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JUODAS INTERNACIONALAS 
PUOLA SOVIETŲ RUSIJĄ.

RUSŲ METROPOLITO 
ANTAUSIS POPIEŽIUI.

Stačiatikių vadas sako, kad 
Romos katalikų galva pats 

uždarė Lenkijoj 500 
cerkvių.

Romos katalikų popiežius 
organizavo visą Juodąjį In
ternacionalą prieš Rusiją. 
Netik katalikų kunigai, bet 
protestonų pastoriai ir žydų 
rabinai visose šalyse pradė
jo vienu vpu kelti protestus' ' 
ir rėkti, kad Rusijoj perse- 
klojamas tikėjimas ir tikin- * -
tieji. Popiežiaus agentai mė
gino net Washingtono val
džią priveisti kelt protestą 
prieš Rusiją. Po visą šalį yra 
organizuojamos pamaldos 
už kankinamus Rusijoj ku
nigus ir popus. Kunigai mel
džiasi ir keikia.

Rusai, žinoma, atsikerta. 
Leningrade išleistas darbi
ninkų manifestas sako: 
“Keikit jus kiek jums patin
ka, o mes eisime tuo keliu, 
kurį mums parodė Leninas.” 
Negana to, Leningrado taip 
vadinama “bedievių” sąjun
ga išleido šitokią rezoliuci
ja:

“Taip, ponai kunigai, lor
dai ir buržujai, mes girdim 
kaip jus staugiat. Bet jūsų 
staugimas kaip tik ir paro
do, kad mes dirbam gerą 
darbą. Popiežiaus atsišauki
mas ir Anglijos kunigų pa
reiškimas parodo, kad jus 
tarnaujat tarptautiniam ka
pitalui ir simpatizuojat ku- 
lakams. Jus galit keikti mus 
juodomis raidėmis kiek no
rit, bet vistiek ateis diena, 
kada pasaulio bedieviai dar
bininkai pavers jūsų Vati
kaną i muziejų, kur tas bai
dyklė, Romos popiežius, bus 
iškimštas ir pastatytas kaipo 
paminklas, kad per tūkstan
čius metų kunigai klaidino 
ir apgaudinėjo minias.”

Kad gavus žinių apie tik
rąjį dalykų stovį iš pirmos 
rankos, keliatas užsienio 
korespondentų nuvyko pe
reitą sąvaitę tiesiog Mask
von pas metropolitą Serge
jų, stačiatikių bažnyčios si
nodo viršininką, ir pradėjo 
jį klausinėti, ar tai tiesa, ką 
popiežiaus agentai skelbia 
užsieniuose. Metropolitas at
sakė, kad popiežiaus išleis
ta enciklika “apie krikščio- 
nų persekiojimą Rusijoj” 
yra nedoras darbas. Jis pa
smerkė taipgi Amerikos 
episkopalų vyskupą Long- 
ley, kuris netik pritarė po
piežiaus enciklikai, bet ra
gina viso pasaulio kryžei
vius eit ginti Rusijos bažny
čią, nesidrovint net “kruvi
nų susirėmimų.”

Popiežiaus ir jo talkinin
kų žygiai prieš Sovietų Ru
siją yra priešingi krikščio
nybės dvasiai, sako stačiati
kių cerkvės galva, ir juos tu
rėtų pasmerki visi tikri krik
ščionys. Rusijoj tikinčiųjų 
niekas nepersekioja, sake 
metropolitas, o jeigu kurie 
dvasiškiai buvo areštuoti ii 
nubausti, tai ne dėl jų tiky
binio nusistatymo, bet dėl 
to, kad ėjo su kontrevoliu- 
cionicriais ir norėjo nuvers-
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SOMOS PARTIJOS.
Anglijoj yra Neprikišu-1 

somoji Darbo Partija, kuri į 
sudaro kairiajį Darbo Parti
jos sparną. Jai priklauso vie
ni socialistai, kuomet Darbo 
Partijos nariai susideda iš 
visokių pažiuių žmonių. 
Prie Nepriklausomos Parti
jos iki šiol prigulėjo ir Mac- 
Dcnaldas, bet šiomis dieno
mis jis iš jos išstojo, nes jos' 
nariai pradėjo jį aštriai kri
tikuoti, kad jo valdžia nega
na rūpinasi bedarbiais. Mac- 
Donaldas yra pasakęs, kad 
nedarbas po karo yra pasi
daręs Anglijos pramonės li
ga ir vyriausybė negalinti 
tos ligos pašalinti.

Muša Bedarbius. Hooverio Gyvybę?

t i valdžią. Rusijos stačiati
kiams nereikia jokios pagal
bos nei užtarimo iš popie
žiaus ir jo agentu.

Paklaustas koresponden
tų, kodėl jis laiko Romos 
popiežių veidmainiu ir re
akcijos šulu, metropolitas 
Sergėjus atsakė:

“0 kaip gi kitaip aš galė
čiau apie jį manyti? Juk po
piežiaus vadovaujama kata
likų bažnyčia vien tik perei
tais metais Lenkijoj varu 

i pagrobė 500 stačiatikių 
išmetė musų dva

siškius ir tas cerkves paver
tė katalikų bažnyčiomis, i 
Anglijos ir Amerikos vysku-j - Ifairilini Val/telS 
pai šiandien protestuoja J « Minti JŲ Vdlužid. 
prieš Sovietų valdžią dėl j Francuzijoj įvyko vyriau- 
persekiojimo stačiatikių.sybės permaina. Buvęs re- 
cerkvės Rusijoj; bet kodėl . publikonų kabinetas su Tar- 
jie neprotestavo prieš Ro- dieu priešaky rezignavo, o jo 
mos popiežių, kada jisai 
tiek musų bažnyčių sunaiki
no?”

Ir ant galo metropolitas 
priduria: “Šiandien Rusijoj 
yra 30,000 parapijų, apie 
60,000 dvasiškių ir 163 vys
kupai. Taigi mes turim gana J 
saviškių paramos, ir popie- Naujam kabinete nėra nei 
žiaus talka mums visai ne-j vieno nacionalisto. Manoma, 
reikalinga.”

Francuzijcj Susida-

vieton radikalų-socialistų va
idas Chautemps sudarė naują 
i valdžią į kairiųjų grupių. 
Tiesa, francuzų radikalai-so- 
cialistai, nežiūrint savo pasi- 
vadinimo, yra dešinesni už 
tikruosius socialistus, vis dėl
to kairesni už kitas partijas.

Pereitą sąvaitę komunis
tai Chicagoj surengė bedar
bių demonstraciją ir susi
rinkę ties City Hali pradėjo 
mėtyt savo lapelius, ragin
dami bedarbius “ginti savo 
tėvynę sovietų Rusiją” ir 
protestuoti prieš Amerikos 
bosus, kad neduoda darbo. 
Komunistai 
lapeliuose, 
dabar esą 10,000,000 bedar
bių ir priduria: “Komunistų 
Internacionalas yra pasky
ręs kovo 6 dieną tarptauti
nei kovai ir vienybei prieš 
bedarbę,” todėl tą dieną vi
si turėsią išeiti ant gatvių ir 
protestuoti.

Policija tuojaus puolė su
sirinkusią minią ir pradėjo 
mušti lazdomis. Daug žmo
nių buvo sužeista ir kelioli
ka areštuota. Reikia pripa
žinti. kad bedarbių padėtis 
Chicagoj labai sunki, bet 
komunistai be reikalo čia 
vis kiša Rusiją. Juk Rusija 
čia nieko nepagelbės, nes ir 
Rusijoj didelė bedarbė.

tvirtina savo 
kad Amerikoj

Trockio Dukterys 
Areštuotos.

Žydų telegrafo agentūra 
New Yorke gavo iš Berlyno 
žinių, kad šiomis dienomis

kad dabar ir laivynų nusi- 
i ginklavimo konferencija 
Londone geriau galės veikti.

FAŠISTAI SUVARŽĖ 
PROTESTONUS IR 

RABINUS.
Italijos fašistų valdžia 

leido patvarkymą, kad pro- 
Rusijoj buvo sušaudytas testonų pastoriai ir žydų ra- 
Trockio pasiuntinys Blium- bjnaj tUri būt Italijos pilie- 
kin, kuris atvežė Karlui Ra-^iai, kad galėtų duoti ita- 
dekui laišką nuo Trockio. iams šliubus. Matyt, šitokio 
Tame laiške Trockis nuro- patvarkvmo reikalavo Ro
dąs, kaip padaryti galą Sta- mos kataliku popas, 
lino diktatūrai. |

Diktatorius Stalinas esąs “SALAVEIŠIŲ” BALIUJE 
taip įsiutęs ant Trockio už 
paskelbtus spaudoje jo atsi
minimus iš Rusijos revoliu- inir..r

kafl , laveišių armija” pereitą ne-
abidvi Trockio dukterie, ku-(jėldieni buvo surengus puo- 
nos buvo palikusios So- t kurioj b aB e P5W 
vietuose. Vieną jų serganti : J vaikais Po vaka džiova, bet vistiek dabar zmonių su vaiKais> Ho wka' 
esanti uždaryta kalėjiman. 
Judviejų vyrai taip pat areš- 
tuoti.

iš-

UŽSINUODIJO 125 
ŽMONĖS.

San Francisco mieste “sa-

MELLONAS NORI NUO- 
DYT ALKOHOLI.

Į Kongresą dabar yra 
Įneštas bilius, kuriuo nori
ma uždrausti valdžiai dėti 
nuodus Į pramonini alkoholį, 
nes žmonės vistiek tą alko
holi geria ir daug jų užsi
nuodija. Bet iždo sekreto
rius Melionas yra griežtai 
tam biliui priešingas. Jis sa
ko. jeigu tas bilius pereis ir 
valdžia negalės alkoholio 
nuodyt. tai ji tada visai už
draus alkoholį gaminti.

Meksikoj buvo suimtas 
laiškas, ant kurio konverto 
buvo nupiešta bomba ir kul- 
kasvaidis. Laiškas buvo iš
siųstas iš St. Louis, Mo., ir 
adresuotas į Meksiką stu
dentui Aurrecoeche, kuris 
gyvena San Luis Patosi mie
ste. Po laišku nėra jokio pa
rašo, bet jame rašoma, kad 
čia, Jungtinėse Valstijose, 
esąs daromas suokalbis už
mušti prezidentą Hooverį.

Meksikos policija mano, 
kad laišką rašė nesveiko 
proto žmogus, nes tikras są
mokslininkas tokį laišką 
siųsdamas negi pieštų ant jo 
bombas ir kulkasvaidžius. 
Vis dėlto policija suėmė stu
dentą, kuriam tas laiškas 
buvo adresuotas, ir veda 
tardymą. Suimtasis pažino 
iš rankos rašto, kad laišką 
yra rašęs studentas Nicolas 
Alcoita, kuris seniaus gyve
no Meksikoj, o dabar Jung
tinėse Valstijose. Tečiaus 
apie kalbamą laiške są
mokslą suimtasis sakosi nie
ko nežinąs ir prie jo nepri- 
gulįs. Policija klausinėjo jį

į

BADĄ IR SUKILIH
TARP RUMUNIJOS IR 
SOVIETŲ GALI KILT 

KARAS.
Žinios iš Vienos sako, kad 

santikiai tarp Rumunijos ir 
Sovietų esą labai Įtempti ir 
kai kurie laikraščiai esą tos 
nuomonės, kad tarp tųdvie
jų valstybių galįs kilti karas. 
Rumunijos kariumenė palei 
Dunojaus upę ruošiasi apsi
gynimui Nesutikimai tarp 
tų dviejų valstybių traukiasi 
nuo karo, kuomet aliantai 
atėmė iš Rusijos Besarabi
jos guberniją ir atidavė ją 
Rumunijai, užtai kad Ru
munija padėjo jiems mušti 
vokiečius.

“ŠVENTAS TĖVAS” 
SUSIRŪPINO MOTERŲ 

SIJONAIS.
Popiežius išleido viso pa

saulio katalikų vyskupams 
ir kunigams įsakymą, kad 
jie kovotų prieš trumpus 
moterų sijonus. Nepakanka
mai apsirėdžiusios moterysgUllc, L Vllvljcl UolIlvJU Jį, j llicll

ar jis nežino ko nors apie J neprivalo būt leidžiamos 
sąmokslą nužudyti Meksi-'prie komunijos.
kos prezidentą Rubio, bet jis j 
ginasi nežinąs nieko.

Laiško" autorius sveikina; 
savo draugą Meksikoj pasi
kėsinimu ant prezidento Ru-

Pereitą sąvaitę Kerenskis 
atvyko Londonan. Kores
pondentai ji apstojo ir ėmė 
klausinėti, ką jis manąs apie 
Rusiją. “Rusija yra ant 
kranto baisios ekonominės 
suirutės,’.’ pradėjo Kerens- 
kis. “Ne tiesa, kad žmonės 
po bolševikų valdžia tyli. 
Tarp valdžios ir ūkininkų 
dabar eina naminis karas, o 
ūkininkai Rusijoj sudaro 
90 nuošimčių gyventojų.

“Miestų sukauptus turtus 
bolševikai jau išeikvojo. Ne
liko jau nieko. Dabar jie at
sisuko į ūkininkus ir reika
lauja, kad šie atiduotų jiems 
savo gyvulius ir žemę. Ūki
ninkai nepasiduos.

“Už priešinimąsi valdžiai 
bolševikai sušaudo Rusijoj 
kas diena po 5 žmones, ar
ba 1.800 žmonių per metus. 
Neužilgo Rusijoj prasidės 
sukilimas, nes aš matau, 
kad badas ateina daug di
desnis, negu prie Lenino 
valdžios, kuomet buvo su
naikinta 5,000,000 žmonių.”

NUNUODIJO VYRĄ, GA
VO 25 METUS KA

LĖJIMO.
Kingsville, Tex. — Mrs. 

bio ir priduria, kad lygiai Maud Long, kuri tūlas laikas 
toks pat sąmokslas esąs su- atgal čia nunuodijo savo vy- 
planuotas prieš prezidentą rą. buvo nubausta 25 metais 
Hooverį. Alecorta jau suėmė, kalėjimo.

Kunigai Daro Mun- 

šamą.
Arkansas valstijoj, netoli 

Eldorado miesto, policija 
užtiko kalnuose didelę deg
tinės dirbtuvę, kur buvo 15 
bačkų jau gatavo munšaino 
ir 1.000 galionų užraugų. 
Policija sakosi visą tą me
džiaga sunaikinusi ir suėmu
si 4 vyrus, iš kurių 3 pasiro
dė kunigai.

irienės žmonės pradėjo gau
ti didelių skausmų vidu
riuose. Pasirodė, kad jie už- 

jsinuodijo maistu. Apie 125 
reikėjo vežti ligoni- 

1 rei-
tcjciindf VYRA RFT :sveciŲ reikėjo vežti Iip

»-1
TA BELANBĖN. ____________

Tūla Mrs. Nettie Forman AKTORKA NUŠAUTA SU 
Clevelande nuėjo policijon SVETIMU VYRU, 
ir Įskundė savo vyrą, kad jis Į Los Angeles mieste perei- 
daro svaiginamus gėrimus, tą sąvaitę buvo nušauta ju- 
Policija nuvyko Į Formanų domujų paveikslu aktorka, 
namus ir abudu Formanu Vera M. Gingell, ‘ir jos mei- 
suėmė. Bet kadangi Ohio įs- ]užis, muzikantas ' Sigurd 
tatymai sako, kad už degti- Bjorne. Juodu nušovė jos 
nę tik vienas iš tos pačios vyras, Augustus Gingell. Jis 
šeimynos gali būt pasodin- atėjo nakties laiku i muzi- 
tas kalėjimam tai policija kanto kambarius, ir radęs 
pasodino žmoną, o jos vyrą tenai su juo savo žmoną, nu- 
paleido. Matyt policija ty- dėjo abudu, o paskui nuėjo 
čia taip padarė kad si mote- policijon ir pasidavė areš- 
ris daugiau savo vyro ne- tui.ris daugiau savo vyro 
skųstų. Visgi gera pamoka.

I

1 MASKVON ATVYKO 28 
AMERIKOS INŽINIE

RIAI.
Šiomis dienomis Maskvon 

atvyko 28 inžinieriai iš Chi
cagos. Juos nusiuntė tenai 
MacDonald Engineering 
Co.. kad suplanuotų ir pri
žiūrėtų cemento dirbtuvių ir 
javų elevatorių statybą. Ru
sijos valdžia tiems darbams 
skiria $100.000,000.

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Atėnų priemiesty pereitą 
i padanges

CHICAGOJ AREŠTUOTA'
DA 920 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Chicagos sąvaitę išlėkė į padanges 
policija suėmė da 920 įtaria- Graikijos valdžios parako ir 
mų žmonių. Plėšimų per vi- amunicijos dirbtuvė. Tenai 
są sąvaitę buvo “tiktai” 14. buvo sukrauta 200,000 ran- 
o seniaus būdavo po 30. Du kinių granatų, ir visos su- 
plėšikai pereitą sąvaitę bu- sprogo. Nelaimėj užmušta 9 
vo peršauti. j darbininkai.

GiRIASI NUNUODIJĘS
8 ŽMONES.

Detroite tapo areštuotas 
jurininkas Baker, kuris sa
kosi apkeliavęs visą pasaulį 
ir nunuodijęs iš viso 8 žmo
nes. Ji išdavė viena moteris, 
kuriai jis apie tai pasigyrė. 
Jam esą labai smagu žiūrėti, 
kaip užnuodytas žmogus 
pradeda mirti. Paskutine jo 
auka buvęs Henry Gow, ku
riam jis New Yorke įgrūdęs 
nuodų burnon revolverio 
vamzdžiu.

Chelsea majoras uždarė 
Chelsea Teatrą ant Broad- 
vvay, sakydamas, kad tenai 
buvo rodomi nemorališki 
vodeviliai, kurie tvirkino 
jaunus vaikus.

