliškai SkųTkodei jam reikia riebalų?

.. v . Vlan*imn« sunrasi tiktai ls

nėra ir apauga graži- Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi Popieros 
apdarais  ...................... $1.00
Audimo apdarais .................... $1.50
B<?n-Hur. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
U allace 472 pusL...................... $2.00•
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Ue- 

tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 
romansas M. Bernatovicz’o. 
46S pusi. •.••....■•••• ••••.•• $1,50 
Moteris ir Socializmas. Parašė A'Jgust 

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

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatanėiais Įvairius nuo
ri. .us nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Katra ..••.••••■*•«••• $1.00
Driko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta ?_ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

tas mažiau? Delno žmogui reikia 
’ .ueraus, druskos ir kitų panašių da- 

r. a: ;___ L ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
i\i.ii.a 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie-Ih? Aiškiai išguldyti pilietystėa 
Įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Aitra peržiūrėta ir pagerinta 
i ai Ja 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydava 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “lš- 
riikšėias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa. 
4(1 pusi........................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spiKos vedė kovą su caro valdžia, ir 
ku>p tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
dž.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, kori 
parode, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
x :a tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

iv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
r.-n'to. Vertėtų kiekvienam per- 
Skai,yti» 2oc.
“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė. —

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

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj mtmšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa
sikalbėjimai, humeristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
raida. 128 pusi..................................25c

.. 25c Da .atkų Gadzinkos. — Ir kitos links- 
-'.os dainos. Apart juokingų “Da

vatką Gadzinkų“ telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida 48 pusi.....................................10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

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

apysakos: (1) Nenžsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3> Klaida; (4) Ko
rė -ta. Jose nurodoma kaip žmonės 

• paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. 15c,
Apie Dievą. Velnią, flangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
i šiaušias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .......   25c
Ap žinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

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

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tą gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čysčių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą: apie dvasias (dusias), velnius, jų 

(vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. 81.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvur.us, kurie gyve
na išsimėtę po visa žemės kamuoli? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tu Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš 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. 
Kaina ...........................................  25e.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mate

NIEKAS NEGALI
PRILYGTI PASL 

TIKĖTINUMUI

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai i" suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 

’.i sakiniai, pasikalbėjimai darbo )»es- 
kant. važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarą, pas barzda
skutį. pas kriaučių, ir tt. Su fonetis- u 
ištarimu ir gramatika. Antra padicin- 
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsor.as. Pusi. 95...................... 35c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia
Liaukimės rakę! Pagal A. Apolovą 

ir daigelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
1999 m, pusi. 63..............................^5c
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Paraše 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23..............................H*-
Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas gera? 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pus!.................. 20c

angliškai suį o kalbėti', 
irgi negali. Jei k.ris-nueina! 
:r pradeda angliškai kalbėti,' 
tuojau am pr:. ėda rėkti:’ 
“Stop. stop, you, greenj 
horn.” O kuris gali gerai! 
kalbėti ir pasakų ką nors i 

[prieš mainų užvaizdą, tai į 
[jau kitą dieną užveizda vis-į 
!ka žino, ir r >k> mainervs! 1 * * I; patenka am “B’ack Listo/’j 

^7; G* unijos lokalų viršininkai; 
gauna geresni da lą iš kom
panijos. tai i-ntai.-:auja kom
panijai. o ne uni starus.

Munšainas.
Per Kalėdas besisveikin

dami vienas kitą. R. Mocie 
junienė užvažiavo piene 
bonka J. Žakai- vičiui pei 
labonę, kuris į kelias minu 
tas ir pakratė kojas. Ūžta: 
yra areštuota pat 
jtmienė ir du. jos: 
Y. Krasnickas : 
šausk?>. Jie 
Pottsvillės kalėj: 
mėnesy bus byla.
se šįmet buvo užmušti jau 
■•u lietuviai. J. Grabliunas 
ir 'I. Balyvs. Sergėjus.

I

Jei nevalysi motoro, 'ai jis sugenda.
Jei r.ev?.lys: vidurių, tas bus tas pat
Bet kad išvalyti vidurius, tai reikia 
geriausio budo, nes jūsų viduriai yra 
švelni mašina. Vartok tik
TRINERIO KARTU VYNĄ
—dauzelio daktarų rekomenduojama
—Jį išbandė per 40 metų milijonai 
žmonių ir niekas negali jam. prilygti. 
“Chieago. Jan. 11. Aš manau, kad 
Trinerio Kartus Vynas gali pagelbėti 
kiekvienam, kas tik serga viduriais. 
Aš visada turėsiu butelį po ranka. 
Mrs. J. Mass.“ Visose aptiekose. Var
tok reguleriai! Sempeiis iš Jos- Tri- 
ner Co.. 13:53 So. Ash'.and Avė., Chi- 

j cago, III.

Štai Badas Išgydyt 
Patrūkimą - i

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile

Patrūkimo. Didelio ar Mažo.
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir m.O- 
eru gali pasidžiaugt ta žir.ia, 
■ ilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
ngs išsigydė patsai dvigubą patruki- 

ą. nuo kurio jis niekur nerado ra- 
_aibos ir gulėjo lovoj daug metų, bus 
irisittnčiami dykai visiems, kurie jų 
įrašys.

Tiktai prisiu.-k savo vardą ir adre- 
a Capt V.' A. Coilings, Ine., Bos 

'0-c, Watertown, N. Y. Nekainuos 
iūms nei cento, bet galit turėt ■ 
"ukst.-.nč:-.i patrukusių patys per sa-, 
.e pasigydė su pirmu dykai pabandy- = ,. • žeimvnu Istorija Juškevičiaus
■nu. Pa -u.k t’:'>mus-DABAR-pirmiLX,’0^,7;i ?ori žinoti. kaip seno- 
negu pa lest j sar, laikrašt;. I y-j jįetuvįaj gyveno, tai perskaityt ši-

ii
I
i
f

į ją perskaityti. 64 pus!.................. 20c
Alkoholis, ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkonolic
. ant jų vaikų. Kas yra a -ba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, batutai 

j turėtų perskaityti šitą knygutę. -Pa
gal daktarų Holitzerį sutaisė Ba- 
rabosius. Pusi. 23.........................

I Byla Detroito Katalikų su Socialia 
tais. _ Pirmą kartą katalikai uz 

r mo- ‘ puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911 
kad Antra karta jie užpuolė socialistus 31 

gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pus!..........................25c
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 

. . ir kodėl turės būt pakeistas kapi- _ 

.aimę. tįjjzmas Kaina ...........................2oc.