APGAVIKAS JIEšKO
PIRKTI BIZNIO, 

derėtis ir kalbinti, kad Bal
čietis irgi pirktų. Balčietis 
tečiaus pirkti nesiskubino, 
sakydamas, kad norįs sū
naus pasiklausti. Šidlauskas 
patarė, kad Balčietis su sū
num susitiktų jį ir driskių 
kitoje vietoje. Bet kada Bal
čietis nuvažiuoja nurodyton 
vieton, tai tenai nebuvo nei 
driskiaus, nei Šidlausko; 
jiedu jau pas kitą su tais 
“deimantais” buvo nudro- 

!žę.
Į *■

Panašiai jie mėgino par
duoti tuos “deimantus” ir 
tūlam Puskunigiui. Šidlaus
kas sutiko pusę pinigų įmo- 
kėt už juos, bet vistiek nepa
vyko. Galų gale Šidlauskas 
nueina smuklėn pas Joną 
Norkų. Rado jį vieną namie- 
je ir tuoj pašaukė “drinksą,” 
padėdamas ant baro $50. 
Norkus išsikrapštė pundą 
pinigų išmainyti penkiasde- 
šimtinę, bet Šidlauskas stai- 

. ga pakišo jam revolverį po 
nosia, atėmė iš Norkaus virš 
$400 ir abudu “kupčiai” pra
nyko ir daugiau čia jų ne
matyti.

Šidlauską vedžiojosi po 
smukles vietinis rusas, kuris 
dabar yra areštuotas ir lai
komas tardymui be užstato. 
Šį rusą vietiniai lietuviai ži
no kaipo “Big Russian Joe.” 

Šidlauskas yra 6 pėdų 
aukščio, gali sverti 200 sva
rų, juodais plaukais, turi 
usiukus, apie 35 metų am
žiaus, puikiai apsirėdęs, dė
vi juodą kietą skrybėlę, ru
dą paltą, kalba puikiai ru- 
riškąi, lenkiškai ir lietuviš
kai; atrodo mokytas ir inte
ligentiškas vyras. Tauras.

fPaskui siūlo Rusijos “auksi- 
j nių pinigu” ir “deimantų.”

Scranton, Pa.—Apie porą 
sąvaičių atgal į Scrantoną 
atsibaladojo kažin iš kur 
niekam čia nežinomas žmo
gus ir pradėjo landžioti tarp 
lietuvių, sakydamas, kad no
rįs nusipirkti čia kokį nors 
biznį. Kur tik pamato ant 
lango lietuvišką užrašą, tuo
jaus užeina ir pradeda kal
bą. Pasisako esąs iš Pitts- 
burgho ir jo pavardė esanti 
Šidlauskas.

Čia jisai pradėjo savo žu- 
likišką biznį šitokiu budu: 
Vieną vakarą jisai nueina 
pas J. Balčietį, susipažino ir 
pradėjo kalbą. Jiems bekal
bant, kaž kas pradėjo duris 
baladoti. Balčietis išeina 
laukan pažiūrėti ir randa 
apdriskusį žmogų. Driskius 
ktaip nekalba, kaip tik rusiš
kai. Balčietis negali su juom 
susikalbėti; tuomet Šidlaus
kas nori patarpininkauti ir 
paprašo, kad “biedną” žmo
gelį leistų į vidų, ką Balčietis 
ir padaro. Apdriskęs žmo
gutis prašo valgyti, skųsda
masis, kad pabėgęs nuo bol
ševikų iš Rusijos ir čia jam 
sunku susikalbėti. Besikal
bant jisai išsitraukia ruskų 
auksinių pinigų ir klausia, 
ar jie ko verti šioje šalyje. 
Šidlauskas ima derėtis ir 
vieną pinigą nuperka. Pas
kui Šidlauskas klausia dris
kiaus, ar šis neturi ko dau- 
giaus iš Rusijos atsivežęs? 
Driskius išsikrapšto iš už
ančio suodiną skudurį ir iš
vynioja saują “deimantų.” 
Šidlauskas ima tais “dei
mantais” labai indomauti,

Japonijoj Trūksta 
Dirbamos Žemės.
Japonų valdžios statisti

kų biuras praneša, kad vos 
15 nuošimčių Japonijos 
sausmemio tegali būt dirba
ma. Vulkaniški sujudimai, 
kurie sudarė Japonijos sa
las, iškėlė stačiais krantais 
uolas ir aukštus klinčių kal
nus, palikdami labai mažai 
dirvožemio žemės ukiui. To
dėl Japonijos padėtis yra 
daug sunkesnė, negu kitų 
valstybių. Jungtinėse Vals
tijose yra dirbama jau 18 
nuočimčo sausžemio, Ang
lijoj 22 nuošimčiai, Fracu- 
zijoj 41, Vokietijoj 44, o Da
nijoj net 59 nuošimčiai. Ja
ponų tautai todėl prisieina 
jieškoti žemės kitur, ir dėl to 
jie veržiasi Mandžurijon, 
Korėjon ir kitur. Jų skaičius 
didinas kas metai po 900,- 
000 žmonių, o maisto šalti
nis—žemė—pasilieka tas 
pats.

SOVIETAI KONFISKAVO 
100,000,000 RUBLIŲ 

VERTĖS TURTŲ.
Maskvos žiniomis, šiomis 

dienomis sovietų valdžia at
ėmė iš privatinių žmonių 
100,000,000 rublių vertės 
deimantų, auksinių daiktų, 
svetimų valstybių pinigų ir 
kitokių brangmenų ir atida
vė jas iždui už nemokėtus 
mokesčius.

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS 
ŠNIPĄ.

Bellaire, Ohio. — Pereitą 
sąvaitę čia ant gatvės buvo 
peršautas prohibicijos šni
pas Guy Casina. kuris nese
nai įskundė 15 žmonių. Sa
koma, kad Casina pats bu
vęs degtinės šmugelninkas, 
bet kitus skųsdavo.

VARŠUVOJ UŽMUŠTAS 
MEKSIKOS KONSULAS.

Pereitą sąvaitę Varšuvoj 
buvo užmuštas 
liaus nelaimėj 
konsulas Raul 
Duarte.

automobi-
Meksikos 

Rodriguez
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KAIP KOMUNISTAS BA
GOČIUNAS SOVIETUO
SE “BURŽUJUM” TAPO.

“Naujienos” išspausdino 
labai Įdomų pasikalbėji
mą su drg. Kazimieru Sa
baliausku. kuris buvo So
vietų Rusijoj ir gerai susi
pažino su bolševikų tvarka. 
Štai ką jis pasakoja apie 
amerikieti komunistą Bago- 
čiuną, kuris nuvykęs Rusi
jon “buržujum” tapo:

“Vykdamas Rusijon. Bago
čiunas. kaip barberis. nusive
žė barberišką krėslą.

"Pradėta duoti skundai prieš 
Bagočiuną dėl to nelaimingo 
krėslo. Komisijos, viena po ki
tos. ėmė klausinėti Bagočiuną. 
kodėl jis atsivežęs tą krėslą. 

’ Ar negalėjęs paskolinti sovietų 
valdžiai pinigus, ažuot pirkti 
krėslą? Ar jis manas gyventi 
čia kaip buržujus?

"Nusivežė Rusijon, vieną bar- 
berską krėslą — ir jau buržu
jus! Vargšas Bagočiunas aiški
nosi. kad Amerikoje jisai bu-’ 
vęs barberis. Manęsv kad Rusi-j 

joj galėsiąs Įstoti i barberių 
attėlę ir dirbti kaip barberis.’ 

Krėslo iš Bagociuno neatėmė, 
bet iš komunistų partijos, ro
dosi. išmetė arba ‘išvalė.'"

Be to da Sabaliauskas pa
sakoja Įdomių dalykų apie 
amerikiečių lietuvių plytny-
čią Nikolajevske. Jie sudėjo; 
pinigų, pastatė plyt-nyčią.j 
parsitraukė mašinas plytoms 1 
dirbti, bet jiems pristigo pi
nigų darbui. Valdžia pasko
lino. Bet per vieną vasarą j 
plytnyčia turėjo 15.000 rub-| 
lių nuostolių. Ji Įsiskolino 
valdžiai. Ir kai skolos dau
giau pa k ii
tižia atims iš lietuvių plytny 
čia. sako Sabaliauskas

riške nėra jokio keblumo. 
Nuėjai i tam tikrą Įstaigą, 
užsimokėjai 20 kapeikų (10 
centų), ir tuojaus gauni “di
vorsą.”

Sabaliauskas buvo karš
tas komunistas, kada jis va
žiavo iš Amerikos Rusijon. 
Dabar jis sugrįžo Amerikon1 
jau išsigydęs iš komunizmo.

*____________ i
i

JaTovraiae Uetuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

i

“TAUTIŠKA” VALDŽIA 
KONFISKUOJA D-RO 

ŠLIUPO RAŠTUS.
Musų patriotai, paprastai, 

labai gerbia d-rą Šliupą. Ir 
jie taip pat lenkia savo gal
vas prieš vadinamą "tautiš
ką” valdžią Lietuvoje. Tai
gi'tegul jie dabar pasiskaito, 
kaip toji valdžia vaišina jų 
gerbiamą d-rą šliupą. Štai, i 
ką apie tai praneša “Lietu- Į 
vos Aidas:”

"Dr. J. šliupas nesenai šiau- į 
liuose atspausdino savo spaus- į 

tuvėj knygą ‘Tikri ir netikri 
pranašai.' kuri valstybės gynė- ■ 
jo parėdymu, kaip mes paty- į 
rėm. uždrausta platinti ir apie 
1.500 egz. tos knygos konfis
kuota."

Chicagos "Naujienos” tei
singai pastebi, kad—

“Svetimoj šalyj. Amerikoj. 
Dr. J. šliupas buvo išgy venęs 
apie trisdešimts metų ir leido

Į

I
i
I 

t

i

. . per trisdešimts

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

• • ir tokia tebėra.

W. s. Q U I N B Y
BOSTON CHICAGO

COMPANY
NEW YORK PHILAO

f

1 ■ ——— ■■ * * ~
visokių knygų ir laikraščių. Bet'about by org; 

nei vienas jo leidinys čia nebu
vo uždraustas arba sukonfis- 
kuotas. O tėvynėje Lietuvoje 
‘tautiška* valdžia jo knygas 
konfiskuoja.

“Ar tai ne likimo ironija?"

Socialistai visuomet sakė, 
kad neužtenka turėti savo
“tautišką"’ valdžią, bet rei-plū
kia, kad toji valdžia butų pa-į 
čių žmonių renkama ir kad 
ji saugotu jų laisvę, o ne ant 
sprando jiems jotų.

:z >n and edu- 
cation the fut.ire Co-operative 
Commonwealth. C>mments on 
these v.eekly iries or reųuests 
fcr further ir: ormation will be 
gratefully recvived. All letters 
should 
Kalish.

l>e addressed to A. H. 
Editor The Young So- 
21 Essex St.. Boston.

THE YOVNG SOCIALIST.

—---------------------------------------------------------------------------- -

Jaunųjų Socialistų Skyrius
į When the storekeeper looks 
on his shelves and sees that he

i

Kodėl Kartais lr 
Žiemą Žydi Medžiai 

lr Gėlės?

Štai, netoli buvusio Sobo- gos pievos, juodbėrėlis... 
" 1 ‘ Sapnų sukasi verpetai; ir per 

uos... girdi... vagonų nuo- 
>odus ratai: “tak-talak, tak- 

talak...”
Po vidurnakčio mes jau 

ir Šiauliuose. Sėdėdami 
snaudę, subudom ir sulyg 
komandos išėjom iš vagonų. 
Sustatė mus Į eiles ir vėl 
žingsniuojam i naują “vieš
buti.” Musų varomųjų, ne
mažas būrys. Iš čia kriksim 
i visus Lietuvos kampus. 
Vieni tremiami Panevėžio, 
kiti Utenos, Biržų ir kituose 
apskričiuose. Jie laiminges
ni. Jie išvaromi ant “volnoe 
poselenie,’” o mes busim 
uždaryti. Nekurie iš jų, jau 
antru ir trečiu kartu etapu 
varomi. Mat, ir ta “volnoe 
poselenie” negeresnė, o net 
blogesnė bausmė už musų. 
Atveža žmogų nuskirtan ap- 
skritin. Policijos viršininkas 
paskiria koki norint valsčių 
—ir ten gyvenk. O kaip tu 
gyvensi, jiems nerupi. Toks 
ištremtasis privalo kasdien, 
ar kas antra diena, “jovytis” 
policijoj. Taigi jokiu darbu 
užsiimti žmogus negali; an
trą vertus, ir gauti darbo ne
gali. Kas norės priimti “pa
vojingą visuomenei ir vals
tybei” žmogų?...

Ištremtieji atsiduria taip 
žemės ir dangaus. Padėtis 
nepakeliama, ir todėl jie bė
ga atgal i tėviškę. Jie žino, 
kad juos sugaus vėl, bet, ma
no, kad tuomet padidins 
jiems bausmę ir išsiųs i Var
nius. Ten nors pavalgyt ir 
atsigulti gaus. Vienok bėg
lius antru kart grąžina Į pir
mąją vietą. Iš šito matome 
fašistų kvailą taktiką: “byt 
po šernu!”

šaltukas purto. Dantys 
barška, lova vaidenas, širdį 
kutena, pavydas ima žiur- 
rint i langus. Ten žmonės 
miega, ramiai sau ilsis, o 
mes einam ir einam! Rodos, 

’ Į frontą, Į baisų muši, ne ka- 
, linių, bet žvalgų narsiųjų 
( būrys čia eina.

Štai ir bažnyčia ant kalno 
i stovi. Jos aukštas kuoras 
dangų remia, debesis žeria. 
8 metai atgal, kuomet Šiau
liai stovėjo dar griuvėsiais, 
ji matėsi iš toli, toli. Moky
damiesi kariško šaudymo, 
taikymo punktu mums buvo 
šis kuoras. Nors tuščiais šau
tuvais, bet taikydavom i pa
čią kuoro širdį lyg, rodos, 
priešo širdis butų. Mus bro
lių kulkos pasiekė ir priešų 
širdis ir jie tapo nugalėti; 
bet kuomet jos pasieks vidu
jinių priešų širdis, tų priešų, 
kuriuos pelėdos vidury nak
ties gimdo?

Bažnyčios kuoras stovi, 
kaip stovėjęs. Griuvėsių jau 
nėra. Plačiosios gatvės ir 
gražus murai daro vietą man 
nebepažįstamą.

“Čia suksim Į šitą namą” 
—tarė vienas palydovų — 
“tai policijos nuovadija.” 
Sugužėjom visi vidun. Di- 
žiuruojantis policininkas, 
ramiai snaudęs, pašoko. At
sirado antras, trečias, patik
rino. ar visus pristatė iš Kau
no, ir nuvedė “nakvynėn.”

Šiaulių policija (užmir
šau, kuri tai nuovadija) už
ima namą, kur rusų laikais 
buvo iždinė (kaznačeistvo). 
Rūsy, kur buvo laikomi pi
nigai ir vertybės popierai, 
dabar įtaisyta policijos da
boklė, t. y. laikinas kalėji
mas.

(Bus daugiau.)
P. S. Kadangi daug dirbu 

ir mokyklą lankau, tad rašy
mui savo atsiminimų vos du 
vakaru turiu. Todėl, jeigu jie 
ir nebus reguliariai “Kelei
vy” spausdinami, manau

ro ir policijos nuo vadi ja. Čia 
mus perdavė Kauno “ange
lam sargam.” Iškrėtę musų 
kišenius, Įvedė i siaurą kori
doriuką. Jo sienose pustuzi
nis durių: matoma, yra ir 
tiek “klėtkų” nenuoramoms, 
visuomenės atmatoms ir... 
laikinai, “pavojingiems vi
suomenei,” geriau tariant 
Voldemarui, asmenims tup
dyti. Iš šitų “klėtkų’’ girdisi 
Įvairus balsai: dainuškos 
blevyzgojimai, girtų kalbos. 
Vieną tokių narvų palydo
vas atidarė ir mes Įžengėm 
vidun. Dviejų keturkampių 
žingsnių kambariukas. Ant 
oželių patiestos lentos, tai 
narai, kurie veik visą kame
rą ir užima. Langas spyglių 
viela užpintas. Tik du gy
ventojai viduje. Vienas nu
driskęs, nesiprausęs, sudžiū
vęs, užsimąstęs (taip bent 
'atrodė, bet tikrumoje, ma- 
tyt. jis nieko nemąsto, ne

įmoka mąstyti) stovi kampe. 
Tai bus miesto valkata, tin
ginys, o gal butą ir doro, 
energingo žmogaus; tik tas 
likimas, tas skurdas, ta neto
buloji gyvenimo santvarka 
iškraipė žmogų ir nustūmė Į 
tas šiukšles-atmatas. Daug 
panašių atsitikimų esu ma
tęs ir girdėjęs. Jis tyli, žodi 
išklaust negali ir todėl jo ti
kra padėtis lieka paslaptim. 
Antras knygų, laikraščių pri
sikrovęs, švariai apsirengęs, 
ant narų guli ir skaito. Mums 
Įėjus, jis pakėlė galvą, atsi
sėdo ir pradėjo mus šnekin
ti. Tai socialdemokratas 
Dzidas Budrys, tik ką bai
gęs Lietuvos universitetą, 
pasižymėjęs populiarių 
mokslo straipsnių rašytojas, 
ypač “Kultūroj.” čia sėdi 
jau kelias sąvaites ir laukia 
fašistinio sprendimo.

Smagu toki žmogų sutik
ti, kad ir kalėjime. Pasišne
kėjom, pasiskaitėm ir nei 
nejutom, kaip vėl viena die
nelė praslinko ir nudardėjo 
amžinybėn. Smagu buvo ir 
dėl to, kad tą nepripildomą 
pilvą nors laikinai nurami- 
nom. D. Budriui atnešdavo 
iš valgyklos šiltus, žmoniš
kus pietus. Mes jau senai 
valgę. Rodos, nebenori, kol 
nematai kitą valgant: bet 
užtenka tik užuosti valgo
mojo daikto kvapą — ir pil
vas tuojau kelia orgijas. Jis 
nepasitenkina tuo vandeniu, 
kuri mes jam duodam. Bud
rys atjautė tą musų vargšą 
pilveli ir atneštuoju maistu 
visi pasidalinom. “Ach!... 
kaip gardu!... Kad taip dau
giau butų!...” Tokios mintys 
galvoje pinasi. “Sotus, alka
no neatjaučia” — sako žmo
nių patarlė. Bet kuomet esi 
sotus — tuomet neatjauti 
nei pats savęs, t. y. neįverti
ni to, ką turi.

Kaune ilgai padų nešilsi. 
Čia visuomet greitai susi
renka ganėtinas “transpor
tui” būrys žmonių. Apie 6 
vai. vakaro, atsisveikinę D. 
Budri ir surikiuoti po du, it 
kareiviai, tik iš priešakio, iš 
šonų ir iš užpakalio polici
jos lydimi, žengiam Kauno 
gatvėmis Į geležinkelio sto
ti. vykti į Šiaulius.

Panašiai žingsniavau ir 
1919 metais, kuomet po in
teligentų mobilizacijos ta
pau paskirtas Šiaulių bata- 
lionan. Anuomet aš ėjau 
linksmas, krutinę atstatęs, 
pilnas energijos, “mandras,” 
nes apsirengęs lietuviška 
karo uniforma, kurią savo 
pinigais susitaisiau. Dabar 
gi einu prislėgtas, sulinkęs, 
kojos nesparčios.

Naktis. Miegas lipdo 
blakstienas. Sapnais skrai
dai po žalią mišką, gražų 
gojų. Tai vėl: štai minkštas 
patalėlis, vyšnių sodas, mar- gėrb. skaitytojai man atleis.

i Štai, kad ir šių metų žie
ma Lietuvoje. Lapkričio pa
baigoje ir gruodžio pradžioj 
moters dar uogavo ir gryba
vo. Advento pasninkams ga-! 
Įėjo pasirinkti šviežių gry-j 
bu. Tuo pat metu žydėjo iri 
lazdynai.

Lietuvos istorijoj yra ži
noma ir daugiau panašių 
metų. Taip. va. 1379 metais 
birželio mėn. prasidėjo ru- 
giapiutė.

1407 apie Naujus Metus 
žydėjo vyšnios ir kiti me- I v • •dziai.

1506 metais sausio mėne
sį pradėjo arti laukus.

1724 metais sausio mėne- 
jsį sugrįžo gandrai (garniai) 
ir kiti paukščiai. Bet buvo ir 
tokių metų, kai žiema tęsda
vosi po šešis mėnesius ir pa
vasaris prasidėdavo tik bir
želio ir liepos mėnesiais.

Tokie gamtos reiškiniai 
šiandien yra veik visai išaiš
kinti ir nieko nestebina. Eu-

»
i

Žiema yra toks metų lai
kas. kada gamtoje viskas 
aprimsta, sustingsta sniego 
ir ledo rankose. Bet nepra
eis nei trejetas mėnesių, kaip 
vėl viskas atgis, laukai, pie- 

įvos. miškai vėl apsisiaus ža- 
dių lapų apbaustu. Ir taip 
gamtoje viskas nuolat kei
kiasi: čia. žiūrėk, gražus šil-; 
j tas pavasaris, viskas auga,;.................. ....................... ......
žaliuoja, žydi, čia vėl šalta ropos klimatui turi didelės

t t
has too much stock in relation 
to the c-itrrent demar.d. he stops 

'ordering from the wholesaler. 

Į and the wholeseller stops order- 
and ing from the manufacturer. The 

via, k;a'/aua v< •

dėti Amerikos lietuviu dar- -voun^ as individuals. is that of manufacturer proceeds to lay 
S * Kai unemployment. The fear. worry.’off tvorkers. Such action further 

2?000. bet antl <lesPair - ____ _
the head of tvhich has been laid people and causes more men to žiemaViska sunaikina Gam- 

Jtoje yra tikslingas periodiš
kumas: po žiemos ateina 
pavasaris, po pavasario — 
vasara ir tt. Bet kartais gam
ta lyg nustoja to ritmingu
mo ir vietoj šaltos žiemos, 
tvoras ir stogus pyškinančių 
speigų, krapnoja šiltas pava
sario lietus, medžiai lyg ne
sulaukdami žiemos, prade
da skleisti lapus, krauti žie
dus. Ir Kalėdų eglaitę gali
ma kartais papuošti baltais 
vyšnių ir alyvų žiedais.
 

bolševikų vai- f
sr_ and its

bininkų pinigai žlugs 
kurie sukišo po 
žlugs viskas.

O vis dėl to minėtasai Ba- 
gočiunas rašinėja i Ameri
kos komunistų laikraščius 
laiškus ir kviečia daugiau 
amerikiečių Rusijon. Kodėl 
jis taip daro, jeigu Rusijoj 
taip bloga?—buvo paklaus
tas drg. Sabaliauskas. Jis 
atsakė ve ką:

‘‘Tie laiškai tai ne labai ty

ros sąžinės padaras, štai ve ki
ta kvitą, kurią gavau apleisda
mas kooperatyvą, čia sakoma, 
kad man priklauso iš koopera
tyvo 870 rublių. Bet aš jų ne
gavau. ba kooperatyve nėra pi

nigu. Gausiu, kai bus 
bus? Ne bent “sudnot 
kaip sakoma, laiku.

“Na. o Bagočiunas 
operatyvo kasierius. .

I nemployment—Its Cause 
and Cure.

Perhaps the greatest problem 
cing this country as a unit.

' s citizens. both old
. is that of manufacturer

i ..

i’

I

of every family. reduces the buying povver of the

O kada 
dienos."

off. is bad enough. but when we be laid off. In a short time we 
consider that even in the best of have the anomalous situation of 
times there are one million un-'millions of people. eager to 

employed while in slack periods work and produce food. clothes. 
the number reacheą sis million. and shelter. but unable todoso: 
we can see the great necessity not because everybody 
for understanding unemploy- enough of everything. 
ment; what causes it. ant how it glance 
can be eliminated.

In discussing causes one so- 
called cause. that'some people 
are too lazy to work. can be dis- 
missed at once. The very fact 
that the number of the un- 
employed varies so greatly at 
different times is enough to dis- 
prove such a contention. Fur
ther. the vitaphone has meant 

|the displacement of thousands of 

musicians. It would be ridicu- 
lous to say that these musicians. 
or any others of the thousands 

jdisplaced by machines. suddenly

Incidentally. the 
of 

is not.

reason 
a vvell 
a condition 

would merely result in all men 
įworking fever hours. rather 
than fewer men working the 
šame number of hours while the 
ręst tramp the streets looking 
for a chance to vrork.

IVhat then is the real cause 
cf unemployment? In a preced- 
ing article we ųuoted figures 
which showed that the average 

worker receives in

vra ko
jis ir kai 

kurie kiti ne tik Įdėjo po $500j 

kooperatyvan. Jie dar paskoli-lazy. 
no kooperatyvui savo asmeniš-| mere 
ku pinigu. Ir vienas yra pasko

linęs. jei neklystu, net porą 
tūkstančių dolerių su viršum. 
Gi atsiimti, bent paskolą, nega

li. ba pinigų nėra.
“Taigi Bačočiur.as kviečia 

amerikiečius draugus važiuoti! 

Rusijon i kooperatyvą. O kai 

šie nuvažiuos ir padės koopera
tyve pinigų, tai jis. Bagočiu
nas. tikisi atsiimti nors pasko
lą. Reiškia, traukia duobėn ne- 
žinėlius, kad pačiam išlipti iš
•
JOS.

Vien tik šeimynos santy- American 
kiuose Rusijoj esanti plati įžagęs about one fourth of what 
laisvė. Apsivesti ar persi--he produces. The v.orking class. 
skirti esą visai lengva, štai.įtherefore. vhen it has spend all 
nuvažiavo iš Amerikos Į Ru-'jits wages.- is abie to buy back 
siją komunistas Radvilas su only about one fourth of the totai 
pačia. Radvilienė tuoj pa-{amount produced. For a time the 

metė Radvilą ir ištekėjo už remaining three fourths. which 
Bagociuno. nes tas yra ko-[i« in the control of the rich. may 
operatyvo iždininkas’ ir tur- profligately wasted hy them. 
tingesnis. O Radvilas susi- may Ih> esported. or used in 

rado sau kitą, 
sunku, sako Sabaliauskas 
Apsivedei, pagyvenai kokį situation demands that a sur- thirtv. 

laiką, susitikai kitą mergą, plūs of goods 
ir tuojaus gali ją vesti. Per-.accumulate in stores and ware- cially, 

siskiiii su pirmutine mote- houses.

introduction 
savin? machinery 
such. a sufficieMt 
unemployment. In 
dered society such

labor- 

as 
for 

or-

has 

(no. a 
into the hovels of the 

1 poor vili reveal dirty. patched- 

up clothes. scanty food. broken 
down furniture) but because 
they have alreadv produc-ed 
more than the mass of the 
people with their low vages c-an 
buy back.

Apologists of the present ca- 
pitalist svstem are ųuite at a 

; loss to understand the cause of 
unemployment and are even 
more at a loss when asked 
methods to do av.ay with 
employment permanently. 
cialists give an obvious and lo- 
gical solution for this problem; 
namely, the raising of wages. 
VVhen people get higher wages, 
they vili buy more of the ne- 
cessities of life; more orders 
vili be sent to the factories and 
additional people put to vork. 
This vili solve the problem tem- 
porarily. Hovever. unemploy
ment vili disappear entirely 
only vhen vages. by both poli- 
tical and economic 
raised to the point 
full value of vhat 
goes to those vho vork. Then. 
of course. the old outvorn 
system of capitalism vili end and 
into its place bringing peace. 
plenty. freedom. and justice vili 
tome a sočiai order representing 
the true needs of a 
lightened age.

A. H.

Įtakos Baltijos jura ir jos 
šiltoji Golfštromo srovė, te
kanti nuo Amerikos ir šil
danti pajūrio sritis. Kadan
gi Golfštromo srovė ne vi- 

. suomet teka vienu ir tuo pa- 
1 čiu keliu, (tai arčiau, tai to
liau žemyno >. todėl ir žemy
no klimatas atitinkamai kei
čiasi. Jei šiltoji srovė arčiau 
žemyno, tai klimatas'šiltes
nis. o jei toliau, tai šaltesnis. 
Taigi, ta šiltoji Golfštromo 
srovė dažnai yra priežastis. 

■ kad žiemą gėlės žydi. J-a.

for

un-
So-

action. arei 
where the! 

is produeed'

more en-

Kalish.

is an edi-
Young

The Younij Sociahst 
toriai service of the 
People's Socialist I^ague. an or- 

Tas visai ne- fNpanding industrv; but. even- ganization of young people, be-
tually. the very logic of the tween the ages of f»ixteen and 

whose purpose it is to 
should begi n to develop its membership so- 

intellectuaily. and phv. 
sically so that they may bring

Kapitalas ir Perviršis $'5,000,000

Jūsų biznis reikalauja 
Tvirto banko

KIEKVIENAM augančiam bizniui reikalingas 
patarnavimas tvirtės bankos. >1u<ų skyriai 

parartus Bostono dUėrajv biznią dalims. Mes pa- 
tarnaujant daugeliai didelio firm, ir pagelbėtame 
SimtanM mažą išaagimui. I žeikit ir susipažinkite.

n first national bank
tf BOSTON

WEST END BRANCH—132 Cambridse Street 
North Statini Brandi

North Station
19 Kita Skyrių Bostone
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588 H'aMhington Street

Nariai Federalio Reservo Syatemos
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Ka» skaito ir rašo 
Ta* duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |1® Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

WORCESTER, MASS.
Kaip komunistai mėgino 
nulinčiuoti SLA. organi

zatorių p. Žuką.
Spaudoje buvo jau rašy

ta, kad komunistai čia ban
dė padaryti galą SLA. Cent
ro organizatoriui p. Žukui, 
bet gal ne visi nori tam tikė
ti, taigi aš čia paduosiu, ką 
aš pats mačiau ir girdėjau.

Tai buvo 2 d. vasario, 
Lietuvių Svetainėj, po nu
meriu 29 Endicott st. Tą die
ną tenai buvo komunistų 
valdomos SLA. 57 kuopos 
susirinkimas, i kuri jie buvo 
pasikvietę ir p. Žuką, kuris 
šiomis dienomis lankėsi šio
je apielinkėje. Baigianties 
susirinkimui, pirmininkas 
Stanulionis pasakė, kad na
riai neišsiskirstytų, nes da
bar kalbėsiąs Centro organi
zatorius p. Žukas. Ir jis 
klausia susirinkusių, ar yra 
salėj p. Žukas? Iš salės nie
kas neatsiliepia. Pirminin
kas sako, kad jam buvę pra
nešta laike susirinkimo, kad 
p. Žukas čia randasi. Jau 
čia tuojaus pasirodė, kad 
yra kur nors šuo pakastas. 
Ant galo p. Žukas pasirodo 
iš gretimo kambario. Pirmi
ninkas šaukia ji pas save. 
Sako, ateik čionai ir pasa
kyk, ką žinai.

Ponas Žukas kalba labai 
mandagiai, partijų visai ne
kliudo, o aiškina tik SLA. 
reikalus. Baigdamas jis pa
giria šios kuopos narius ir 
jos viršininkus, kad jie dar
buojasi ir augina SLA. Pa
baigęs kalbėti jis pareiškia, 
kad jeigu kas nori duoti 
klausimų jis sutinkąs atsaki
nėti. Visą laiką publika už
silaiko kuoramiausia. Bet 
pirmininkas praneša, I _____
čia randasi vietinių “veikė-į-‘čeką”_____
jų,” kurie taip pat pakalbę- bai arti Tareilos ir Žeman- 
sią, ir pakviečia Jusiu—tą taucko. Jie (tie agentai) vei- 
patį Jusiu, kuris “runija” Į kia labai gudriai ir atsar- 
iždo globėjus. Tas žmogus, giai, taip, kad nei Tareila 
matyti, labai Įkaitęs, pir-(gU žemantaucku, nei kiti 
miausiai puola Pildomąją tauto-fašistai negali juos 
Tarybą, ypač prezidentą St.1 pastebėti esant komunistų 
Geguži, o toliaus jau metasi "čekos” agentais. Šitie daro 
ant p. A. Žuko. Jusius jau Intaką Į artimiausius Tarei- 
taip Įniršęs, kad pradėjo los-Žemantaucko rėmėjus, 
drebėti ir seilės jam tiška iš(kad tik Tareila neištrauktų 
burnos, veidas persimainęs, savo kandidatūros. Jeigu 
T~ “veid- “čekai” taip seksis ligi pat

‘melagium” ir g™' galo, kaip ligi šioliai, tai ko-

SLA. taip kaip Trockis bu-| Buvo raportuota ir apie įso. Jie pasipinigavo, ir dau- 
vo ištremtas i Turkiją už'kitas žymesnes organizaci-Įgisu jie nieko nenori. Teko

1 1 • • __________ • • L L 1 VV ____ __________ ? - — — - ' • 1 - • t - JI —raudonos gvardijos suorga
nizavimą.

Dabar pažiūrėkime, kas 
per vienas yra tasai Jurius, 
kuris norėjo SLA. organiza
torių linčiuoti. Anot jo pa
ties, jis esąs “susipratęs dar- 
bininkas” ir už darbininkus 
kovojąs. Bet visi susipratę 
darbininkai kovoja prieš 
kapitalistiškų teismų “in- 
džionkšinus,” o komunistas 
Jusius stoja kaip tik už “in- 
džiokšinus.” Jisai šaukia vi
sa gerkle, kad reikia išimti 
“indžionkšiną” ir prieš p. 
Žuką. Taigi pasirodo, kad 
Jusius yra ne susipratęs dar
bininkas, bet tikras skebas, 
nes “indžiokšinai” tiktai ske- 
bams yra reikalingi.

Ir šitokie “susipratėliai” 
norėtų pasiglemžti i savo 
rankas Susivienijimą! Vi
suomenė turėtų juos gerai 
pažinti ir šluoti iš savo tar
po laukan. Viską matęs.

BROOKLYNO PASKALAI 
Komunistai stengiasi palai
kyti Tareilos kandidatūrą.

Tarpe žmonių gana pla
čiai kalbama, kad š. m. sau
sio mėnesį Brooklyno 
“kremliuje” atsibuvo “če
kos,” lietuvių sekcijos, “žy
mesniųjų darbuotojų” kon
ferencija labai svarbiais 
klausimais, būtent: SLA. 
užkariavimas ir ateities dar
buotė Susivienijime. Plačiai 
taipgi diskusuota “čekos” 
darbuotės raportas rinkimų 
išvakarėse.

Buvo raportuota, kaip sėk
mingai “čeką” darbuojasi 
toje linkmėje, kad p. Tarei- 
ia palaikytų savo kandida- 

— į turą SLA. iždininko vietai, 
kad Pasirodo, kad komunistų 

turi savo agentų la-I

rėmėjus,

jas ir “čekos” darbavimosi 
jose. Vidgirių Apuokas.

Jis kolioja p. Žuką “veid
mainiu,” “ 
moja kumščia Į v

veidas irgi pradėjo mai
nytis: nors jis bando palai
kyti šypsą, bet veido bruo
žai duoda suprasti, kad p. 
Žukas apimtas kokia tai 
baime. Pasiekęs aukščiausio 
desperacijos laipsnio, Jusius 
sušunka: “Mes čionai turi
me padaryti galą Žukui! Jis 
iš šitos vietos neturi išeiti!” 
Publikoje pakyla triukšmas. 
Rodosi, kad prasideda SSSR 
revoliucija. Jusius lyg ir nu
sigando ir jau bando švel
niau. Sako: “Jeigu ne, tai 
mes jam išimsim indžionk
šiną, neišleisdami jo iš Wor- 
cesterio. Jis turi likti čio
nai!” Publika apsiramina.

Antras kalba Šalaviejus, 
maždaug tokioj pat dvasioj, 
kaip ir Jusius, tik tame skir
tumas, kad išvadina 318 ir 
358 kuopų narius “vagimis,” 
sakydamas: “Jeigu jus ne- 
vogtumėt, tai mes, komunis
tai, laimėtume Susivieniji
mą.” Trečias^kalba Skliutas. 
Tas prisilaiko biski manda
gumo. Po Skliuto pirminin
kas Stanulionis patvirtina 
savo tavoriščių kalbas, ir 
perstato kalbėti žaldoką. 
Tas tiesiog gązdina Žuką, 
sakydamas, kad Į sekanti 
SLA. seimą, jis, Žaldokas, 
suorganizuosiąs Pennsylva- 
nijos ir Illinojaus valstijų 
angliakasius ir jie “išprašy
sią SLA. Pildoma jai Tary
bai nugaras” už'jų netaktą 
link komunistų.