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholie

k- įas.
R. Mocie- 

;s Įnamiai.
j. Janu 

patalpinti 
m e. Kove 

O maino-

Nors yra unija, bet ji tik 
doleriam- .. . i, o apie rn.ai- 
reriu pelną tai ne jos reika
las. Daugelis mainerię skun- 

r.egali nie- 
U■ ■■■■ uždirh i, bet gauna atsa- 

ymą, jei negerai, tai pa- 
’ mesk! O jeigu už kurį užsto
sią, tai reikia užmokėti. Vė
liaus gi mainų perdėtiniai 
tiek spaudžia, kad žmogus 

i priverstas darbą pamesti, 
i Taigi mainerys taip ir ken
kia, kad neužrustint užveiz- 
■ los. Ynač šiuom kartu mai- t X
Įrėžys negu? daug priešintis. 
ir.es daugybės žmonių be 
j darbo, Lehigh Valley Coal 
! Co. net keturios mainos ne
dirba nuo 24 d. gruodžio mė
nesio. Vasario pradžioj bu
vo jau pradėję dirbti, bet ir 
vėi sustojo.

Apie Uniją.
Seniaus kožr.os tautos 

angliakasiai turėjo savo lo 
kalus, o lietuviai net tris, i 
gana buvo galingi: viską- 
buvo vedama tvarkingai 
nitineai ir 'knygos lietuviu 
kalboje, net ir kitų tautų lo
pšiams buvom pavyzdžiu. 
Kai kildavo streikas (1922), 
visi tėmydavo, ką lietuvių 
lokalai pasakys ar padarys. 
Bet tie laikai jau praėjo. 
Keli metai atgal unijos val
dyba iškrikdė lietuvių loka
lus (taipgi ir kitų tautų), o 
sutvėrė taip vadinamus 
Colliers’ lokalus ttai yra at
skirų mainų) ir uždraudė 
kitokią kalbą mitinguose 
vartoti: dabar viskas turi 
būt A’edama anglų kalboj.

Šito dėlei Įvairių tautų 
maineriai nesilanko Į susi
rinkimus, nes ne viską gali

i

I

padarius 
Į ameri- 
pažiuros 

išvaizdos

P-Iės Tataroniutė žada 
koncertuoti.

Pereitą savaitę South Bos
tonan buvo atvykusi p-lė 
Emilija Tataroniutė, 
Barre, Vi., turi muzikos mo
kytojos vietą. Ji buvo čio
nai pakv iesta akomponuoti 
p. Babravičiaus koncerte 
Montelloje. Ji yra baigusi 
Radcliffe Kolegiją su A. P> 
laipsniu, gera pianistė, ir 
neužilgo pati žada duoti bo
stoniečiams koncertą.

kuri

Ši rugsėjo 17 dieną sukaks 
300 metų kaip buvo Įkurtas 

—Kada būna didžiausis apsi- Bostono miestas, todėl yra 
Vilimas žmogui? ruošiamas iškilmingas šitų

—Kai užmoki nigeriui 10 cen- sukaktuvių apvaikščioiim^s 
tų už nuvalymą čeverykii ir pa- Tuo tikslu 
matai, jog burdingieriaus 
rykais esi apsiavęs.

majoras Curley 
čeve- paskyrė komitetą. į kuri inė- 

jo ir ‘‘Keleivio" redaktorius.

I

AŪTOMOBl
ŽINĖJO GI Y’
Sausio 13 d., i

Mobiliaus buv( 
tautybės 

sąmoni 
kaus ligi

I S SUVA- 
-.‘.Z’STĘ.
a une auto- 

suvažinėta 
umnazistė, 

nuvežta Į 
tinę. Kur- 
neprisilai- 
tų taisyk- 

> jau buvo

Dr.
kauskas važiavo
Rydamas nusta!
Lų, kairę pusę 
gerokai pi itemu-. Automo 

/o apr iestas.

.šiluma pra> 
z , Salinanti 
/ skausmu t

Sloan’s
Liniment

Nebeis daugiau
Užkietėjimo

Dnjii Skilvyje 
Širdies Piktumo

Crciia pageiba natm’c jartt

P.rjsyk Pepsinic SeitzerCo. 
iVcrccstcr, yia's. o

GAUSI SAMPELĮ DYKAI

TIESIAI Iš 
FAKTORĖS 

italioniška 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo

Didelis pasirinkimas
lonikų įvairaus styli -js 

ir didumo Bile stj ių 
pndaro ant užsakymo. 
\ isi instrumentai yra 
'•inkų darbas ekspei-tą 
is gerinusios nedegąs. 
Patenkinimą gvaran-
jojamas. Mes taisome 
ba imam mainais var

totus instrumentus. 
Klauskgfiykai kataliogo.

ITALIAN 
323 W. Polų StTcet,

accordeon mfg. co.
Dept. 15, C* ‘

vej lietuviai -y* --
tą krygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 

! turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus-. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna...........................................
Brutuose aud^kio apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligo« ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-_
da. Kaina ..................................
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lakeliai iš proletariškos filosofijos . 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 

i ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 

į Mass , 1913, pusi. 80.................... 25=.
Monologai ir Lrekiamacljos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšeiojimams, baliams, kon
certams irtt. Antra pagerinta lai
da. So. Bcrton, 1914 m,................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose, 

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir so'ialistas. Parašė E. V andervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24..............................10c.

Stabmeldiška Lietova iš Artimos Pra
eit es. Knygutės įtalpa susideda is 

sekančiu dalių: (1) Giria ir moterų 
voginąs; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventėsz(3) Lietuviai lieka vel
niais: (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32. 10c.,
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- i 

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

kimu komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 vaiandas........ 25c.

I.ithuanian Self-inątruction. by J. liau
kis. Fof practical ūse by travelers, 

tourists at.d those who wish to leam 
Lithuinian. Vadovėlis anglams mokin- 

. ... tis lietuviu kalbos. Chicago, III.
Cnicago, III. ' 1908, pusi 73.................................. 50c.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N jo musų korespondenti ir iš Lietuvos Laikraščių.) I
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| BĖGA BRAZILIJON, O PRIENUOSE PASTATY- 
I TENAI NORI “NUSI

ŠAUTI.”
• Rokiškis. Lapkričio mėne
sio pabaigoje išvažiavo di
delė žmonių partija i Brazi
liją. Visi emigrantai buvo 
ūkininkai. Didėsios kaimo 
Kietis buvo amatninkas, i 
dieną uždirbdavo 10 litų, 
be to dar turėjo 12 ha. že
mės. Visą savo turtą išpar- 
davęs išvyko Brazilijon. Da-Į 
bar jis savo laiške rašo: “Ki
tos išeities man nebėra, kaip 
tik nusišauti.”