Toksai ponas Žaldokas 
turėtų but išmestas lauk iš

Į veidą. A. Žu-Įmunistai tikisi lengvai pra- 
ITl’flfiPlO YYI Pil— bn QT Avesti p. Salaveičiką SLA. iž

dininku.
Šis raportas priimta su di

deliu džiaugsmu ir nekurie 
“čekistai” gavo didelio pa
gyrimo už jų gudrybes ir 
mokėjimą prisiplakti prie 
tautininkų. Bet ar jiems taip 
seksis iki galui, tai sunku pa
sakyti.

Vėliau buvo daug kalbė
ta apie Brooklyno kriaučių 
uniją, čionai jau netaip pui
kiai dalykai atrodė. Nekurie 
“čyfai” pareiškė’, kad, girdi, 
nors komunistai ir turi už
ėmę komitetuose vietas, bet 
toli gražu nepajiegią šios 
organizacijos kontroliuoti.

Buvo paminėta keletąs pa
vyzdžių, kada komunistai 
bandę išprašyti Įvairiems 
tikslams aukų ir nieko ne
pelnę. Kiti vėl nurodinėjo 
kenksmingumą komunis
tams dėtis perdaug arti su 
“neaiškiais elementais” — 
kaip A. Žilinskas, F. Vaitu
kaitis, J. Šertvietis ir kiti. 
Sako, šitie gaivalai plakasi 
prie komunistų tik tuo tiks
lu, kad patekti Į unijos ofisą. 
Vienas “čvfas,” turbut gerai 
pažįstąs Žilinską, pasakė, 
kad jis visur laikosi tik pa
tol, pakol gali vadovauti, 
bet jei kur jo norai neišsipil
do, tai jis tuojaus ten metąs 
ir bandąs prisiplakti kitur. 
Kiti pareiškė, kad net ir 
Buivydas visiškai “susidėsi- 
nėjęs” ir todėl pas kriaučfus 
komunistų interesai atrodą 

'labai prastai.

CHICAGO, ILL.
Komunistų “debatai” su 

Lietuvos konsulu.
“Vilnies” komisarai iš- 

praktikavo - jau visus “sky- 
mus" pinigų ubagavimui. 

{Turėjo jie visokių fondų ir 
įfondelių: buvo “sriubų fon- 
idas,” “pelenų fondas,” 
{“Grand Parko fondas,” “dir- 
! bančiujų angliakasių fon
das,” “nedirbančiųjų ang
liakasių 'fondas,” “Halsted 
gatvės baduolių fondas" ir 
taip toliau. Bet Chicagos lie
tuviams nusibodo Į visps 
tuos fondus aukauti, ir jie 
pradėjo komunistams pini
gų nebeduoti. Pradėjo pro
testuoti prieš amžiną melži
mą net ir karščiausios komu
nistų davatkos iš “Vilnies" 
gardo. O pinigų komisarams 
reikia. Juk jie gyvena tokio
se vietose, kur rendos reikia 
mokėti po $50 ir $75 Į mėne
sį ; be to da jie nuolatos va
žinėjasi iš Chicagos į New 
Yorką, į Pittsburghą, ir ke
lionėje randasi vis du-trys 
žmonės. Pinigų reikia labai 
daug, o žmonės jau nebeno
ri duoti komunistų fondams.

Taigi šiomis dienomis 
“Vilnies” komisarai sugal
vojo naują gudrybę. Jie pa
skelbė savo kazionoj gazie- 
toj atvirą laišką Lietuvos 
konsului p. Kalvaičiui, 
kviesdami ji stoti su jais Į 
“debatus” ir ginti Lietuvos 
valdžią bei fašizmą.

Konsulas, žinoma, nekrei
pė į tai jokio dėmesio, bet 
komunistų “Vilnis” vistiek 
per porą sąvaičių reklama- 

1 vo debatus, kurie turėjo 
Įvykti 5 d. vasario Lietuvių 
Auditorijoj. Ji vis rėkė, kad 
bus garsus debatai su Lietu
vos konsulu Kalvaičiu.

Nors “Naujienose” 5 va- 
; sario buvo pranešta, kad 
' Lietuvos konsulas šituose 
' debatuose nedalyvaus, nes 
jis nėra gavęs jokio pakvie
timo, ir prie to da jis dabar
tiniu laiku serga, bet ne visi 
chicagiečiai šitą pranešimą 
pastebėjo, ir komunistams 
pasisekė daug žmonių ap
gauti. Į salę atėjo apie pora 
šimtų. Visi jie tikėjosi pa
matyti ir išgirsti Lietuvos 
konsulą debatuojant su ko
munistų komisarais. Bet už
simokėję 15 centų Įžangos 
jie pamatė, kad konsulo nė
ra. Jie rado čia tik komisarą 
Andruli ir visą krūvą kitų 
komunistų. Žmonės jautėsi 
apgauti ir labai pyko, bet ką 
gi padarysi. Jau jų pinigai 
komunistų kišeniuose. Prie 
to da komunistai ir aukų 
pradėjo kaulyt “proletaria
to išvadavimui.” Ir surinko 
apie $31. Žinoma, aukavo 
daugiausia saviškiai.

Visus pinigus susižėrė 
Andrulis, kuris pasakė ko
munistišką prakalbą, gerai 
išsikoliojo ir pareiškė, kad 
Lietuvos konsulas p. Kalvai
tis “bijojęs” stoti su juo Į 
debatus.

Publika pamačiusi, kad 
raudonieji biznieriai iš “Vil
nies” pastogės ją šitaip ap
gavo, labai pasipiktino ir 
pradėjo eit laukan. Buvo ir 
tokių, kurie pareikalavo sa
vo lojientų, nes, sako, salėj 
nebuvo to, ką komunistai 
garsino. Žinoma, atsiimti iš 
komimistų pinigus, tai vis
tiek Rą išlupti iš alkano vil
ko nasrų prarytą ėriuką. 
Vienas komisaras net iško- 
liojo žmogų, kuris pareika
lavo savo pinigų atgal ir 
prikišo komunistams apga
vystę. Dauguma išėjo labai 
nepasitenkinę ir kai kurie 
šitokį komunistų biznį pava
dino stačiai chuliganizmu.
- Bet komunistai to nepai-

girdėti, kad jie ruošiasi da 
syki ruošti tokius “debatus” 
su Lietuvos konsulu ir vėl 
skelbti jo vardą, Į debatus 
visai jo nekviesdami. Žino
ma. vargiai konsulas eitų su 
komunistais debatuoti, jei
gu jie jį ir pakviestų, mes tai 
butų perdaug žemas daik
tas. Debatuoti su tokiais ne
praustaburniais neis nei vie
nas rimtas žmogus. Ir jeigu 
komunistai vėl mėgins Lie
tuvos konsulo vardą naudo
ti nešvariam savo bizniui, 
tai galimas daiktas, kad 
jiems prisieis atsidurti už tai 
teisme. Juk laikas jau visuo
menę apsaugoti nuo tų ap
gavikų. Pasaulio Vergas.

AKRON, OHIO.
Socialistų susirinkime paau

kota $15.00 politiniams 
kaliniams Lietuvoje.

Vasario 16 d. Įvyko LSS. 
20-tos kuopos susirinkimas 
po num. 877 W. South st. 
Organizatoriui drg. Turge
liui atidarius posėdi buvo 
perskaitytas laiškas nuo darbo. 
Statė sekretoriaus su pa
kvietimu dalyvauti valstijos 
socialistų konvencijoj, kuri; 
Įvyks 15 ir 16 kovo Cleve- 
lando mieste. T

I

visiems lygiai nutraukia, ne- i 
vedusius greičiau ir iš dar-' 
bo palėidžia, bet pašalpos' 
jiems nėra.

Apie 2 metai atgal Akro
ne buvo skaitoma i 70.000 
fabrikų darbininkų. Dabar
tiniu laiku jų priskaitoma 
jau tik 30.000, ir daug yra 
tokių, ką jau 6 mėnesiai be

45 metų amžiaus darbinin
kams darbo visai nėra.
Bedarbiai čia labai susi- 

Pasitarus ši- rupinę, o ypač tie, kurie su- 
tuo reikalu buvo pripažinta, silaukė jau, 45 metų 
kad konvencijoj dalyvauti 
reikia ir drg. Yurgelis buvo 
išrinktas delegatu.

Paskui buvo perskaitytas 
iš “Keleivio” atsišaukimas 
dėl Lietuvos socialdemokra
tų sunkios padėties. Atsi
žvelgus i tai,- kad apie 300 
musų draugų Lietuvoje da
bar sėdi nekaltai sugrusti 

j kalėjimam o jų šeimynos ir 
j maži vaikai miršta badu, 
i buvo nutarta paskirti iš kuo- 
Ipos iždo $10 aukų, ir vienas 
{pritarėjas, drg. N. Trumpic- 
jkas, paaukavo da $5.00 iš 
savo kišeniaus, taip kad iš 
viso pasidarė politiniams 
kaliniams $15.00 aukų. 
Draugui Trumpickui reikia 
pasakyti dideli ačiū, nes jis 
nėra turtuolis, dirba dirbtu
vėj, ir jau ne pirmu kartu 
taip duosniai kovotojams už 
Lietuvos lasivę aukoja.
Policija užpuolė bedarbių 

demonstraciją.
Akrone 18 d. vasario bu

vo rengiama bedarbių de
monstracija. bet policija jau 
iš kalno buvo pasiruošus ją 
išdraskyti. Todėl vos eisena 
pasirodė gatvėj, policija 
tuojaus ir puolėsi atiminėti 
iškabas, ant kurių buvo su
rašyti bedarbių reikalavi
mai. Buvo reikalaujama dar- 

> arba pašalpos bedar-

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvos nepriklausomybes 

sukaktuvės.
Vasario 16 dieną čia bu

vo apvaikščiojamos 12-kos 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvės. Dalyva
vo visokios srovės be pažiū
rų skirtumo. Vakaras prasi
dėjo dainomis, kurias padai
navo vietos choras iš apie 50, 
dainininkų. Pirmas kalbėjo 
adv. česnulis. Jis aiškino 
Lietuvos istoriją; žinoma, 
inteligentui‘klausytojui šitoj 
temoj nėra nieko nauja, bet 
žmonėms, kurie istorijos ne
žino. jo kalba buvo pamoki
nanti.

Antras iš eilės kalbėjo 
chemijos inžinierius Žiurys. 
Jis ragino musų jaunimą su
sipažinti su Lietuvos istori
ja. nesisarmatyt lietuvių kal
bos ir vardo, nes tik tokiu 
budu mes galime save pa
kelti.

Pertraukoj p. Greičienė 
ir p. Krasnickas sudainavo 
porą dainų, kurios publikai 
labai patiko. Paskui kalbėjo o 
kun. Karužinskas, kuris tve-Įbo ; 
ria čia naują parapiją. Nors biams. Policija atėmė visas 
jis Amerikoj gimęs ir augęs,’iškabas ir 75 žmones arešta- 
bet gražiai kalba lietuviškai.I vo. Bet tas Įvykis vistiek su- 
Ant pat pabaigos kalbėjo judino miesto šeimininkus, 
Lietuvos konsulas p. Kalvai- nes tos pačios dienos vaka
ris iŠ Chicagos. Jis aiškino.'rą miesto valdybos pirmi- 
kaip per 12 metų vystėsi ninkas sušaukė visas labda- 
Lietuvos valstybė ir kas per ringas organizacijas ir biz- 
tą laiką nuveikta. Ant galo nierius ir tarėsi, kaip pa
buvo priimta rezoliucija,-lengvinti bedarbių padėti, 
reikalaujant grąžinti Lietu-(Labdarybės atstovai pareiš- 
vai Vilnių. J. S. Jarus.,

I
I

FORT WHYTE. MAN., 
CANADA.

Lietuvoj mušėsi, o čia per 
laikraščius koliojasi.

Lietuvoj musų jaunuoliai 
turėjo daugiau laisvės 
“kumštininkų” sporte ir už 
bile mažmoži vieni kitiems 
“sprandus apžiūrėdavo,” ir 
už tai niekas nesiskundžia 
teisme, bet vis taikosi prie 
progos "atsilyginti.”

Kuomet pateko Kanadon, 
čia jau kitaip, čia juos “dė
dė” ima už pakarpos ir ve
žasi "kvotimus laikyti,” o po

kė, kad jie dabartiniu laiku 
šelpia 12,000 šeimynų ir 
daugiau šelpti negali, nes 
neturi pinigų. Nevedusių 
visai nešelpia. Bet nuo algų

dė” ima už pakarpos ir ve-

to jau musų sportai keičia 
savo "profesiją:” iš “kumš
tininkų” virsta “korespon
dentais" ir plunksna bado 
savo oponentus. Gi Įtartas 
vėl drožia ilgiausius straips
nius ir gina savo “nekalty
bę." Ir taip galo nesimato... 
Ačiū “Keleivio” redakcijai, 
kuri tokiems karštuoliams 
paskelbia užbaigą, nes skai
tytojams tokios polemikos 
labai nuobodžios ir nenau
dingos.

Lietuvoj nebuvo “kores
pondentų." nes tenai nebu
vo mados per laikrašti kolio- 
tis. Už tai ten buvo daugiau 
muštynių ir užmušimų.

Nors Kanadoj šiomis die
nomis lietuvių rasi visuose 
miestuose ir miesteliuose, 
bet kad kas parašytų “Ke- 
leivin" ar kitur, rimtų žinu
čių iš Kanados darbininkų 
gyvenimo, tai didelė reteny
bė! Sarmata! K. Trinka.

J am
žiaus, nes tokiems darbo jau 
visai nėra. Kai kurie tokių 
yra išdirbę vienoj kompa
nijoj po 20 metų, bet dabar 
buvo atleisti ir jau nesitiki, 
kad juos atgal priimtų. Žmo
nės jau pradeda kalbėti apie 
revoliuciją. Bet kokią revo
liuciją jie gali sukelti būda
mi neorganizuoti? Padėtis 
tokia, kad vakare baisu jau 
ir ant gatvės išeiti, nes neži
nai. iš kur tave gali užpulti 
ir apiplėšti. Kai žmonės al
kani ir darbo nėra, tai ir 
banditizmas plečiasi. Tai 
kapitalistinės tvarkos rezul
tatai.

O kompanijos tuo pačiu 
laiku giriasi gerais laikais. 
Štai, Goądyear Rubber & 
Tire kompanija nesenai pa
skelbė savo raportą, kad per 
pereitus 1929 metus padarė 
gryno pelno $18,000,000. 
Karo metu jos dirbtuvėse 
dirbo 36,000 darbininkų ir 
pelno per metus padarė 3 
milionus dolerių, o pereitais 
metais dirbo 13,000 darbi
ninkų. bet pelno padarė 18 
milionų dolerių. Ir žmonės, 
kurie tuos milionus padarė, 
dabar išmesti iš darbo ir ne
turi iš ko gyventi.

Ar ne biauri kapitalizmo 
tvarka?

Liudvinavo* Petras.

Pittsburgh, Pa. — Bend
romis draugijų ir kuopų spė
komis 16 vasario buvo su
ruoštas Lietuvos nepriklau
somybės 12 metų paminėji
mas. Sudainuota Lietuvos 
himnas, o stud. P. Dargis ir 
d-ras Naikelis iš Chicagos 
pasakė porą geną kalbų. 
Vietiniai jaunuoliai patiekė 
muzikos. Lietuvos našlai
čiams surinkta $36.84 aukų. 
Atėmus $8 skelbimui, Šle
ževičienės vardu i Kauną 
nusiųsta $14.42 ir d-ro Al
seikos vardu Į Vilnių $14.42.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT 
JĮ SAVO NAMUOSE.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.

!

LEWISTON, ME. 
Šventa asaba Įkrito i 

didelę skylę.
Šiomis dienomis čia sun

kiai susižeidė airių katalikų 
pavyskupis Rt. Rev. Mc- 
Donough. Maine valstijos 
Romos katalikų diocezijos 
generalis vikaras. Jeigu dar
bininkas žmogus butų taip 
padaręs, tai policija pasa
kytų, kad buvo prisigėręs ir 
Įvirto Į skiepą, ale kai šven
ta asaba, tai laikraščiai rašo 
didžiausius straipsnius, kad 
tai buvusi nelaimė.

Airių šv. Petriko parapi
jos klebonas ir pavyskupis 
McDonough nuėję pėtny
čios vakare apie 9 valandą 
velnias žino ko Į garažą, ku
ris užima 4 lotus žemės ir tu
ri 4 aukštus. Garažas da ne
pabaigtas ir vienose grindy
se buvo da neužtaisyta dide
lė skylė, per kurią darbinin
kai medžiagą paduodavo. 
Ir potamsiai lašiningas dva
siškis Įmakleno tiesiai i tą 
skylę. Jis nudardėjo stačia 
galva i skiepą ant visokių 
lentagalių. o kadangi buvo 
nusipenėjęs kaip bulius, tai 
dribdamas labai apsidaužė, 
susilaužė kaulus ir dabar, 
sakoma, labai blogai jau
čiasi. Net vyskupas pribuvo 
iš Portlando apžiūrėti ligo
ni. Kamendorius tuo tarpu 
iš to naudojasi, nes tamsuo
liai neša pinigus ir perka 
mišias už susižeidusio kleri
kalo sveikatą. Kamendorius 
daro neblogą bizni, o jo bo
sas vaitoja. Reikėjo seniui 
tupėti prie savo gaspadinės.

“Keleivio” skaitytojas.”

CLEVELAND, OHIO. 
Maskvos brolių atlaidai.
Turėdamas laiko, 9 vasa

rio nutariau nueiti i Mask
vos brolių atlaidus, nes buvo 
išmėtyti lapeliai, kad bu
siąs gaisus vakaras. Taigi, 
sakau, pažiūrėsiu, kas ten 
bus garsaus. Nespėjau inei- 
ti per duris, tuoj išgirdau 
vieną brolį i kitą kalbant: 
“Ir fašistai pradeda čia rink
tis.” Paeinu į svetainę to
liaus, tuoj prisikabina kokia 
tai moterėlė, kad aš nupirk
čiau “išlaimėjimo tikėtą." 
Klausiu, ką aš laimėsiu, bet 
ji nesako.

Palaukus apie valandą 
laiko ilgiau negu buvo skel
biama, prasidėjo progra- 
mas. Vaidino veikalėlį iš 
Rusijos senųjų laikų. Lošė
jai atliko savo užduotis ne
blogai, tik pats veikalėlis 
neįdomus.

Pertraukoj išėjo Bimba 
pasigirti, kiek jis yra gero 
darbininkams nuveikęs. Jis 
pasisakė dabar organizuojąs 
bedarbius ir liepė visiems 
lipti į gatvėkarius ir už dyką 
važiuoti į bedarbių mitin
gus. Sako, jeigu 100 žmonių 
sulips į gatvėkari ir nei vie
nas nemokės “fėro,” tai kon
duktorius negalės visų iš
mesti.

Po jo kalbos prasidėjo au
kų rinkimas. Surinko apie 
$17. Kur tie pinigai eis. tai 
jau komisarų biznis. Ant 
galo buvo šokiai. Bet muzi
ka buvo tokia, kad ir patys 
muzikantai turbut nežinojo, 
ką jie grojo. Publikos buvo 
visai nedaug. J. S. Jarus.

PITTSBURGH, PA.
* Vasario 15 d. buvo sanda
riečių konferencija. Daly
vavo ir Sandaros pirminin
kas d-ras Naikelis iš Chica
gos. Jis ragino sandariečius 
kelti kapitalą, kad panaiki
nus “Sandaros” morgičius, 
kurie dabar suėda visą pel
ną. Todėl čia pat konferen
cijos dalyviai nupirko “San
daros” šėrų už $230 ir pasi
žadėjo remti kontestą.

J. Virbicką*.
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Didis Provokatorius 
Popas Gaponas,

EgUNIGO NAUDA VELNIAI
Iv gaudo. KOMEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE

---------k. V1DUUS.

Vikriekas.—Tai pasiuntinys pas jus nebuvo? 
(.'ieiiija,—Mes nieko nematėme. *

j Vikriekas.—Tai keista. Mes raitą žmogų se
nai jums pasiuntėm.

Cicilija.—Tai kas mirė?
Vikriekas.—Na gi tamstos klebonas. Dieve, 

duok jam dangaus karalystę!
Cicilija (Greitai pašokdama).—O Jėzau!... 

(Išvertus akis žiuri i Vikrieką.)
Vikriekas.—Taip, tamstos klebonas.

1 mis lošiant truputi Įsikarščiavo ir staiga 
krėslo nuvirto. Nei Dievo vardo neištaręs, 
siskvrę su šiuo pasauliu.

Cicilija.—O Jėzau! (Uždengia akis abiem 
kom. nuduoda verkiančią.)

Vikriekas.—Nusiraminkite, panele Cicilija. 
Geriau duokite špitolninkui žinią. Tegul kuo- 
greičiausiai varpais skambina. (Eina durų link.) 
Sudiev, panele Cicilija. Kaip galima greičiau 
skambinkite varpais. (Išeina.)

Cicilija (Per nekuri laiką stovi ant vietos, akis 
i duris Įsmeigus. Vėliau, lig atsipeikėjus, lėtai). 
—Mirė... mirė... O tu. pone Dieve šventas... Mi
rė... (Isteriškai klykia.) Kunigunda!... Kuni
gunda!... Kunigunda!... (Laksto po sceną.) Ku
nigunda!... Maišą, maišą... Kunigunda... Maišą! 
(išbėga.)

Kunigunda (Naktiniuose rūbuose, basa, susi
vėlusi, įbėga ant scenos su senu maišu, ir bėgio
dama po sceną, lyg kad norėdama ką tai pagau

ni, maišą užmesti).—Pacukas... patukas... pacu
kas,.. pacukas... pacukas... (Vidury scenos 
paslysta ir krinta ant pilvo, “pacukas” atkarto
dama.)

Cicilija (Įbėgdama ant scenos, truputi i Kuni
gundą pažiurėjus).—Ir ta padūko! (Piktai.) 
Kunigunda, ką tu čia darai?

Kunigunda (Keliasi nuo grindų, nosį Į ranko
vę šluostydama.) Ar. ar. ar mane panele šau
kėte?

Cicilija.—O tu. sena karvė! Sakau, l>ėgk... 
Maišo... jieškek maišo... Bėgk pas zakristijoną. 
Pasakyk, kad jis man tuojaus i kleboniją ateitų. 
Bėgk... greitai!... (Stumia Kunigundą Į lauką.) 
Bėgk!... (Abidvi išbėga.)

(Po trumpos pauzos Cicilija pasirodo ant sce
nos su pilnu glėbiu klebono rūbų, kaldrų, prie
galvių ir kitokių daiktų).—Greitai... greitai... 
Kiekviena minutė yra man brangi. (Meta visą 
glėbi vidury scenos ir vėl bėga i lauką. Paskui 
grįžta su kitu glėbiu Įvairių daiktų ir meta i 
vieną krūvą.) Kad tik kas nepamatytų. Pini
gai?... Kur pinigai?... O. Dieve brangiausis. kad 
tik greičiau pinigus rasčiau. (Išbėga ir po kiek 
laiko grįžta su didoka dėže.) O. kiek prisikama
vau ! Gudriai paslėpti, bet Cicilija ne po durniaus 
stogu gimus. (Atidaro dėžę.) O. tu Viešpatėli 
brangiausis, kiek čia turtelio! (Bailiai dairosi 
aplinkui.) Kad tik kas nepamatytų! (Griebia už 
maišo ir kemša kitus daiktus.) Kad tik greičiau 
prasišalinus... Aš jau senai tos progos laukiau, 
senai širdis šią valandėlę prijautė.

Silvestras (Tarpdury nedrąsiai).—Ar mane 
panelė šaukėte?

Cicilija (Krustelėdama).—Ach. kaip tu mane 
išgąsdinai. Ko tau čia reikia? Ar negalėjai vir
tuvėj palaukti?

Silvestras.—Kunigunda man sakė, kad pane
lė liepei man tuojau atbėgti, tai aš ir atbėgau.

Cicilija (Mesdama Silvestrui kelines.)—še. 
leškis namo ir dėvėk sau sveikas. Jau musų kle
bonėlis nebegyvas.

Silvestras (Nustebęs, išsižiojęs stovi.)
Cicilija.—Ko stovi kaip senas arklys, lupą pa

kabinęs? Bėgk varpų skambinti.
Kunigunda (Persigandus greitai įbėga).— 

Iiiii...! (Kavojasi už Cicilijos nugaros.)
Cicilija (Piktai).—Kunigunda, ar tu išdukai? 
Kunigunda (Bailiai su pirštu rodo durų link). 

Ve... ve... ve... Baidyklė oru atšliaužė.
Silvestras (Nusigandęs, žegnojasi).—Vardan 

Dievo. Tėvo ir Sunaus... Kur? Kur? Ką tu ma
tai. Kunigunda?

Cicilija (Piktai, bet nejaukiai).—Kas su ju
dviem ši vakarą daros? Abudu lakstote lyg kad 
būtumėte piktos dvasios apsėsti. (Silvestrui.) 
Eik laukan. Sakiau, kad bėgtum varpais skam
bint. (Kunigundai.) O tu. eik i savo kambarį ir 
gulk. Senai jau tau laikas kaip varlei kurkti. Eik 
sau iš šio kambario. (Išstumia Kunigundą lau
kan pro tiesias duris.)

Silvestras.—Ką man panele paliepsit?
Cicilija (Piktai).—Ką tau paliepsiu? Sakiau, 

ir vėl atkartoju, kad eitum varpų skambinti, ir 
tai tuojaus, nes kitaip aš tave iš čia kuliais išjo
siu. Lauk, ir žiūrėk, kad man čia daugiau nepa- 
sirodvtum.

Silvestras (Eidamas laukan).—Amžiną atilsį 
duok jam. Viešpatie! (Išeina.)

Cicilija (Viena sau).—O, kad tik greičiau iš 
čia pasprukus. '(Greitai deda Į maišą nuo bufeto 
sidabrinius daiktus.) Nors ir baisi naktis, bet 
bėgti reikia. (Ištraukinėja bufeto stalčius ir 
renkasi sau naudingus daiktus.) Mano visa gy
venimo ateitis kaip ant siūlo kabo. Bėgk, panele 
Cicilija! Jei tu nebėgsi, tai kas nors kitas bėgs. 
Senai tos progos laukiau. (Dedasi ant pečių mai
šą ir per sceną išbėga.)

(Bus daugiau) - • •

Gaponas k. c k nesistengė/ 
bet Putilovo Įmonės darbi
ninkų nuo streiko nesulaikė. 
Streikas pras. '.ėjo Putilovo 
įmonėse ir greitai pradėjo 
plėstis kituose fabrikuose.

Caro valdžiai labai nepa
tiko. kad Gaponas savo glo
boj turimų darbininkiškų 
organizacijų nesuvaldo, nes 
ir Gapono vedamos darbi
ninkų organizacijos strei
kavo.

Streikų banga apėmė vi
są Petralipį, ir darbininkai 
nerimo. Jie. (Japonui sutin
kant. buvo padavę carui pe
ticiją. o dabar to paties Ga
pono vedami sėjo gatvėn ii 
nutarė eiti pa> carą. Tečiau 
Gaponas jau buvo susitaręs 
su policija, su žandarmerija 
ir šnipais, ir tie visi caro 
bernai nekaltą darbininkų 
Gapono vedamą minią pa
sitiko kulkų lietumi.

Daug žmonių buvo* už
mušta vietoje, daug sužeis
ta.

Pats Gaponas iš tos nelai
mingos dem -nstracijos pa
spruko ir atsidūrė užsieny.

Užsieny Gaponas Rusijos 
emigrantų buvo sutiktas pa
lankiai ir buvo brangina
mas. Visi iš Gapono daug ti
kėjosi. Jį laikė Rusijos re
voliucinio darbininkų judė
jimo vadu, didžiausiu vei
kėju. Bet 1905 m. rudenį 
jau praliejo aiškėti, kad ši
tas “dusių ganytojas” yra 
didelis provokatorius, išti
kimiausias caro bernas.

Tuo pačiu metu Gaponas 
slapta grįžta Rusijon ir ta
riasi su caro premjeru Vitte.

Vėl išvažiavęs užsienin 
! Gaponas žodžiu ir raštu pra
dėjo plūsti Rusijos revoliu
cionierius ir atvirai stojo ca
ro pusėn.

Socialistų revoliucionie
rių partijos centro komite
tas pavedė savo nariui Ru- 
tenbergui išaiškinti, ar Ga
ponas iš tikrųjų yra provo
katorius. ir jei provokato
rius. tai nužudyti.

1906 m. kovo 26 d. Gapo
nas darbininkų buvo nužu- 

įdytas. Pakorė jį kaip šunį.

(Tąsa) I
Vikrickaks.—Ačiū, ačiū. (Išgeria.) Hm... Ca-’ 

11a švelni. ;
Cicilija.—Kai aksomas!... O rūtas ar jaučiate? 
Vikriekas.—Ir rūtos, ir mėtos, ir lelijėlės! 
(ieiiija (Koketiškai).—Cha, cha, cha!... Tam

sta. kunigėli, tikras štukorius.
Vikriekas.—Visai nejuokauju. Tamsta galė- 

tum ir pačiam karaliui gėrimus paruošti.
Cicilija.—Gana, jau gana, kunigėli. Tamsta 

mane jau perdaug i aukštybes keliate. (Pila ir 
vėl i stikliuką.)

Vikriekas (Griebdamas už stikliuko).—Ne, 
panele Cicilija, užteks. Galiu perdaug Įkaisti.

Cicilija.—O ne. sakiau kad Dievas myli taejy- 
hę. Dar vieną, ir paskui arbatėlė su citrina.

Vikriekas.—Na. kad jau taip labai verčiate, 
tai išgersiu, bet daugiau, tai nei pusės lašo.

Cicilija.—Nei pusės laso!
Vikriekas (Pakeldamas stikliuką).—Į tams

tos sveikatą! (Išgeria.)
Cicilija.—Ačiū. Na. o dabar karštos arbatėlės. 

(Padeda arbatos stiklą prieš Vikrieką.)
Vikriekas.—Ačiū. Dabar tai žinau, kad sušil

siu. Jau pradeda ausys kaisti ir be arbatos.
( ieiiija.—Ar nesakiau. 
Vikriekas.—Niekuomet 

abejosiu.
( ieiiija.—Aš niekados 
Vikriekas.—Tuo taip pat neabejoju. Tamsta 

tikrai esi be nuodėmių.
Cicilija.—Cha. cha. cha!... Kunigėlis dar ma

nęs nepažįstate... Prašau gerti. Dar ir kitą Įpil
siu.

Vikriekas__ I^bai ačiū. Užteks vienos stikli
nės. Jau vėlus laikas, o namai dar nearti.

( ieiiija (Nustebus).—Tai kunigėlis ir vėl va- 
žiuesite? O. ne. aš tamstos neleisiu. Tokiame 
ore butų mirtina nuodėmė išleisti žmogų i kelio
nę. Tamsta čia nakvosite.

Vikriekas.—Ne po šiuo stogu, panele Cicilija. 
ne po šiuo stogu.

Cicilija.—Kodėl ?
Vikriekas.—T<xlėl. kad šitas stogas yra man 

permažas.
Cicilija.—Sutilpsime. Vietos begalės. Pataisy

siu kunigėliui minkštą lovelę, ir galėsite sapnuo
ti nors iki pietų.

Vikriekas (Stumdamas tuščią stiklinę nuo sa
vęs).—širdingai ačiū. Na. o dabar, panele Cici
lija. malonėsite pajieškoti mano milinės. Laikas 
važiuoti.

Cicilija.—Tai kunigėlis ištikrujų važiuojate? 
Vikriekas.—Reikia.
Cicilija.—Kaip gaila... Nakvokite. kunigėli! 
Vikriekas (Keldamasis iš vietos).—Negaliu.

panele Cicilija. Skubinu. Kur mano milinė?
Cicilija (Paduodama kunigui milinę).—Kaip 

gaila! Nakvokite. kunigėli! Sušalsite kelionėj.
Vikriekas (Vilkdamasis milinę ir su pirštu 

mosuodamas prieš Cicilijos veidą).—ššš!... Taip 
nekalbėkite.

Cicilija (Gelbėdama apsivilkti).—Tamsta ga
lite mirtinai sušalti. Nakvokite!

Vikriekas (Linksmai žiūrėdamas i Cicilija).— 
Ne po trijų rūtų, trijų mėtų ir trijų lelijėlių.

Cicilija.—Tamsta ir mirdamas šposus krėsi. 
Vikriekas.—Kur iau čia mirdamas. Jaučiuosi 

kaip diemedis rūtų darželyje! Ačiū, panele Cici
lija!

Cicilija.—Kaip gaila.
Vikriekas.—Nei pusės žodžio!... še mano ran

ką. ir sudiev.
Cicilija (Bučiuodama ranka, liūdnai).—Kaip 

gaila!
Vikriekas (Eidamas durų link).—Sudiev, pa

nele Cicilija. Aš niekados nepamiršiu tamstos 
geros širdies.

Cicilija (Ant vietos stovėdama).—Sudiev, ku
nigėli.

Vikriekas (Gręždamas prie Cicilijos).—O tai 
ir galvelė! Bučiau visiškai pamiršęs. Ar jau var
pus paskambinot?

Cicilija (Nustebus).—Kam?... Už ką?...
\ ikrickas.—Kaip tai už ką?... Tai dar jus nie

ko nežinote?
( ieiiija.—Mes nieko negirdėjome...

šįmet 23 sausio dieną su
kako lygiai 25 metai, kaip 
Petrapilio popas Gaponas, 
susitaręs su caro žandarais, 
sulošė baisią provokaciją— 
išvedė į skerdynę keliasde- 
šimts tūkstančių darbininkų 
minią.

Minėdami šito ‘'Kruvino
jo Nedėldienio” sukaktuves, 
kai kurie laikraščiai dabai 
parašė apie tą provokatorių 
atsiminimų.

i Popas Gaponas buvo gi
męs 1870 metais Poltavos 
gubernijoj, ir ten baigė dva
sišką seminariją.

Vėliau baigė Petrapilio 
•dvasišką akademiją ir buvo 
paskirtais kapelionu viena
me darbininkų kvartale 
(Petrapily).

į Jau iš pat pradžios Gapo- 
’ nas parodė didelių gabumų 

savo kalbomis sukelti žmo
nes.

Tokie nepaprasti Gaponc 
■gabumai atkreipė į save ca
ro valdžios dėmesį. Caro 
provokacijų vedėjas Zuba- 
tovas tuojau pradėjo su Ga
ponu derėtis. Siūlė Gaponui 

■ organizuoti darbininkus.

kad gerai šildo? 
tamstos žodžiu

nemcluoju.

i

ne-

Korto- 
nuo 
per-

ran-

! —Man rodos, tėve, kad 
trumpi sijonai yra praktiš- ______
kesni visais žvilgsniais. Jie kuriems vadovautų žvalgy 
pigiau atsieina pasiūt; jie l>os agentai, 
nešluoja dulkių nuo žemės;j 1902 m.
su jais lengviau vaikščiot, ir V3s jau < 
prie darbo jie yra daug pa- įr Gaponas

—1, nesipainioja apie organizuoti darbininkus.
Darbininkus susišaukęs 

Gaponas sakydavo karštas 
_ . __ ragindamas ginti

turi būt atskirtos nuo savo teises, nesiduoti išnau
doti, vesti kovą prieš val
džią. kuri stoja kapitalo pu
sėn. Be to. Gaponas steigė 
darbininkų kliubus, skaityk
las. ligonines, žodžiu, nuda
vė. kad skriaudžiamųjų rei
kalais labai rūpinasi.

1901 m. Gaponas jau bu
vo suorganizavęs 11 darbi
ninkiškų organizacijų.

Darbininkus beorgani- 
zuodamas. Gaponas aplan
kė Maskvą, Kievą, Poltavą 
ir kitus miestus.