Sausio 2 d. vėl išvažiavo 
didelė ūkininkų partija. Ei
gulis Baranauskas, senas 
žmogus, i 
už 10 tūkstančių litų ir išva
žiavo.

ALYTUJE MUŠA DAR- j UŽMUŠĖ UOŠVĘ IR LA- 
BININKUS. | VONĄ ĮMETĖ UPĖN.

Al tuje yra šalt kalvystės i Sausio 6 dieną už Akme- 
fabri tas. Fabrike dirba* apie Į nės miestelio prie Laižuvos 
40 žmonių, kuriems atlygi-” 
narni nuo 5 iki 7 litų dienai. 
Dirbt ma 
per š as 
ninkt ms 
papir >so 
fabri lo 
gesys 
labai žiaurus. Taip pat čii 
dirba jauni vyrukai, besimo
kiną specialybės. Jie dirbf 
kaip ir kiti, o atlyginime 
gaun.. 40 litų mėnesiui.

Be to, dėi menkiausių da 
lykų juos prižiūrėtojas ko 
lioja ir muša.

Da -bininkų tarpe pašte 
biam i solidarumo ir vieny 
bės s oka. Savaitės gale iš 
mokant pinigus, kartais dar 
binir. tas darbdaviui irodi 
nėja. jog jam priklausą dau 
giau. tai iš tokių jo kalbi 
kiti draugai tik šaiposi. Vie
ną kartą, kai tūlas darbinin
kas užstojo vaiką, kuri mu
šė pr žiūrėtojas, tai šis buvo: 
palių ūsuotas, o jo draugai i 
tai visai nereagavo.

Mažesnėse dirbtuvėse 
darbininkai gauna labai ma- 
zą atlyginimą n- jhrba virs ž žud Tolimesnis 
nustatyto alko. Dirba kad vie.
H. ■? 'a.ant ų. .... . nas iš žmogžudžiu vra tur-

AFskntai, tlai-Vimnkai vi- j ukin?nkas Nauja- 
siska neorganizuoti. Jokiu,mi^i valsčia siko(je. 
darb.mnkiskij organizacini Ei.ingeviėi^ Išsyk
nėra. Darbininkai girtuok- Cižla buv06aludėje „ugii-dv- 
liauji ir paleistuvauja. Mat,Į. k • stenįtaąi a nu.
L-itoii, nraloicti lfticva laiks> ' pd.KUl SieilgldM JĮ I1U kitau pialei. u la ą - ą nuocjyti, bet alkoholis tam, 
jie netun kur. Nesenai buvo į priežtal.avo, tada 
atvykęs vienas vyrukas, ku-bas] 
nstende platinti Soeialdę- £ d / rodė
mokutą. Beveik visi atsi- šiek 
sake prenumeruoti, buk 
turi atliekamų pmig-ų. Be<Ei*(irigįvjčiuš suimtas ir’pa~- pradeda veikti naujas emi- 
dvi esančios smukles 'įsada- j . Panevėžio apgkn gracijos Įstatymas. Tuo jsta- 
pilno.s, ir pusbuteliui pmigų.^-^^ p — - -----------

lygiai 8 vai. Bet 
8 valandas darbi- 
neleidžiama net 

užsirukyt. Be to, 
administracijos el- 

su darbininkais yra

> kelio Akmenupy rastas Įmes
tas moteriškės lavonas. Iš
traukus iš vandens pasirodė, 
kad tai esanti pilietė Šliau- 
terienė iš Purvių kaimo, Pa
pilės valse., Šiaulių apskri
čio. Kaip teko girdėti, nešu
ly venusi su žentu. Eina gan
iai, buk žentas ją užmušęs, 
norėdamas nusikratyti. At
vežęs lavoną Į Akmenės apy- 
inkę ir čia Įmetęs i Akmen- 
įpio upeli. Matyt, tuo norė- 
a Įrodyti, kad ji pati eida- 
na pas gimines Įkritusi ir 
irigėrusi. Šliauterėnės la- 
ronas iš vandens ištraukus 
juvo parvežtas i Akmenės 
irešto namus, čia padarius- 
lydytojui skrodimą, pripa
žinta užmušimas. Tuo tarpu 
tartinas asmuo suimtas ir 
liną tardymas.

VIENAM ŽMOGUI TRYS 
MIRTYS.

Krakenava, Panevėžio 
apskr. — Vieną gražią die
ną, prieš pat Naujus Metus, 
Nevėžio upėje, ties Krake
nava, rastas žvejo Čižlos la- 

i-vi v v • 2

atsirs nda.

ŽEMAITIJOJ SIAUČIA 
PLĖŠIKAI.

ATVAŽIAVO DAUG LIETU
VIŲ PER BALTIC AMERICA 

LINIJĄ.
Ant laivo Lituania j New Yor- 

ką atvažiavo šie lietuviai: Alek. 
ninkas. gaudamas ją iŠ savo!Gedminaitė; Ant. Tarvainis; 
elektros gamyklos, varoma?' Mariona Markunytė: Veron. 

----- _• Ambrnzaitienė; Bron. Ambra
zaitytė; Petr. Žilinskienė; Juoz. 
Petrošius; Johana Petrošius; 
Bonav. Petrošius; Agota Petro
šius; Juras Stasis Vaicekaus
kas; Ant. Maurestienė; Angelą 
Maražienė: Stan. Marozas.

TAS elektros trans
formatorius.

Ligi šiol Prienams energi
ją tiekė vietos malūno savi-

I
: vandeniu, šiomis dienomis 
Įvyko iškilmingas naujai pa
statyt o Prienuose elektros 
transf (rmatoriaus atidary
mas. Dabar elektrą Prie
nams tieks Kauno elektros 
stotis.

pardavė savo ūki , nemaion .,

KAUNO 900 METŲ 
JUBILĖJUS.

šiais 1930 metais, kaip su
sekama iš senų chronikų, su
kanka 900 metų nuo Kauno 
miesto Įsisteigimo. Ta pro
ga Kauno miesto savivaldy
bė mano išleisti tam tikrą 
atmintiną knygą. Taip pat 
manoma pastatyti mitiniam 
Kauno Įkūrėjui kunigaikš
čiui Kaunui paminklą Pa
minklų gatvėje.