Darbininkai, savo teises 
gindami, dalinai ir provoka- 
toi iaus Gapono pakurstyti, 
pradėjo bruzdėti ir valdžiai 
savo nepalankumą griež 
čiau rodyti.

—Alou. Maike! 
—Labo ryto, tėve!

—Ot, gerai patropijau ta
ve susitikti, vaike, tai gal tu 
išklumočysi man vieną klau
simą. Musų Ščeslyvos Smer- 
ties Susaidė turėjo mitingą 
ir kalbėjo apie švento tėvo 
išleistą ukazą apie mergų 
dreses. Tu, Maike, gal jau __ ___
skaitei angelskuose peipe- kad mergos su trumpom d re- 
riuese, kad popiežius nori 1 
iškasavot trumpus andaro- komunijos šventos, 
kus, ba jie veda žmones į ” ” ’
piktą pagundą.

—Taip, tėve, skaičiau.
—Na, tai gerai ir sakyt,

lankesni, 
kojas.

—Bet šventas tėvas sako.

- —Jis gali sakyt, kas jam
patinka, bet nuo to dalykai 
nepersimaino.

—Na 
kaip skaitei. Mes, vaike, tu- teisybę, 
rėjom didelį sporą vaiuk to, 
ir negalėjom jokiu spasabu 
prieiti prie tolko. Musų mar
šalka pasakė spvčių, kad 
mes visi norim ščeslyvai nu
mirti, todėl turim saugotis 
nuo velnio ir nuo tiTimpų 
dresių.

—Ir kągi jus nutarei?
—Nenutarėm nieko: i’ 

ėjo, taip sakant, be pasled- 
stvijos. Aš buvau soglasnas. 
kad trumpas 
iškasavot. ba ir ant mano drapanomis, 
nervų jos negerai atsiliepia.] —Nesąmones 
Aną vakarą važiavau ant .Juk drapanos 
strytkario, i 
mane atsisėdo kažin kokią tvėrė 
leidė. kurios dresė 1 
aukščiau kelių, ir da atsisė-: Jie va rojuje buvo visai nuo
dus prieš mane ji užsidėjo'gi. Ir dabar žmonės ateina į 
koją ant kojos. Aš žmogus šį pasaulį be jokių drapanų, 
nobažnas. nenoriu į tokiusį Vadinasi, drapanos nėra pri- 
daiktus žiūrėt, ale ant stryt- gi m. a s žmogui daiktas. 
kario nėra kur akių padėt.1 vra reikalingos tiktai tam, 
tai ir nenoroms turi žiūrėt kad apsiginus nuo šalto oro. 
kur nereikia. Tas mane taip.šiltuose kraštuose 
sunervavo, kad paskui ir vaikščioja visai nuogi. Ir te- 
užmigt negalėjau. Taigi aš nai niekam neateina į galvą, 
ir sakau, kad reikia tokia kad tai yra nedora, 
škaractvą uždraušt. Ale kiti: —Jes, Maike, čia tavo
musų susaidės memberiai teisybė.

—Taigi matai.
is

turėtų būt moterų sijonus visai be rei- 
Motervs nediktuoja 

jam. kokias kelines jis pri- 
Įvalo dėvėti; todėl ne jo da
lykas diktuoti moterims an- 
darokų madas.

—Bet jam rupi dora, Mai
ke.

Prenkis Žvairaki..' - Jeigu jam rupi dora, tai 
kad nuo to laiko, tegul jis uždraudžia savo

., pasakyk. Maike. 
ar tu nemislini, kad 

žmogaus dusia butų geriau 
apsaugota nuo piktų mislių. 
jeigu mergų kojų nesimaty
tų?

Bet pasakyk maru tėve, 
iš kur tu gavai tą kvailą 
minti, kad ilgas sijonas yra 
dusios apsauga?

• —Taip, vaike, yra Dievo
iš- pasakyta.

—Kaip pasakyta?
—Kad 

dreses reikia turi būt gerai 
mano drapanomis.

žmogaus kūnas
apdengtas

šneki, tėve, 
yra patiesi važiavau

ir lygiai priešais žmogaus padaras. Dievas su- 
žmogų be drapanų, 

buvo Biblija sako, kad Adomas ir

gi m. a s žmogui daiktas. Jos

rudeni Zubato- 
su Gaponu susitarė 

; tuojau pradėjo

>

IŠNIKUSIOS CIVILIZACIJOS

Paprastai yra manoma. Į rio 
kad žmonijos civilizacija ir 
kultūra nuolat žengia pir
myn. taip sakant, progresuo
ja. Tečiaus gilesni istoriški 
tyrinėjimai rodo, kad ištik- 
ru.jų taip nėra. Žmonijos ci
vilizacija ir kultūra čia pa
siekia aukštesnio laipsnio, 
čia smarkiai krinta žemyn. 
Sakysim, tose vietose .Meso
potamijoj, kur kadaise, prieš kad šioji civilizacija pasie- 
kelis tūkstančius metų, ant I 
Tigro ir Eufrato upių krantų < 
žydėjo aukšta babilioniečių Į 
kultūra — šiandien tik smė- < 
b'o kalnai teriogso, niekeno 
negyvenami. Tą pat matom 
ir Egipte, kurio senovišką 
galybę prieš daugelį amžių 
liudija milžiniškos pirami
dės ir paslaptingi sfinksai. 
Ne kitaip buvo ir musų kra
šte, Europoj. Iš randamų iš
kasenų galima spręsti, kad 
tarp 1500 ir 500 metų prieš 
Kristaus gimimą vidurinėj 
Europoj klestėjo tokia kul
tuvą ir civilizacija, kuri ne
buvo nei kiek menkesnė už 
paskesniają romėnų ir grai
kų, ir net už viduriniųjų am- 

įlužo per žiu. Teisybė, tai buvo žalva
rio gadynė, bet tokia tobula, 
kad jos išdirbiniai gali drą
siai lygintis su romėnų, grai
kų ir kai kurie net su musų 
laikų padariniais. Tais žal
vario laikais Europoj buvo 
daug miestų, sujungtų tarp 
.;oę gerais keliais. Žalva-Į

žmones

laikų žmonės vaitojo 
adatas, pirštines, šukas, ki
šeninius peilius. Žirklės, sa
gos. odiniai batai, virtuvės 
indai, muzikos instrumentai, 
kėdės, virvės ir grandys, vi
nys. kalavijai, durtuvai, 
gatvių ir kelių grindimas — 
visa tai anų laikų žmonėms 
buvo puikiausiai žinoma ir 
vartojama. Nuostabu yra.

tam priešingi. Džiova Krei-Į —Taigi matai, tėve, kad 
vakojis sako, kad dresės da popiežius kiša savo nosį į 
perilgos: jos 1 
trumpesnės, tai butų daug kalo. 
gražiau pasižiūrėt. Mano 
kūmas Pyteris Visgirtas aiš
kino, kad andarokai gali 
būt trumpi, ale mergos turė
tų nešiot ilgus pedikotus, o 
dabar jos pedikių visai ne
nešioja. _ _ _
skundėsi, kad nuo to laiko, tegul jis uždraudžia 
kaip trumpos dresės inėjo kunigams laikyti jaunas ga- 
madon, tai jis negali uždirb- spūdines klebonijose, 
ti savo bobai ant šilkinių; _
pančekų. Varėm diskucijas, pasakei gerą dalyką!

—Bai gali, Maike, tu čia 
r____ _______________  _ - */ J Pa
varėm, ir ant galo atidėjom lauk, aš paduosiu tokį įneši- 
dresių klausimą ant kito mi- mą ant parapijos mitingo, 
tingo. Taigi aš ir norėjau ta 
vęs pasiklausti, kaip tu, Mai 
ke, į trumpas dreses žiuri.

—Man jos da nerupi, tė
ve, ir aš visai į jas nežiūriu.

• —Uskiuzmi, ?4aike, aš 
netaip tavęs užklausiau. Aš 
norėjau pasakyt, kokia tavo 
nuomonė apie trumpas dre
ses.

Ties Brightonu
ledą ant Charles Rivcr 10 
metų amžiaus vaikas. Du 
policmanai bandė ji ištrau
kti, bet ir jie patys įlūžo. 
Reikėjo šaukti ugnagesius, 
kurie padėjo ant ledo kopė
čias ir tik tuo budu skęstan- 

,čius išgelbėjo.

kė tokio aukšto laipsnio dai 
daug pirmiau negu buvo 
įkurta Roma ir Atėnai. Šią 
civilizaciją sunaikino pablo
gėjęs vidurinės Europos kli
matas ir įsiv •ržurios naujos 
barbarų tautos iš šiaurės. 
Lygiai po t ikstančio metų 
barbarų gau »s sudaužė ro
mėnų ir graikų kultūras, bet 
patys barba ai po to ilgus 
šimtmečius jokios žymesnės 
kultūros sukurti negalėjo. 
Ir dabartinis, civilizacijos ir 
kultūros laipsnis, kuriuo mes 
taip didžiuojamės, taip pat 
praeis, ir galimas daiktas, 
kad po kelių tūkstančių me
tų tose vietose, kur dabar 
stovi Londono, Paryžiaus ir 
kiti pasaulinės reikšmės 
miestai, riogsos tik griuvė
sių krūvos. Kad tas gali būt, 
rodo tas faktas, kad civili-j 
zaciios centras iš Europos, 
pamažu svyra į Ameriką ir į 
Aziją. Europos civilizacija 
gali žūti dėl unkėjančių gy-' 

]veninio ąlyų. “T-tas."

FILOSOFIJA.
Visatos erdvėj nėra laiko, 

atstumo, nėra saiko; 
pradžios, nėra nei galo... 
ten skausmo, peršulių, 
troškimų, geidulių; 
nei meilės, nei širdies, 
nei proto, net minties... 
nei blogo, nėra gero, 
nei diego, nėra kero;

!S—

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra gimimo, nei mirtie:
Nėra visatoj pražūties...!

Yra viena bendra Galybė,
Yra Planas, yra Gyvybė.
Yra Jėga visiems vienoda;
Ji rėdo žmogų, rėdo uodą!

K. Vidijus,



Geo. Masilionis
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REKORDl’S 
jis norite g ro

Ga!> 
(10)

Mass

Velička ir Mali
Makt Trejetas 

geriausių lietu-

. DETROITO LIETUVIAI!
Paąelbėkit jaunai našlei. Turiu 

nusipirkus stubą, bet 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- Fon si.

Dėt r oi t. Mich.

Listo Kaina 5275—be lempocių
Išgirskite šį naują Victor muzikali stebuklą pas artimiau
sią sau krautuvninką. Naujoviškas ir pilnas muzikai is in
strumentas. Visa-elektrinė Victrola ir Radio sykiu. Griež- 
kite Victor Orthophonic Lietuviškus Rekordus ant šio stebė
tino instrumento. Jūs nesate girdėję tokio puikaus tono, 
aiškumo ir garsumo, kuris smagina kiekvieną.

SUTEIKS JUMS GERIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ 
MUZIKĄ.

NEREIKIA JOKIO UŽSUKIMO- {sukite į bile elektros (saketą) 
savo namuose ir grajina. Senesnius žmones patenkina, nes gauna 
tikrą savo gimtosios šalies muziką iš Victor Orthophonic Rekordų. 
Jaunimas linksminas amerikoniškomis meliodijomis iš oro.

KAS NORIT GAUT GERŲ KAZIRV 
Kurias galima matyt kaip iš prieša
kio, taip ir iš antros pusės. -Joks 
gembleris negali to patėmyt. Kurie 
norite tokias kaziras gauti, rašykit 
greitai B. H. MARK

6609 So. Campbell r.Ve.. Chicago, III

Pajieškau protingo vyro apsivedi- 
mui. nuo 50 iki 60 metų, kuris gerai 
užsilaiko Aš esu tr’š'ė, 50 metų, tu 
riu 85,000 pinigų. Bile kokie, neatsi- 
šaukit. (10)

MRS. A. WANER
P. O. Box 1276, Paterson, N. .J

Bažnytinis Chorą'

IŠGIRSKITE NAUJAUSIUS LIETUVIŠKUS VICTOR

Pilnos gyvumo polkos. Būtinai jas išgirskite, jeigu 
šokių rekordo.

10 Colių. Li.ste Kaina 75c
•’ Onvtč Polka

V-14018 < „
Caspian Polka

Malda ir Giesme į Mariją, puikiai jgledota vieno 
viškji bažnytinių chorų, pritariant vargonams.

> Malda i Marija ... .............................
V-14019 i . ’ sv. Marijos Lietilnų

I Marijos Giesmė
JA1PGI GALIT GAUT PAS MI S VISUS VICTOR REKORDUS.
Senus Graniafonus mainau ant r.aujų Radiolų. Priimu Lietuvos 

Bonus kaipo dalį įmokčjimo.

Užeikite ir Išgirskite šiuos {domiausius Muzikalius Stebuklus-
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So. Ranjęe, Mich. i x
____  ____________ 5?

KELEIVIS 5

di$es

moji salė sausakimšai prisi-'gali būti ir atvirkščiai.

I

nių (2 laipsniu žemiau ze-

1 metais, 15 die-.^y^ 59 laipsnių šalčio (18 
dai bų kalėjimo,|žemjau zero). Kitose Nau-

matas pasikeitė taip griež-[ D A IIFČlf O HM AI 
tai dėl to, kad šilta Golfštro- Į * AJlEOlkVJlnlAl

I

I r:

ŽODIS AMERIKOS LIE
TUVIŲ JAUNUOMENEI.

Lietuvos jaunuomenė Lie
tuvos mokyklose, kaip yra 
žinoma, daro pastangų pas-

Visokį 
ten?

Ii

I

tik šunis reikia pa-
> “žmo-

Visi žino, 
kad kartais po labai lengvos

ŽMONĖS TEBADAUJA, 
BET ŠUNIS REIKIA 

ŠERTI.
Otto Peveling Bostono

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

VORCESTER, MASS. 
Gyvenimas: 101 Sterlinf St.

Ofiso Tel.: Park 3491 
Nia>v T»l.r

NUO ŠALČIŲ ŽUVO
14 ŽMONIŲ.

j Pereitos sąvaitės pabai
goj Bostoną ir visą Massa-

niškumas.”

ACCORDEON MFG. CO.
Dept. 15, Chicago, III

Mat. Steponkus pajieškau pussese
rės -Julės Stepnnkaitės iš Lietuvos 
Kirkių kaimo. Luokės parap.. Telšių 
apsk-. Amerikon atvažiavo 1902 m., 
bot neturėjau jokios žinios. Prašau 
jos pačios atsisaukt arba kas apie j; 
žino, malonės pranešti, busiu dit’ei 
dėkingas.

MAT STEPONKUS
58 VValcott st , New Haven, Conn.

Pajiešk-u brolio Antano Navikau 
cko. angliškai vadinasi Anthony No- 
virk, paeina iš Prienų parapijos, Su
valkų gub.. prašau atsišaukti, ar kas 
žinot pranešti šiuo adresu; (10)

GEO NOVICK
Is.;.’, Spiingwells a -e.. Detroit, Mich.

GOLFŠTROMAS PAKEI
TĖ NORVEGIJOS 

KLIMATĄ.
Žinios iš Oslo sako kari

TIESIAI IŠ 
FAKTORĖS
Italioniška 

Armonika
Geriausia ant 

Marketo
Didelis pasirinkimas ar
monikų įvairaus styliaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegos. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisomą 
arba imam mainais var- 
■ instrumentus.

mo srovė, kuri plaukia nuo 
Meksikos užlajos, pakrypo 
Norvegijos linkui.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Karmas. Lotas ir Vande
nio Prndus- 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 kaip-> Viešas 
Notaras (Notary Public) Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
161 Washingion Street, 
VVORCESTER, MASS.

Kazimieras Jurkonis. pajieškau 
brolio Frano Yurkonio. Prašau atsi
saukt arba kas ap-e jį žino, malonės 
pranešti (j,))

CHAS UKANiS
UI E. 4-th st, New York, N. Y

Pajieškau Magdės ir Alenos Alans- 
kučių, pirmiau gyvena Shenandoah 
Pa. Paeina iš Mikeniškių kaimo, Ru
daminos parapijos Prašai atsišauki, 
arba kurie apie jas žino, malonėk 
pranešti. (10)

Ona Alenskutė-Dambrauskienė 
416 No. Main st.. VVaterbury, Conn.

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

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

APSIVEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ne senesnės 40 metų, a; 
esu 32 m. Kuries save statos aukš-a' 
prašau r.erašinėt. Su laišku prašau 
paveikslą atsiust, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. P. J C.

Bcx 208.

Pajiešl , ........................ ..
ria’’s Pauliukaic-ių, vadinasi Povėli; 
paeira r ......................
•Jurbarko , _ ______ _
Jų tėvo v-irdas biv> Mikas ir’jis mi- 
r ' Amerikoje, ir da yra vienas brolis 
Jonas ‘ ’ ____ _________
čiukė zerota su Andrium Simokaičiu 
•Jų 
rie

Pa'ieškau tetulės Katrės Balaišy-I 
tės-Klikuvienės. 1918 m. gyveno ro-l 
dos Brooklyne ir Grand Rapids. Mich 
Jeigu da yra gyvi, prašau atsišaukti, 
arba kas apie juos žino, malonės pra
nešti. Turiu svarbų reikalą.

DOMAS BALAIŠIS
2383 Grant Lane, Montreal, Canada

Pajieškau brolio Antano Matulevi
čiaus. ilgus metus gyveno Spring 
Valley. IU., dabar nežinau kur. Kas 
apie ji žino, prašau pranešti, arba 
pats lai atsišaukia

MIKE MATULEVICH 
Rosemonrt, W. Va.

Pajieškau brolio’ Juozo Balevičiaus. 
Bučkur.ų kaimo, Metėlių vaisė., Aly
taus apskr. Eas anie jį žino prašiu 
nranešti arba pats lai atsišaukia Tu
riu svarbu reikalą jam pranešti.

JOHN BALAUCUS
5228 Tamow avė., Detroit. Mich.

- tose

vander-y s^eto- 
čiaa 1̂" . Jo tiršto? • y

7uS-r <kM>r*dV dlšes—
Jiine- vandeny-^

reu-aimt- žillam iv®nT;os be 
PapU;įjžtasta

Mary Karpavičių:ė pajieškau se
sers Katarinos Karpavičiutčs-Meš- 
kauskienės, pirmiau gyveno Phila
delphia. Pa. Prašau atsisaukt arba 
kurie žino, malonės pranešti.

Mary Karpavičiutė-Žukauskienė
224 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau broliu ir seserų. Kazi
miero ir Vlado Vaitiekaus, Johanos 
Vai i ieka itčs-Zim untienės, Valerijos 
Vaitekaitės-Beckunienės. Paeina iš 
Kirklių kaimo. Luokės vaisė. Malonė
kite atsišaukti, nes laitai pasilgau. 
arba kurie apie juos žino prašau pra
nešti Domicėlė Leistrum:ei»ė

Gir laukio kaimo. Luokės vaisė.,
Telšių apskr., Lithuania.

T1K PAŽIŪRĖT KAIP

KUS! LYG KOKS
STEBUKLAS!

SO. BOSTON. M ASS.
Adresas;

332 W BROADVV Ai

ka.4 .šv??er’’j Jynrio ir And- 

iš Skirsnemunišl ių kaimo 
'■'•l’^iaus, Raseinių apsk. 

mi-

Aš jų sesuo Anna Paulukai- 

pa< ių prašau atsišaukti, arba ku- 
juos žino, malonės pranešti; 

didelei dėkinga. (10)
II SIMOKAT

!'. I >. Box 31, Stepncy. Conn

I

Knksciomskują 
Sukčių Byla Pa

sibaigė.

Lietuvoj, kaip matėme, 
šalčių beveik kaip ir nebu
vo. Ir jeigu jau baigiama 
pergyventi paprastai patį 
šalčiausį sausio mėnesį, tai 

• sunkios žiemos šįmet jau
. nėr ko laukti. Ilgi šalčiai, 

7 nors jie ir ateitų, jau neturės 
■................. I

1 Daryti išvadų iš tokios

Pralotas Labanauskas
kiti klerikalų šulai Rokišky kada laikytis, 

pripažinti kaltais. | p - --
Vasario 6 d. Rokišky visa žiemos dėl ateinančio pava- 

Naujoji gatvė, kurioje ran- sario yra sunku, 
dasi teismo salė, užtvino I 
žmonėmis. Gana erdvi teis- žiemos pavasaris būna vėly- 
mo salė, nemažesnė laukia- bas ir šaltas. Bet, žinoma,

grūdo publikos.
Kas tik gyvas, visi stengė

si patekti teismo salėn.
Pagaliau teismas paskel

bė sprendimą, kuriuo Pra- 
nas Mačiulis, Ant. Raupio,*valstiją netikėtai 
Ju(?zas Plevokas, Gasparas užklupo staigi ir nepaprastai 
Repšys, Juozas Lesevicius, žiema. Visą pereitą ne- 
\ ladas kurkys, Jonas Zmg- fĮėldieni labai pustė ir šalo 
bergas ir pralotasLabanau-; po visąNaują Angliją. Bos- 
s-kas pripažinti kaltais ir nu- tone šaltis pasiekė 34 laips- 
baurti: !nių į? iaipsnįu žemiau ze-
,. Ą^tanas Laupys,n* 1iranas;ro) o miesto pakraščiuose 

nu sunkiųjų 
iš kurių išskaityta 7 mėn. iš
kalėti prieš teismą.

Gasparas Repšys ir Juo
zas Plevokas: 1 met. 6 mėn. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, iš 
to išskaitant 7 mėn. atkalė- 
tus.

Juozas Lesevicius: 1 met.
6 mėn. sunk, darbu kalėjimo. 
(Jis prieš teismą buvo lais
vas, dabar, valstybės gynė
jui prašant, prie jo pristaty
ta sargyba).

Vladas Kurkys: 2 met. 3 
mėn. sunk, darbų kalėjimo, 
iš to išskaitant atsėdėtą lai
ką. 2-jus metus.

Jonas Zingbergas: 1 met. 
1 mėn. 15 d. sunk, darbų ka
lėjimo, atskaitant iškalėtą 
laiką, 8 mėn.

Pralotas Labanauskas: 3 
mėn. sąlyginio arešto. Jeigu 
per 2-jus metus nenusikals, 
jis nuo bausmės bus atleis
tas.

Antanas Trimakas ištei
sintas.

Nuteistiesiems, išskiriant 
pralotą Labanauską, susiau
rintos teisės.

Visiems nuteistiems kar
domoji priemonė paskirta 
po 10 tūkstančių litų, išski
riant pral. Labanauską.

Europoj Nėra 
Žiemos.

Jis NUPLAUNA TAL

Sere*

balčiau. 1 stanga®^®

r'U‘U už pakete
H*DieBU ».*•

(,ranulu°taS.__c valy»U‘ 
bi matas.

jos Anglijos vietose tempe
ratūra nupuolė 40 žemiau 
zero. Laikraščiai praneša, 
kad nuo šitų šalčių ir pūgų 
Naujoj Anglijoj žuvo 14 
žmonių. Keliatas žmonių su- kurio 
šalo Bostono apielinkėj.

Lietuvoje iki 20 sausio da 
nebuvo šalčių.

Lengvų žiemų dažnai bu- , 
vo, bet tokių, kaip šįmet, re
tai pasitaiko. Ligi sausio 20 
dienos Lietuvoje beveik ne
buvo jokio šalčio.

Šilta žiema viešpatauja 
visoj Europoj, išskyrus jos 
pačią rytinę dali — Rusijos 
lytus.

* Vokietijos vakaruose pe
reitą sąvaitę buvo taip šilta, 
kad net medžių spurgos pra
dėjo pūstis. Rytais paukš
čiai gieda kaip pavasarį. 
Ūkininkai bijo, kad gali vi
sai pasigadinti sodai. Berly
ne dar visai nebuvo-žiemos. 
Net rytais šilimos buvo iki 
13 laipsnių.. Nors ir dažnai 
lyja, bet pasitaiko ir saulėtų 
dienų. Paryžiuje pereitą są
vaitę šilumos buvo iki 5 laip
snių, o pietų Italijoj iki 12 
laipsnių. Ispanijoj dar šil
čiau — pajūryje šilumos bu
vo iki 15 laipsnių.

Pabaltijo net šiaurėje — 
Estonijoj — šilta. Praneša
ma, kad Estijoj net pasirodė 
špokai ir peteliškės. Tik į 
pat sąvaitės galą tempera
tūra kai kuriose vietose šiek 
tiek atvėso.

Tik vienoj rytų Rusijoj po 
senovei laikosi šalčiai.

Ypač dideli šalčiai buvo 
pi0 Kaspijos jurą.

PRŪSŲ LAISVAMANIAI 
REIKALAUJA SAU 

PRIPAŽINIMO.
Prūsų laisvamanių orga

nizacija pareikalavo, kad 
valstybė suteiktų jiems to
kias pat teises, kokios, su
darius pereitais metais su 
popiežium konkordatą, bu
vo pripažintos Romos kata
likams. Laisvamanių orga
nizacijai turi būt pripažinta 
teisė daryti gimimų ir apsi- 
vedimų aktus, laidoti numi
rėlius, ir eiti visas kitas pa
reigas, kurias atlieka kuni
gai. Laisvamaniai Dievo ne
pripažįsta ir jie tas apeigas 

1 nori daryti be religinių bur
tų.

VYRAS MIRĖ, PATI NU
ŠOKO NUO TILTO.
Providence, R. I. — Perei

tą sąvaitę nuo tilto čia nu
šoko į Providence upę 40 
metų amžiaus moteris. Žmo
nės ją ištraukė. Atgaivinta 
ji pasisakė esanti Anna 

ĮCarlson ir norėjusi nusižu- 
įdyti dei to, kad jos vyras 
mirė.
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Vardas VICTOR 
Yra Jūsų Garantija

Visa-Elektrinis

Victor-Radio
SU ELECTROLA RE-45

žinios is ysio sanu ; pi.iemiesty buvo nubaustas 
Norvegijos aarzuose dabar-^ mėnes^ig k21ėjimo užtai, 
amu laiku žydi naslaite> 11 ka(1 iaik- alkanus šunis. Tuo 
kitokios gėlės, o fjordu s ’-pačju iajku Bostone yra tuk- 

.S 0 i!a,ky ri-y'1Su)^ kiančiai bedarbių, kurie su 
būdavo sukaustyti ledais,)gavo čejmynomjs kenčia ba- 
Gabar huosai plaukiojalai- -j “mielaširdingas’’
vai. Žiemos siais metais Nor’^ šito visai nemato. 
vegijoj da nebuvo. Darbininkai tegul sau ba-
salies gilumoje galima esą? 
rasti sniego, pajūriais gi yaį buižuazini^ 
gražu ir šilta. Mokslininkai 
mano, kad Norvegijoj kli-

Neramumas Italijoj
“Vorwaerts” gavo iš Ita

lijos šių žinių: Respubliko
nas Denati. kurio brolis bu
vo vieno fašisto nubaustas 
kalėti, užmušė revolverio 
šuviu tą fašistą, ir pats pasi- 

. slėpė žinomų socialistų šei
mos Sangieri ūkyje. Fašistų 
jaunimo grupės ekspedici
ja buvo sutikta šūviais, 8 fa
šistai buvo sužeisti, likusieji 
pabėgo. Atvykusios milici
jos pastangos užimti ūkį bu
vo be pasisekimo. Tik atėjus 
dideliam žandarmerijos bū
riui socialistai ūkininkai pa- x 
sidavė salvga, kad juos teis- taru°ju a^^ ai?K kalbo>

, . fc- v v *-x taxx x-xx zs 1 r-4- a 1 M I XX Lx xx s x wx 4- ^XX
tų Kitam mieste, kad užmuš
tojo draugai negalėtų jiems 
atkeršyti teisme.

Beveik tuo pat laiku pra
sidėjo darbininkų neramu
mai Milane ir kituose mies
tuose dėl atleidimo iš dar
bo ir darbo mokesnio suma
žinimo. Išvengti neramumų 
automobilių fabrikas “Fiat” 
Turine pasižadėjo mokėti 
visiems darbininkams nors 
už 5 darbo dienas visos žie
mos laike, net jeigu ir darbo 
jritruktų.

Milano Bredea, Miami ir 
Silverstri fabrikuose nera
mumai gavo rimto pobūdžio. 
Paskutinėji 2 fabrikai nuta
rė atleisti iš darbo 500 dar- 
jininkų. Kilo neramumai, į 
kuriuos įsikišę net moterys. 
Milicijos bei žandarų nu
malšinimo pastangos nepa
vyko. Pagalbon buvo pa
šaukta kavalerija. Kuo tie 
neramumai pasibaigė, neži
nia, kadangi tokių žinių 
gauti yra labai sunku. •

Socialistas Alessandro 
Pertini, padėjęs nesenai pa
bėgusiems iš ištrėmimo sa
los socialistams, metė savo 
universiteto mokslus ir išsi
mokė amato, kad lengviau 
prieitų prie darbininkų. Ne
toli sienos jis iš Francuzijos 
perėjo į Italiją susirišti su 
socialistinėmis grupėmis 

Italijoje. Keliaudamas atgal 
jis buvo pažintas savo kai
myno ir išduotas policijai. 
Karo lauko teisme jis nieko 
neslėpė, parodydamas savo Njew York, N. Y. 
viltį bei fašistiniam režimui ___________
pasipriešinimą. Jis buvo nu- PAVOGĖ ARKLJ. 
teistas 10 metų kalėti. , Sausio 3 d. Rokiškio aps.

Jo pėdomis eina kiti jau- įlindo į Liubavičiaus tvartą 
i ni draugai, kurie sėja nėra- vagis, pavogė arklį, nusive

dė į kaimyno kluoną ir pasi
kinkęs i vežimą išvažiavo. 
Policija vagi seka.

pramokti ir labai interesuo
jasi Amerikos literatūra ir 
moderniniais Amerikos ra
šytojais. Bet Lietuvoje ame
rikoniškai angliškos litera
tūros knygų veik visiškai 
nėra. Ten jiems ypač yra 
reikalinga Amerikos auto
rių originalus raštai-knygos: 
Romanai (Novels), Poezija 
(Poetry), Drama, Knygų re
cenzijos ir kritika.

Čia yra graži proga Ame
rikos lietuvių jaunuomenei 
susiartinti su Lietuvos jau
nuomene. Jei Amerikos lie
tuvių jaunuomenė malonėtų 
šią progą išnaudoti atsiųsda
ma perskaitytą knygelę šiai 
Įstaigai aukščiau minėtam 
tikslui, tai iš perskaitytų 
knygų Į trumpą laiką susi
darytų gerokas siuntinys be
simokinančiam Lietuvos jau
nimui.

Tiesa, taip Amerikos, taip

EXTRA! NUMAŽINTA 
KAINA

SEKANČIOS 3 KNYGOS: Pašiau 
tys Lošimo kazyroms—25c.; Nauja 
Sapnų knyga, išguldymas kiekvieni 
sapno—25c.; Pasakų knygelė, laba 
įdomi—25c. Kas prisius 50c., gau 
visas 3 knygas Kurie prisius 35c. ga
li pasirinkti dvi kurias nori, 
siųst pastos ženkleliais.

P. MIKALAUSKAS
248 — 4-th st_, So. Boston.
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BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMS 
žurnalą “TARPININKĄ"- Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizlios mėnraštis. Tik SI 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

•DOVANOS •

Lietuvos jaunimas neturi pi-J ~r 
nigų knygoms, bet kur yra 
noras, ten surandamas ir ke
lias tą norą vykdyti.

Kiekvienam, kas teiktųsi 
atsiųsti šiam tikslui bent vie
ną anglišką knygutę, ši Įstai
ga stengsis sulig pareikala
vimo atsilyginti pasiųsda
ma ar tai lietuvišką knygelę 
ar tai Lietuvos žemėlapį.

Pradžia jau yra padaryta: 
New Yorko Public Library 
jau teikėsi mums dovanoti 
100 naujų knygų.

Adresuoti reikia:.
Consulate G e nėra 1 of

Lithuania. 15 Park Rovv.

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

, ..........  taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių Klauskite laišku. įdedant 2c. štampą.

Pas mus

Dėl tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Tas nuolatinis jautimąsis pavargu
siu ir nusikamavusiu, ar abelnai men
kos sveikatos, paeina nuo nusilpnėju- 
sio, pakrikusio stovio, pasidariusio 
delei kor.stipacijos nuodų. Imkite 
Nuga-Tone ir atsikratyki: jo, pirm 
negu jis pavirs chronišku ir prives 
prie daug rimtesnės padėties Nuga- 
Tone išvalo kūną nuo tų nuodų, ku
rie ardo sveikatą ir padaro gyvenimą 
skurdų, tada jūsų apetitas pagerėja, 
išnyksta virškinimo n Smagumai, 

jūsų miegas bus poilsingas ir atgai
vinantis ir jus pasijusite kokis buvo
te pirmiau.

Kartais būna didelis abelnos svei
katos pagerėjimas paėmus Nuga- 
Tone tirt per kelias dienas, taip grei
tai jis veikia ir jeigu jusu sveikata 
nėra tokia, kokia ji turėtų būti, ju^ instrumentus,
tunte pabandyt, Nuga-Tone. Jus k'a- R.)ausk d kai kaUHogo. 
lite gauti jį kur tik vaistai yra Par-i J
davinėjami Jeigu jūsų pardavėjas ITALIAN
neturi jų stake, paprašykit ji iižsa- ..r r>„ll.
kyti jų dėl jus iš savo džiabciio. (323 W. Polk StrCCt,

mumus jaunimo tarpe fabri
kuose bei mokyklose.

1
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Humoristika
SLA. Pildomosios Tarybos Rinkimai

KAIP PRISEGTI KATINU 
VUODEGĄ.

čia juokingas žaislas, 
susirenka daug draugų 
kas veikti. Reikia nu- 

juodą katiną

Štai 
kuomet 
ir nėra 
piešti ant popieros 
ir nukirpti jam vuodegą. Katiną 
be vuodegos prilipdyt prie sie
nos. o per vuodegą perdurt 
špilką ir paduoti vienam iš su
sirinkusiųjų, kad jis užrištomis 
akimis prisegtų ją prie katino. 
Užrišus žmogui akis, galima ji 
dar apsukti kelis kartus aplin
kui. kad jis nežinotų kurion pu
sėn eiti. Kartais gali pasitaikvt. 
kad jis prisegs tą vuodegą da gi 
visai prie kitos sienos. Tas pada
ro daug juoko. Kas prisegs ar
čiausia prie katino, tam galima 
paskirti kokią nors dovaną.

‘ *

PAMOKINAMOJI KRITIKA.
Viena šeimyna nusipirko nau

ją pianą. Vežikai ji atvežė ir 
pradėjo kelti ant vinių aukš
tyn. Tuo tarpu priėjo nepažįsta
mas vyras ir sako:

—Ei. kas taip pianą kelia?
—Ar tamsta jo savininkas? 

—klausia vežikų formanas.
—Ne. bet aš šito namo savi

ninkas.
—Aaa. jeigu taip, tai kitas 

dalykas. Ei, vyrai, atsargiau, 
neapdaužykit muro. Plytos kaš
tuoja pinigus.

LYGI PORELĖ.
—Tai tu. Jonai, nusipirkai 

antrą papūgą?
—Taip: mano pati turėjo 

ną. tai ir aš nutariau vieną 
taisyt.

—O ar ji moka kalbėt?
—Truputi'. Mano pačios 

pūga sako: “Ant karpeto 
jau prikrėsta pelenų, 
papūga atsako: “Beikenas 
jau pridegė ant pečiaus. ’

vie
psi

pa-
vėl

O mano 
vėl

4 TARP BIZNIERIŲ.

—Ar pardavei ką nors pasku
tiniu laiku?

— Taip, pardaviau savo 
kotą.

over-

DAMBRAUSKO STILIUM
Vienas žodis ne daina. 
Vienas šūvis ne vaina—

Viršaus nepaimsim.
Kai sustos.
Visi. tvos—

Priešą tuoj suminsim!
Sausa vieta ne vana.
Sena boba r.e pana—

Snarglio nenubraukia.
Tik jaunos
Ir judrios

Bučkiai mus patraukia!
žiema seka po rudens, 
žmogus

Gimus
Tas
Kas

Meilės

amžiais negyvens— 
reikia mirti, 
kvailys.
nedrys
čia patirti!