Menkėjanti sveikata ir 
netekimas spėkos 

Kada : <• ikslus gyvenimas, ar ne
norimi.j> įtempimas* ir išaikvojimas 
gyvenimo jėgų susilpnina jūsų svei- 

i katą ir spėkas ir gyvenimas pasidaro 
■ > i skurdus, paimkit Nuga- 

To::e t i . per kelias dienas ir paste
bėkime. kokis pastebėtinas seks page
rėjimą.-. šis 'puikiausias preparatas 
išvalo k_<ną nuo susirinkusių nuodin
gu atmatų.’ nugali konstipaciią. sude
rina ir sustiprina organus ir greitai 
pagerina a be Iną sveikatą.

Nuga-Tone priduoda jums geresnį 
apetitą, pagelbsti virškinimui, paga
mina užtektinai raudono, sveikans 
kraujo, palengvina gasus. ir išpūti
mą vidurių ar pilvo, inkstų ar pūslės 
įdegimą ir panašias iigas. Jis taipjau 
suteikia poilsinga, atgaivinantį mie
gą ir į<ie<la sveiką mėsą Į sudžiuvu.-į 
kūną .jus galite gauti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jv-.i pardavėjas neturi jų -ta
ke, paprašykit jį užsakyti jų dei jos 
iš savo džiabeno.

KODĖL CUNARD “A” 
LAIVAI?

Daugelis žmonių stebisi kodėl 
Cunard linijos laivai žinomi kai
po pirmaklasiai. O tas yra dėlto, 
kad visi Cunard Linijos laivai 
yra nauji ir gerai ištaisyti. Di
džiuma iš jų yra pabudavota po 
karės, kūrenami aliejum, turi 
visokius parankumus. viešieji 
kambariai erdvus, gražiai deko
ruoti. Be to. kainos ant mažes
niųjų laivų yra nesulyginamai 
pigesnės jiegu ant didžiulių eks
presinių. todėl kelionė i Europą 
kur kas pigiau. Tie laivai išplau
kia iš New Yorko kiekvieną su
lfatą i Plymouth. Havre ir Lon
doną.
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IŠRASTAS NAUJAS 
LOŠIMAS.

Perlojoje žinomas loši
mas “peštynėmis” vadina
mas. Lošikai būtinai ilga
plaukiai, deda Į banką su
tartą sumą pinigų. Paskum 
partneriai kimba vienas an
tram i plaukus, ir kuris pir
mutinis neištvėręs skaudėji
mo pradės rėkti, tas praio-Į 
šia. Šito lošimo čempijonas 
Perlojoje yra Bučinskas 
Leonas.

i

Į

Įmestas Į Nevėži. Įtariamas' 
Eidrigevičius 
talpintas

STEIGIAMI NAUJI LIE
TUVOS KONSULATAI.

Nuo šių metų pradžios

į
I

VARGŠU IR Į KAPUS
NELEIDŽIA.

Vaškuose šiomis

itymu numat\la tuose kraš
tuose, Į kur daugiausia nu
kreipta emigracija iš Lietu
vos, steigti konsulatus. Tuo 
tarpu konsulatai steigiami 
Pietų Afrikoj ir Kanadoj.Netoli nuo Plungės aną-'mįg mjrp vargšas batsiuvis.

dien važiavo Teisių .ink per,XuėjUf. j0 žmonai pas klebo- APITIF » mftai i a 
miškeli pil. Katkų.-. Is hįis-į^ prašyti, kad leistų velio- j
ke.io pasigirdo (iu šūviai, pj laidoti i kapus, dvasiš- ŠINIU VOGIMO METAI. , 
"Vienas šūvis sužeidė P’k kas tėvelis tuojau atrėžė,' Santaikos apylinkėse, Mi- 
Katką. Arklius paplakus velionis ’ nebuvo išpa- roslavo valse., pereitais me- 
greit nuvažiuota toliau. M a- žinties. tai kapuose jam ne- tais buvo daug bylų dėl laši- 

ten niiskely Puta vietos. Vargšė moterėlė nių vagysčių.
plėsil ų. • kreipėsi Į policiją, kuri be --------------

Vė. to pat šeštadienio va- klebono sutikimo liepė lai- TĖVAS IŠSIGELBĖJO, 
kare •’ * 
Telšių 3 kil.) pil. Martinkus 
sėdosi ’ 
Staigi pasigirdo trenksmas 
ir išbirę jo lango stiklai. Pa- 
sirod i, kad kažkas pro lan
gą šovė iš medžioklinio šau
tuvo ir sunkiai sužeidė gal
vą p i. Martinkui. Sužeista
sis atvežtas i Telšių apskr, 
ligon nę. Policija jieško pik- 
tadai ių, bet kol kas dar nie
ko nesurasta.

są vietos. Vargšė moterėlė nių vagysčių, 
kreipėsi Į policiją, kuri be __  :

Gintalų kaime (nuo Joti numirėli Į kapus.
• ’ get vra bUVę faktu. ______  ________

valgyt, vakarienės, kad visokius girtuoklius, pa- su dukterim Ona per upeli 
leistuvius palaidodavo su Kriauną ir Įlūžo. Tėvas išsi- 
visa šventenybe ir pamoks^ gelbėjo, duktė paskendo, 
lais matyt dėl to, kad jie ge- ----------------------------------
rokai Įbrukdavo klebonui. Nugarai Skaudant

Plaukite Inkstus

DUKTĖ PRIGĖRĖ.
Antanas Strėlčiunas ėjo

Į Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kovo m ė n išplaukia:

5
12
19

d. 
d.
d. 
d.

I Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S. S. George Washington.........Kovo
S. S. America ..............................Kovo
S. S« President Harding............Kovo
S. S. George Washington............Kovo 29

I
ŠRINKIT bet kurį garsiųjų United Statės Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankutnais. vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt.. klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog j

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

»

ĮSPĖJA DĖL VILIOJIMO 
Į BRAZILIJĄ.

Vid. reik, ministerija pra
neša, kad paskutiniu laiku' 
kažin kas siuntinėjąs iš Bra-J 
zilijos lapelius, kuriais žmo- 
:nės raginami vykti Į Brazili- 
i ją ir už 50 litų atlyginimo, 
žadama visokių “palengvin-: 

Ministerija Įspė-

(verkite Daog Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčiu

KIEK. KLAIPĖDOS KRAŠ
TE PAGAUTA ŽUVIES.

Pe • pirmuosius pereitų 
metų 11 mėnesių Klaipėdos tų sąlygų 
krašte buvo pagauta 3,896,- ja, kad tai yra apgavikų' 
200 svarų žuvies, kuri buvo darbas, kurie seniau ne vie-. 
parduota už 2,300,564 litus, ną yra apgavę.

TRIS DIENOS KOSULIO YRA 
JUM PAVOJAUS ŽENKLAS

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti Creomulsion yra užtikrintas gy- 
rimta iga. Jus galit jį tuoj snstab- dymui kosulio nuo šalčio, bronehi- 
dyti su Creomulsion. pienuotu creo- to, ir mažesnius bronchito skaudė- 
sotu, kuris yra priimnus. Creomul- jimus. ir yra geriausias atbudavo- 
sion yra medicinos išradimas dvi-'V jas kūno po šalčiu ar flu Pinigai 
gubos naudos; jis palengvina ir grąžinami jei nepageibsti po nau- 
gydo plėvės uždegimą ir sulaiko dėjimui sulyg nurodymo. Reiks- 
bakter jų daugėjimą. lauk pas savo aptiekorių. Siųsk

Iš v su žinomų gyduolių, creoso- kuponą dykai są-npeb'ui. 
tas yra pripažintas didelių medici- ~ '
ros žinovų kaipo geriausias gydy
tojas r uo kosulio, šalčio ir bronchi
to užd ?gimų. Creomulsior.c randa
si. apurt creosoto. kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš
tėjimą kuomet crcosotas, paimtas 
į vidv ius, dasigauna i kraują, už
puola 'gos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą. |

F 520-M »
Creomulsion Co., Atlanta. Ga- J

Atsiųskit dykai bonkutę Creo-1
• mulsion nuo užsitęsusio kosulio}

• 
t t

♦
. ............ •

• Viena bonkutė seimai. Rašyk.}

520-M

Atsiųskit dykai bonkutę Creo- •

} po šalčiui. 
} Vardas .......
• Gatvė ........
• Miestas ...» Valst

CREOMULSION
i

Valgant riebaus maisto perdaug 
gali įvaryti inkstams ligą, sako žino-, 
vai. nes pasidaro rūgštys kenksmin-’ 
gos inkstams, šie persidirba, prisi- 
kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimas, galvos skaus
mai, nemiga, pūslės ir šlapumo nega- 
liavimai.

Pajutę, kad nugara skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger
ti daug vandens, primaišydami ko
kias keturias uncijas Jad Salts iš ge
ros aptiekos. Imkite po šaukštuką 
stikle vandens prieš pusryčius ir ink
stai dirbs puikiai. Tcs druskos paga
mintos iš Sudėtinių rūgščių vynuogių 
ir citrinos, prie kurių dadėta lithia. 
Per ilgą laiką jos vartojamos inkstų! 
negaliavimuose, kad nuveikti rūgštis,1 
kurios prikemša inkstus. į

Jad Salts negali niekam pakenkti.' 
Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan-į 
tis lithia gėrimas, kurį milionai vyrų 
bei moterų geri* retkarčiais idant1 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus/sveikais ir švariais

Ne kosėk!
greita %n*

tų skandžiu. draskan<’ui 
wo*iihų. Sustabdykit š« l- 
dtnanti knt'n.nri «n 
S*'vr-'3’s Coturh Bahant.
Motinu ir valku f-v n- 
ritas per 50 
Jti?u apti^kinink-s 
furijų. Dvieju dy- 

25c ir 5Uc.

__ E VE R A’____  
COUCH BALSAM

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. Centraiinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena, knyga skir
tinga, dideiių 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 mėnesini žurnalo “Margutį,” ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis” užpildytas juokais, darnomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems r.e Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiūlijamo — geriausių lietuviškų kny
gų, anie $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., Chieago, I1L

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresiniu laivu 
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETAN1A
Iš BOSTONO: L A NC AŠTRI A—Vasar. 23. CARMANI A—Kovo 2.

o paskui sausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. a • 

Taippi tiesiai į Londoną kas J / V\ 
Pėtnyčia nauji, abeją varo
mi laivai. Trečios aesos • 
laivakortės į abu -ndu iš 

CUNARD LINE

New York j Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, $jeras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

X

PAIN-EXPELLER TIESIAI I KLAIPĖDA

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

k Naudokite išlaukiniai
) Skaudamų Muskulų
l Peršalimų *

Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinanmmu ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Penuv'k-ir.kite. kad raTOate _ 
rąjį! INKARO vai^baženktia art 
pakelio pagelbės jums apsicsoROti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodv*-* rauGojrmui PAIN-EX- 
PELLERIO daoęeiy atsitikimų, pri
dedama z--e kiekvienos boknžės.

Parndaoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. benka.

Arta galima užsisakyti stačiai B

%» Ltbor+tGrlnt#' 
. RICHTER C«) 
«Y ANO SOVTM 
rsccklyn,

^į'Ji’lRSIJA
, liti
V fl

i/ Įrt*--X

BuSS

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS: 
frBKf BA&UMe

BAHTCBCUMOTieBUgĮK

Nepalyginama* Švanunaa ir 
pata m avimas visos® Ueaose. 

> $203
Iš NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeiCT 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis natomis.
Dei sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas 

MMIUflfi-MlICMLK

209 Tremont St., Bmton.

Žemiausios Kainos Tiesiai j Klaipėdą
Trečia klės* j vieną pusę ................... $107.00
Trečia klesa i abi pusi .......................... 181.00
Turistine trečia klesa i vieną pusę .. $123.50 
Turistine trečia klesa i abi pusi (min.) 204 00 
Cabin kiesa ............................................... 142.50

Promenadas Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Protnenade Denio nuo Gegužes 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į — 
$12.50 į abi pusi.

Vaikams; Nuo 1-nų metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų 
j vieną pusę. T abi pusi $11.00. 
U S. Revenue Tax ir Head Tas atskyriam

vieną pusę, o

iki 10 metų

amžiaus $5.50

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Laivo vardas
iš 

New Yorko l aivo Vardas
Tiesiai Iš
Klaipėdos

LITUANIA ............. Kovo 8 ESTONIA ... Balandžio 24
ĖSTOM A . Balandžio 3 POLON'IA ... . Gegužės 27

LITUANIA . . . . Birželio 16LITUANIA Balandžio 17
LITUANIA .. .. Liepos 22

POI.ONTA . .... Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpiučio 18
ESTONIA .. ... Gegužės 17 LITUANIA .. Rugptnčie 26
LITUANIA __ Gegužės 2fi POLOMA ... . Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Dėl informacijų ir laivakorčių* kreip kitos taojaus pas savo vietos agentą

.............. •   NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. ■ ■ -*■ .................

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST. N’ĘW YORK, N. Y. 315 SO. DEARBORN S T., CHICAGO, ILL.

UNION TRL'ST BLDG.i PITTSBL'RGH, PA f»lr’ ST. J ANĖS ST., MONTREAL. CANADA.

. I
272 -i • • ’ * « ~ • • * • • •*_ * * ‘ j
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Vietines Žinios
SUDEGĖ LIETUVIŲ 

NAMAI.

METROPOLITAN
HOLLIS & TREMONT ST-, BOSTON

Žymi Tarptautiška Apžvalga

BALIEFF’S
“CHAUVE-SOURIS”

Nikiu Balieff ypatoje persui o gražiausią pasaulyje 
PARODA MEDINIU KAREIVIU—Parade of the Wooden Soldiers

Už pirmuosius perstatymus Amerikoje reikėjo mokėt po $5.50 
įžangos. DABAR—PIRMA KARTA UŽ PAPRASTA KAINA! 
Krutomas paveikslas ant palos NANCY CARROLL & RICHARD 
ARLEN in “DANGEROUS PAKADISE”, kuriame dalyvauja ir 
VVARNER OLAND Paramount Kalbanti Paveikslai. Bus perstato
mi penkis kartus per dieną, be sustojimo.

Tel. Barter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

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

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

CAMBR1DGE, MASS.

NAUJA DAINININKĖ EO:•• iONE.

K E ! ’ 1 V I S

r

P-lė Ona Katkauskaitė

Pereitą nedėldienį p-iė Katkauskaitė 
kartu Bostone dainavo per WEEI raci. 
Ji yra gimusi Hartforde, kur jos tė 
dabar gyvena, bet dainavimo lavinosi 
•Ji dainavo operose Italijoj. Francuzi.io; 

tuvoj, ir da nesenai yra iš Europos su.

I

Ugny žuvo motina ir 2 duk
terys, o viena mergaitė ir tė

vas skaudžiai apdegė.
Šio panedėlio naktį Cam- 

bridge’uje sudegė 6-šeimy- 
nų mediniai namai, po num. 
2 ir 4 Hunting st.. kur gyve
no lietuviai. Ugnis kilo skie
pe ir tuojaus užėmė visus 
laiptus, užtverdama viršuje 
gyvenantiems išėjimą. Ant 
pat viršaus gyveno Stankų 
šeimyna, kuri daugiausia 
nukentėjo. Uršulė Stanku
vienė. 46 metų amžiaus mo
teris, ir jos 6 metų dukrelė 
Agnė žuvo liepsnose. Pats 
Juozas Stankus apsvaigo 
nuo durnų ir skaudžiai ap
degė. Ona ir Bronė Stankiu- 
tės, viena 13. kita 16 me-

va-

sugriežė 
du kilu 
Paskui

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimas.

Pereito šventadienio 
kare, Lietuvių Svetainėje, 
buvo Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas. Ji ren
gė pažangioji lietuvių visuo
menė. Pirmiausiai mandali- 
nų orkestrą, vadovaujant 
p-lei Jasinskaitei 
Lietuvos himną ir 
muzikos šmoteliu,
trumpai kalbėjo K. Paulaus
kas. Po kalbos, p-lė Seneke- 
vičiutė palydint pianu p-lei 
Klarai Kamaraitei sudaina
vo dvi liaudies daineles, ir 
publikoje sukėlė tiek sma
gumo, kad nenustojančiais 
plojimais privertė musų jau
ną dainininkę pakartoti. Pa
skui St. Paura su p-le Sene- 
kevičiute sudainavo duetą, 
salėj pasipylė vėl nenutildo 
mos ovacijos. Aprimus pub-V • 1 T w JT. J JI 1 III

Lp,l™rUS‘ pirmininkas Jokubaus-
Vėliaus ligoninėj mirė ir 

Bronė.
Kaip rodos, pavardės 

sumaišytos, bet taip jas 
duoda anglų laikraščiai.

Kada ugnagesiai pribuvo, 
namas, iš apačios visas degė 
ir ineiti jau nebuvo galima, 
o ant viršaus girdėjosi bai
sus žmonių klyksmas. Ug
nagesiai tuojaus pristatė ko-

_ . Jkas perstatė kalbėti J. G. 
[Geguži. Jis trumpai perbėgo 

yra 
pa-.

I

Į
i

i 
pečias iš lauko ir vienas gai-į 
srininkų Įlipo per langą ant' 
trečių lubų. Jis tenai rado 
ant grindų mergaitę be žado 
ir tuoj ją išnešė. Tai buvo 6| 
metų amžiaus Agnė Stan- 
kiutė. Ji tuoj buvo nuvežta 
ligoninėn, bet buvo jau ne
begyva. Paskui buvo išnešti 
kiti. Vaikų motina buvo jau 
durnais užtroškus ir sude
gus. Vienas ugnagesys nete
kęs lygsvaros nukrito nuo 
kopėčių ir nusilaužė koją, o 
kitas skaudžiai apdegė.

Apačioje gyveno Juozas 
Kanišauskas su pačia. Juos 
taip pat ugnagesiai išgelbė
jo. Ant antrų lubų gyveno 
Aleksandras Stankūnas su 
pačia ir 8 vaikais. Jie spėjo 
išbėgti. Jonas Kasulis (tur
būt Povilas Keršulis? ) su 
žmona taipgi pabėgo, šaltb 
lauke buvo apie 30 laipsnių, 
t(xlėl išbėgę kai kurie vien
marškiniai ir basi turėjo la
bai daug kentėti nuo šalčio.

į Lietuvos istoriją iš Vytauto 
[laikų ir baigė su dabartine 
Lietuvos padėčia. Baigda- 

jųias prakalbą padarė išva- 
'dą rezoliucijos, kurioje yra 
reikalaujama, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia tuojaus 
sustabdytų karės teismus, 
paleistų politinius kalinius ir 
paskelbtų naujus rinkimus 
Lietuvos seimo. Rezoliuciją 

į priėmė vienbalsiai rankų pa-

I

kėlimu: 4 balsavo prieš.
Po to sudainavo p. St. 

Paura ir J. Bulskis porą due
tų: paskui antru kaitų p-lė 
Senekevičiutė sudainavo 
duetą su St. Paura. Tuomi ir 
baigėsi apvaikščiojimas. 
Reikia paminėti, kad visi 
dainininkai turi labai malo
nius balsus ir technikoje pa
žengę gana aukštai. P-lė 
Kasparaitė yra gabi pianis- 
nė ir vartoja gerą techniką.

.Apvaikščiojimas padarė 
labai gerą įspūdį.

Reporteris.

Peršovė advokatą.
Lynne ši panedėlį buvo 

peršautas savo ofise advo
katas Tauro, kuris buvo tik 
ką sugrįžęs iš savo “honey 
moon” kelionės. Ji peršovė 
trim šūviais jo klientas Vo- 
ci. Jaunas advokatas buvo 
sunkiai sužeistas ir dabar 
miršta Lynno ligoninėj. Su
imtas Veci davė policijai ši
tokį paaiškinimą. Tūlas lai
kas atgal jį buvo sužeidęs 
automobilius. Jis pasisam
dė advokatą Tauro ir užve
dė prieš automobiliaus savi
ninką bylą. Advokatas susi
taikė už SI.700. iš kurių 
S 1,200 atidavė sužeistajam 
Voci, o S500 pasiliko sau už 
bylos vedimą, sakydamas, 
kad iš tų S5G0 jis turėsiąs 
d a apmokėti sužeisto jo gy
dytojui ir slaugei. Bet šito 
prižado neišpildė ir slaugė
pradėjusi reikalauti atlygi
nimo iš Voci. Šito dėlei tarp 
Voci ir advokato Tauro kilo 
ginčai ir šį panedėlį Voci at
ėjo advokato ofisan su re-!V • 7 _ Yx__

i

Art. Babravičius išvažiavo 
Į Floridą.

Padainavęs paskutini kar
tą per radio, pereitą nedėl- 
dieni musų artistas, Juozas 
Babravičius, atsisveikino su 
savo draugais ir išvažiavo 
Floridon. į St. Petersburgo 
miestą. JĮ pakvietė tenai p. 
J. Bačiunas, kuris turi Mi
ch igano valstijoj plačiai ži
nomą Tabor Farma. kur va
saros metu suvažiuoja daug 
inteligentijos atostogas pra
leisti. Michrgano valstijoj 
dabar gili žiema ir biznio 
nėra, todėl p. Bačiunas atos
togauja Floridos pajūry. Jis 
turi tenai pažinti su intakin- 
gais amerikiečiais masonais 
ir su jų pagalba žada su
rengti p. Babravičiui kelia- [ 
tą koncertu Amerikos tur- ; 
tuoliams.

Linkime p. Babravičiui 
kuo geriausio pasisekimo!

Lietuvių koncertas 
per radio.

Pereitą nedėldienį Bosto
ne per WEEI radio stotį dai
navo musų artistai, p. J. Bab
ravičius ir p-lė Ona Kat
kauskaitė. kuri nesenai at
važiavo iš Europos pabai
gus muzikos studijas. Visos 
dainos buvo lietuviškos, nes 
ir programas pavadintas 
“Lithuanian Music,” ir abie
jų artistų balsas skambėjo 
labai gerai, tik labai gaila, 
kad daugelis lietuvių tur
būt 
buvo pakeistas. Visuose lai
kraščiuose buvo skelbiama,' 
kad lietuvių konceitas pra-' 
sidės 1:30 vai. po pietų, o 
prasidėjo kaip 12:30. Tai 
įvyko dėl to, kad turėjęs 
prieš tai būti programas ne
galėjo dėl tūlų priežasčių 
įvykti, ir jo vieton prisiėjo 
statyti lietuvių programą.

Reikia pasakyti, kad ši-; 
tas koncertas buvo suruoštas 
Scuth Bostono lietuvių pi
liečių Kliubo rupesniu. Kliu- 
biečiai gavo radio stotį ir 
pakvietė artistus. Piliečių 
draugijai priklauso užtai 
kreditas.

Gi musų visuomenė gerai! 
padarytų, kad parašytų į i 
WEEI radio stotį laiškų, pa
gildama tą koncertą ir pa
geidaudama daugiau lietu
viškų dainų per radio.

i Mokytojos nori daugiau 
t algos.
' Apie 2,000 Bostono pradi
niu ir viduriniu mokyklų «. «■</*, 
mokytojų nutarė prašyti mo
kyklų valdybos, kad ji re- 

; komentuotų legislaturai pa
kelti mokytojoms algą iki 
$2,500 metams. Jeigu taiy- 
ba nesutiks to daryti, tai ji 
prašoma leisti pačioms mo- 

: kytojoms kreiptis į legisla- 
O jeigu mokyklų vai-

I 
f

negirdėjo, nes laikas
I 
i

881

Metropolitan i eatre Rusi
jos revoliucija.

Vasario 21 Metropoli- 
.an teatre ora-i ėda kalban- 

c įstatymas iš 
?. i jos “Chau- 
. 'ame atvaiz-' 

rusų gyveni-, 
š kiai ir žudy- 
; > metu.

čių judžių
Rusijos itvoii 
ve-Souris.' kt 
duojama pilnu 
mas, daim s. 
aės revoliuci

PROF. ZiPANAVlCIUS

Muzikos .Mokykla
- PIANAS.

> privačiai kaip 
raugusiems, su- 

<os Konserva- 
aiskinamos lietu-

SMUIKĄ

Lėkei jo - ė „oda 
mažiems taip 
lig programo 
torijų. Pamoko 
vių kalboje

119 B<>s
Andre* Są.)

.. i rchester (netoli 
T* S. B. 1348-W.

Parsiduoda
ir l’ool K n.- 

m ai s K a s 11 k 
Priežastis p< 
Lietuvą. K:.- 
pigiai rardu" 

PETEI

S Lincoln -t

I

!

»

* t

DR. J.MARCUS !
.. .. . m iz ąl’Nirb

I
iI

I

Iš MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas veneriškų. kraujo 

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.

ir

■ ■ ■
Telefonas: So. Boston 4768 i

į D-ras Balaban į 
į GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS . i 
• nnPCHVsTFR STREET ■

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių 'ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

100 DORCHESTE STREET, 
Kampas Broadtvay, 

SO- BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

3a/bemė
sj visais įtaisy- 
.ga prie biznio* 

išvažiuoju į 
s atsišauks tam

(9) 
Y\ \AUSKAS 

Brighton. Mass.

DORCHESTER STREET 
So. Boston. Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
12-14 Blue Hill Avė, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

375 I I!
v

PARSIIH’ODA bučernž ir 
(.RObERNfc
is. p.

• a
Tur: 

turi
karnai a.

J. I’EI R \IT1S

<> r.uo $500 iki 
East Broadway. 

greitai parduoti; 
i bizniu, negali 

Gpint.

S.’ Br<>ad»ay. <■>, B>ston. Mass.

Gera- i.:: 
$600 i >ąv; 
So. Bosfore 
savininką 
dviejų

jn

ŠR VNDAVOSIU
Platesnių žinių

,EETLOW1 .. 1.! A .H
luurth < <o. Boston. Mass.

PARKWAY AUTO SERV1CE
and F1LL1NG STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are,

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

R. J. VAŠU
409 BROADWAY. ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS, FORNIŠ1US, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir aveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės R. J- VASIL

£ 409 Broadwav, So Boston, Maaa 
V

lietuvis Optcmetnstis

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

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

p

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-i 
mui, visuomet' 
būna patenkint? 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius <

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

Telefonas: So. Boston 0304-W. !

i*

Vėliausi, geriausiai veikianti n»e- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner- 

cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY

>>
f

! suvirs za merus specialistas ner- 
{ vy ir kroniškų ligų.—Vaistai spe-

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

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

ibi

! THE DOVER ST. ;
RECTAL CLIN1C į 

! 16 Dover SL, Boston !
•RAUDONĄJA GYSLA (PILĖS)! 
J ir kitas panašias votis nuvalo šia-j 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo! 
vai. ryto. •

DR. FRANK D. STANTON į 
Direktorius. »

VISŲ ŽINIAI.
(<>BB (.(RAGE pirmiau buvęs

Union Carage ’ ’ ' "------'
sutvarkytas 
Broarhvay 
sėt Terma, 
stree?. T1..
jas 
naujau.-io. 
mui ir gr:> 
bas greitas 
bai pigia 1 
kai būna d 
žius būna 
lame S’he 
norite kad 
mėgir.kiv 
norit gero 
pas mus

Manag-r.

. da tr yra labai gerai 
Tik minutos nuo

T t t ’> 
an* 
<> <

Į Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- 

I kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
’ 222 HUNTINGTON AVĖ, netoli Maaa. Are, BOSTON, MASS.

inutos nuo Mar- 
sampo C ir 2-nd 

įge’aus yra nau- 
įt usč visokias 
ašinrvs mazgo ji- 
totnobilių. Dar- 
adaromas už la- 

ispertai mechani- 
r naktimis. Gara- 
• isados. Parduo- 
a ir aliejų. Jei 
gerai bėgtų, pa- 

įsipilt gazo Jei 
.vimo, kreipkitės

JA NEMUNAS. 
hiage (-) I

Kampas C St, 
\SS. Tel. 2920.

I me Klintke.L
I
I
I .

į
I

T«4 So. Bootoa 6M-W. 
DAKTARAS 

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak. 
NED6LIOMIS:

1 ▼. po pietų
SeredomH iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

UI Broadvay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

KOSTIUMU ŠOKIAI IR 
BALIUS \

įvyks Pėtnyčioj, Vasario- . . ...
February 21, 1930. 7:30 vai. °.-vb.a,ir V* neleistų, tai palik- 
vakare Lietuvių Žinyčioje.1 
Žinyčics Moterų Ratelis ski
ria puikias dovanas tiems, 
kurių kostiumai bus įvai
riausi ir juokingiausi. Gera 
lietuviška muzika. L. M. R. 
kviečia ateiti visus.

JAUNUOMENĖS TEAT
RAS IR KONCERTAS, 
įvyks Subatoj, Vasario- 

, February 22, 1930 m. lygiai 
8:00 vai. vakare, Lietuvių 
Žinyčioj.

«- Ž inyčios

ti viską be pasekmių.

I

»

I

volveriu. Dabar jis areštuo
tas ir pastatytas po $20,000 
kaucijos, nes peršautas ad
vokatas gali mirti.

Teatrą perstatys 
jaunuoliai po va-Maldene du senukai g; _

minosi pusryčius. Kambarin dovyste p-nios Onos Kubi- 
Koncertą išpildys Ži- 
jaunirno choras ir ne- 

artistai iš Naujos Ang- 
Ko.nservatorijos. Įžan- 

• centai dideliems: vai- 
10 centų. Visi kvie- 

ateiti.
L. M. Ž. Komitetas.

priėjo iš pečiaus gazo ir vie- lie nes. 
nas jų mirė, kitas reikėjo nyčios 
vežti ligonbutin. kurie

-------------- 1 ijos i
Pastaruoju laiku Bostono ga 25 

priviso daug kišenvagių. Po- kams 
licija spėja, kad tuo amatu čiami 
užsiima daug moterų. •

James Otis mokykloj E. 
Bostone, buvo rastas gazu 
užsinuodijęs clženitorius 
Young.

Trečias Metinis 
UŽGAVĖNIŲ VAKARO 

BALIUS!
Rengia SLA. 359 kuopa, 

,I)orchester. Mass.
KOVO-MARCH, 1930 M..

7:30 vakare
Eastern Star Temple.

8 Virginia st, netoli Uphams 
Corner, Dorchester.

Programas: pilna vakarienė, 
šokiai, muzika ir koncertas lai
ke vakarienės. Dvi svetainės. 
Kviečiame visus. Kas nepribus, 
tas gailėsis. Nepamirškite Už
gavėnių vakaro. KOMITETAS.

1

lel. So. Basto 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONST \BLE

Real E-'.ate s>nd Insurance
Justice of :e Peace 

\ isame pats auju gerai.
J8 E. Broadwa- So. Boston. Mass.

Lietaviila Aptiek
Mes užlaiko*

ir
Nuo Reumati. ...__________

sirenų, kraujo v Ijmo. nuo slaptin
gų ligų, kosul patrūkimo, etc. 
I fpgi užlaikom >:elių iš Lietuvos. 
I atarnav ■ mas l jogeriausias. Įvai
rios šakius, pi-įrauktos S Lietu
vos. \ aisty p ^siunčiam .ir 
pasta Musą '.ptieka tebėra 
paėiot viduj.

11 >\L I STREET, 
n<»sTf>v, mass:

visokių Vaistų
šaknų

io. nusilpnėjimo j
Į
I 
!

per £ 
toj qJ

ll

Telefonas: So. Boston 1058. K
BayViewMotor |

Peter Trečiokas ir g
Jos Kapočunas g

GERIAUSI LIETUVIAI K
N MECHANIKAI. K
B Taiso visokius automobilioa ir “j 
K gerai patarnauja. įg
K Agentūra Studebaker ir Erakine.
C] Reikale kreipkitės ir gausit m 
G patenkintą patarnavimą. g
rC Pardavimo vieta: (X
a 519 F, BROADWAT K
pi Taisymo vieta: R
H 1 HAMLIN ST, R
E] kampas E. Eight at, j“
rJ SOUTH BOSTON, MASS. K 
ri52SHS2SES2S2S25ZS2SESHSZS2SH52S2A.