PRIMO DE RIVERA.
Eina garsas iš Madrido.
Kad Rivera jau išskrido.
Diktatūra jo sugriuvo.
Valdžia priešams gi pakliuvo.
Buvo rustus ir karingas. 
Varė priešus per šeringas,
O dabar be jokio ūpo 
Pakabinęs turi lupą.

GRAŽIAVSIS AMŽIUS.

—žinai, aš manau, kad 30 
metų, tai pats gražiausi? mergi
nai amžius!

—žinomas dalykas! Ypač to
kiai. kuri susilaukė jau 45 me
teliu...

aš

NEUŽSIMOKA KLAIDĄ 
TAISYT.

Krautuvninkas:— Palauk, 
pataisysiu šitą bilą. Aš paste
bėjau. kad aš čia užrašiau tavo 
ponui 4 dolerius perdaug.

Pono tarnas:— Gali ir netai
syk nes jis vistiek tau neužmo
kės.

Prasidėjus nominacijoms 
ir išėjus Jonui Tareilai su 
savo “kandidatūra” į SLA. 
iždininkus prieš dabartinį 
iždininką adv. Gugi, man 
tuojaus pasirodė bolševikų 
triksas. ir pastebėjau “Nau
jienose” ir “Keleivyje.” kad 
Tareila eina bolševikam: 
talkon už 50-50 iš Susivieni
jimo iždo, nes nei bolševi
kams, nei Tareilai Susivie
nijimo narių labas nerupi.

Po nominacijų buvo lauk
ta. kad Tareila savo “iždi
ninko” kandidatūrą nesta
tys i rinkimus, palaikys sa
vo garbų vardą ir nuopelnus 
SLA. labui. Lūkestis išnykę 
ir Tareila kandidatuoja pa
gal bolševikų receptą ir jt 
nekliudo. Bolševikai nekliu
do Tareilos.

Vasario 9 d. Nevv Yorke 
buvo tautiečių pasitarimas 
dėlei rinkimų Pildomosios 
Tarybos. Buvo ir Tareila 
pasiklausyti, bet savo kan
didatūros neištraukė.

Taigi 
bolševikų tikietu, bolševikų 
naudai, nes kiekvienas bal
sas nutrauktas nuo Gugio 
skaitysis bolševikų laimėji
mu; visi, kurie balsuos už 
Tareila, tai vistiek kaip bal
suotų stačiai už bolševiką.

“Vienybė” num. 19 rašo 
apie “bolševiką” Simokaiti, 
kuris vra pirmininku Tarei- 
los “negerovės ligos.” Tas 
Simokaitis jau aplakstė dau
gelį kuopų ir agituoja, kad 
reikia Stasį Gegužį išmest iš 
prezidento urėdo. Simokai
tis net savo “organą” lei
džia, kur deda “Laisvės” ir 
“Vilnies” pagamintus pur
vus.

Atsirado ir Bostone 5 per- 
simetėliai, kurie jau siunti
nėja lapelius už Tareiją ir 
garsina jo “nuopelnus.” Bol
ševikais pasivadinti jie gė
disi. tai apsimaskavo “san- 
dariečiais.” Jų lyderis yra 
“rimbininkas” Paulasuskas, 
nors prie SLA. jis ir nepri- 

į klauso.
Tareila da turėjo progos 

savo kandidatūrą ištraukti, 
■'eigų jis nenori bolševikams

t

Tareila “runys”

patarnauti, nes j ~ pats iš
rinktas nekilome: nebus. 
Bet iki šiol da jis ’ nepada
rė.

Taigi ateina 
dirbti su bolšev 
kiais parsidavė 
Tareila, ant vi: 
gerai atmename

_______ i
kuopoje, ( ievelande;^ bet 
sukrutus nariams . ’ .
iššluoti
Lai tas būna
?iems 
riams
-ios Tarybos ra 
reikia eiti mitingar^ 
balsuoti ir neinančius išsi
vesti, kad ir jie balsuotų už 
senąją Tarybą, už savo tur
tą. kuri sutaupė senoji 
Taryba, šluokime įsus bol
ševikus laukan iš Susivieni
jimo savo balsais, kaip iš
šlavė 14 kuopa (ievelande. 
Neleiskime nei tareiliniams 
Įsigalėti. ne> lai bolševi
kai.

Atėjus balsavimų-rinki- 
mų mitingui, visi, kaip vie
nas, eikime ir balsuokime už 
savo žinomus ir ištikimus 
kandidatus, parašydami bal
savimo kortelėse-balotuose 
phinoie eilėje kryžueius už 
šiuos kandidatus:

kas apsi
eis ir to
ris, kaip 
tos. Visi 
r žinome 

bolševiku is’galė imą 14

metė, kam balsavo už senus 
SLA. Pildomos Tarybos vir
šininkus! Jie nori perdaug 
greitai ir karštai viską pada
ryti, bet nesiseka. Jeigu ku
ri gaspadinė nori greitai 
kiaušinius išvirti, tai jie su
trūksta ir tik lukštus iš puo
do išima. Taip būna ir su 
komunistais.

Vincas Labutis.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

a

jie buvo 
ii- kuopa apvalyta, 

pavyzdžiu vi- 
Su-ivieni rino na- 

kad alėjų.- Pildomo
ji mams, 

patiems

ŠIRDINGAS PADĖKOS 
ŽODIS.

Visiems .draugams-ėms, 
kurie mane lankėte St. Bani- 
face Hospitalyje, Winnipeg, 
Man., sunkioj mano ligoj po 
sunkios operacijos, reiškiu 
širdingos padėkos!

K. Trinka.

Redakcijos Atsakymai

i
SUGAUTAS.

Pati:— Kas tau ištepė veidą?
Vyras:— Niekas... Automo

bilius buvo sugedęs, aš turėjau 
ji taisyt, tai šmero užtiško ant 
veido...

Pati:— Meluoji. Automobi- 
liaus šmeras juodas, o ant tavo 
veido raudonas! Pasakyk, kas ji 
buvo per viena ?

RESTORANE.
Svečias:— Ei. kada gi 

gausiu savo pusę vištos? 
valanda kaip laukiu.

Tarnas:— Mes negalim 
pirkti krautuvėj vieną pusę
tos. todėl tamsta turi palaukti, 
pakol kas nors užsisakys kitą 
pusę.

ąs
-Jau

nu- 
viš-

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

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

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba, 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei ju.-ų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gargrina ir kitais pavojais r.uo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyru ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

“Keleivio” Skaitytojui.— 
D-ras Voronovas senai jau 
užsiima ‘ atjauninimo” ope
racijomis, 
sėkmingos 
Sakoma, 
pagelbsti, kitiems 
gu kuriam 
koma, tai tik neilgam laikui. 
Žmogaus išvaizda, žinoma, 
nepersimaino, iš seno jaunas 
nepasidaro, tik energija su
stiprėja, daugiau gyvumo 
atsiranda. Po kelių metų 
betgi šitas sustiprėjimas pra
eina ir paskui žmogus pasi- 

______ •' daro da silpnesnis, negu pir- 
X A. Mikalauską, vice-prez., Ima buvo. Tai tokia yra ben- 

; dra nuomonė apie beždžio
nės liaukų persodinimą. 
Aiškaus d-ro Voronovo ad
reso neturim, bet manom, 
kad laiškas ji pasiektų, jei
gu užadresuotumet taip: 
Dr. Voronoff, Paris. France.

Šeimininkei.—Turim kny
gą apie valgių gaminimą, bet 
vien tik lietuvių kalboj, be 
angliškų paaiškinimų.

L. Gaudesiui.—Iš Lietu
vos galima sugrįžti ir ne
sant Amerikos piliečiu, tik 
išvažiuojant iš čia reikia iš
siimti leidimas tokiam su
grįžimui. Leidimas papras
tai yra duodamas tik 6 mė
nesiams. Lietuvos valdžia 
grįžtantiems atgal Ameri
kon trukdymų nedaro — 
mums bent neteko apie truk
dymus girdėti. Nepiliečiams 
reikia pas daktarus eiti. 
Juos apžiūri Amerikos dak- 

, tarai prieš sėdant Į laivą 
. anapus jūrių ir paskui da 

peržiūri prieš išlipant iš lai
vo šiapus vandens. Leidimą 

. sugrįžti paprastai išima 
agentas, pas kurį žmogus 
perkasi laivakortę. Jis taip 
pat išsirūpina pasportą ir ki
tus reikalingus dokumentus.

bet kiek jos pa- 
, sunku pasakyti, 
kad vieniems jos 

ne. Jei- 
ir pagelbsti, sa-

X S. Geguži, prezidentu,

X P. Jurgeliutę, kretorium.

X K. Gugi, iždininku.

X Dr. Klimą, dr-kvotėju,

X A. Raginską ir J. Januške
vičių. iždo globėjais.

Taip padarę atliksime sa
vo priedermę, kaip geras 
ūkininkas išvydamas visas 
žiurkes iš savo ūkio.

P. Mikolainis.

Daug Rėkia, Mažai 
Padaro.

TIKRAS ŠELMIS.
Mažytė Marytė atbėgo iš kie

mo verkdama karčiomis ašaro
mis.

—Kas pasidarė? — klausia 
motina.

—Mano lėlė!... Kaziukas su
mušė mano lėlę... Baaa!...

i—O kaipgi jis ją sumušė?
—Aš daviau jam per galvą 

su lėle ir mano lėlė subyrėjo...
- Baaa!...

Zofija:— Ar Jonui patiko 
vo nauja sofa?

Antanina:— Nežinau.
Zofija:— O ką jis sakė?
Antanina:

tik pagriebė mane 
ant jos.

ta-

Nieko nesakė, 
ir parvertė 

I

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

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikacija 
nuo patrūkimo.
Vardas .............................................

Adresas ..............................................
Valstija ...........................................

PRAŽIOPSOTA DIDELI 
DAIKTAI.

IT-ras Graičitinas “Sandaro
je“ rašo:

“Mes. senos kartos medikai ir 
dentistai. esame milžinai-Kaliu- 
nai!...”

Tai matote, kur musu tautos 
sloniai drybso! O mes jų taip ir 
nepastebėjom! Ar -ne žioplu
mas?

v
Šalčiai, kurie išsivysto

i pneumonią 
lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas paniekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuonri sustab
do gemalų augimą.

Creomitlsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalto, ir visokių gerkles 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bcr.drą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
vi^os sistemos po blogą šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
insn šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kini priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus- galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas, kuri? yra priimnas vartoti. 
Creomnl-ien yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvira 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
genialų augimu.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai. 
1-aipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklė nesveikumu. Creo- 
niulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie na-

CREOMULSION

I
I

McADOO. PA.

Komunistai daro didžiau
sių pastangų, kad užvaldy
ti SLA. Betas noriu paro
dyti. kaip jie valdė lietuvių 
kriaučių korporaciją Brook- 
lyne ant Flushing avė. Karo 
laiku. 1917 m., sausio 2 die
ną aš apleidau McAdoo ir 
nuvažiavau i Brooklyną. 
Lietuviai kriaučiai tada kū
rė korporaciją, kuri su’ko- 
munistų pagalba greitai su
bankrutavo. Buvo taip. Kas 
prie tos korporacijos prigu
lėjo. turėjo pirkęs šėrų, tas 
galėjo greičiau darbą gauti. 
Komunistai pamatę, kad čia 
yra gera proga darbas 
pradėjo pirkti šėrus. 
tuom syk buvo §30, 
kas turėjo vieną šėrą, 
vistiek turėjo lygu 
Tai buvo gera proga i 
nistams. F 
pirkti šėrus. 
neliko. Bet daugiau jie ne
pirko. kaip tik p > vieną Še
rą. Na. ir pradėjo komunis
tai šeimininkauti. Tuojaus 
išmetė ne savo plauko mene
džeri. o Įstatė komunistą; 
sekretorių taipgi senąjį iš
metė. Įdėjo savo. Ir pradėjo 
šeimininkauti. Tautininkų 
pinigai, o komunistų val
džia. Pakėlė sau geras mo
kestis ir taip pagyveno gal . _. 
metus laiko, ir subankruta- g^tur 
vo. Tautininkai verkia, o ko- r.___ _
munistai juokiasi, nes tauti- parduoda ^dang Jad 
ninku 16 sykių buvo dau
giau sudėta pinigų. Bet ką 
padalysi, kad jie'turi dau
giau balsų? Ir paskui ko
munistai sako, tai ne messu- 
bankrutavom, bet tautinin
kai: jie tą bendrovę sutvėrė 
ir jie subankrutavo.

Dabar kitas dalykas. Mc
Adoo miestely " susitvėrė 
ALDLD. komunistų 120 
kuopa. Išpradžiu buvo 20 
narių ir_turto $5.00. Dabaj 

j liKo tik 7 nariai, nes kitus iš-

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem Inkstam

i

gauti.
Šeras 

bet ar 
ar 10, 
balsą. 
komu- 

Kaip jie pradėjo 
tai au kitiems

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, 
skauda galvą, suka reumatizmas, 
valgis nesivirikina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švarias. Pajutęs skausmą toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gerk keturias uncijas .Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tai pradės veikt kuopuikiausia. ši 
garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis 

, kurį kiekvienas laikas nuo 
Taiko turėtų gerti:

žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
’ 1 Salts druskų

žmonėms, kurie non suvaldyti inkstų 
bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

Pabandyk Dykai
įsitikink, 
kad 

REM-OLA
GYDO 

RAUDONĄJA GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mes

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų %ptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Samuelį—paprastai apvyniotas it 
užpecčtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge, Mass.

f

Piršlys Suvedžiotojas. Vieno veiksmo I Sielos Balsai. -— Puiki knyga, daugy- 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-| t" lAri “ J~— r> y

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 21 gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai. " -—a- i R

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

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

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar
evičius. ir Susižiedavimas Pagal t“; 
tarties. N V. Koneckio dialogas, verte 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
lialogas, So. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir_£4
10 r iškas nupuolimas. Šią knygą turėtų
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
rį?. duKterįs ir mylimosios r.epapu>tų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tov-nsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinar.d de S3mogitia................. 25c.

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
iyti. Pagal K. Kautskį, paraše Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių . ....................................... luc-
Lengvas Badas Išmokti AngbskaL

Kankins reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie-
11 sakiniai, pasikalbėjimai darbo jies-
kant. važiuojant kur nors, nuėjus 
erautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
įkut;, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
štarimu ir gramatika. Antra 
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micbelsonas. Pusi. 95.......................35c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę'. Pagal A. Apolovą 

ir daugeli iš gyvenimo patyrimą para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi- 63.............................. 25c.
Žingsnis Prie šviesos, k ieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Paraše 
K. S Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi. 23.............................. l®c-
Kodel Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi...................20c

\lkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

int jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23........................... 10c.
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio. 1911. 
Vntrą kartą 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 pusi.......................... 25c
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
talizmas. Kaina .........................  25c.I
Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus 

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižir.osi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ......................................... 2?c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 7ac. 
Lytiškos Ligos ir kaip r.uo jų apsisau

goti. Paraše D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ..................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot; kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusL 80..................... 25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goje 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 apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m...................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

knyga šituo svarbiu klausimu. _ Ją 
turėtų peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. \ andervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
1915 m, pusi. 24.............................. l®c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

sekančiu dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės; (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

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

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

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

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin- 

, tis lietuvių kalbos. Chicago. III. 
1908, pusi 73...................................50c.

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
spalvuotų paveikslų. Popiera 

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

Kristaus laikų. Parašė Lew
Kallace. 472 pusi.......................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV r.ietašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o. 
468 pusi........................................ $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebei, 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 paikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

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: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žen- 

iapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
r.uo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėme 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
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaitę ti. 25c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. —

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

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

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

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

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

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

44 geriausiu Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose.
]Pjsl. 32. •••••••.•••••••••••••• 15c. 
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pąsakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. §1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, j 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 ..............    28c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mat*,
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CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(F uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PIU LOTAS OLŠAUSKAS AREŠTAVO 25 KOMUNI- 
GR' NU ORU KVĖPUOJA; STŲ DEMONSTRANTUS.

K tune sunkiųjų darbų' Kaune ties teisingumo mi- 
kalė ime ant stogo, yra pa- misterijos rūmais įvyko ko- 
(lary ia veranda, kurion ka-' munistinės jaunuomenės de- 
lėjir io daktaras leidžia pa- monstracija. Suimta 25 žmo

nės, iš kurių 23 atiduoti ko
mendantui, o du, Beilesas ir 
Morkunaitė, teismui. Kon- 
tautaš ir Kučinskas, kurie, 
kaip žinome, buvo nuteisti 
mirti, padavė malonės pra- 

,'švmus, ir prezidentas mirties Bet b-ausmę £keitė iki gyvos
galvos sunkiųjų darbų kalė
jimu.

KLAIPĖDOJ BEDARBĖ.
Šių metų pradžioje Klai

pėdos mieste buvo 922 be- 
: darbiai, kurių tarpe 255 mo- 
iterą. Darbo pasiūlymai mie
ste labai maži, o į provinci
ją, ypač į kaimus, važiuoti 
norinčių nėra. Paskatinti 
vykti į darbą už miesto ribų, 
krašto direktorija ir miestas 
nutarė primokėti 20 nuoš. 
prie gaunamo atlyginimo už 

j darbą tiems darbininkams, 
į kurie sutiks su kiekvienu 
darbo pasiulymu. Tikimasi, 
kad tuo budu bedarbių skai
čius greit sumažės.

siva.kščioti silpnesnius arba, 
serg inčius kalinius.

Rytą nuo 7 ligi 11 vai. ir 
po p et nuo 1 ligi 5 vai. vaik
ščioja būrelis kalinių. Į ve
randą turi teisę eiti ir pralo
tas Olšauskas. P 
su kitais kaliniais verandon 
neina. Sakosi bijąs, kad jam 
ką tloga nepadarytų. Užtat 
jis vaikščioja verandoj rytą 
ligi 7 vai. vienas, paskui nuo 
11 ligi 1 vai. ir vakare nuo 5 
valaidų. Vasarą, kai buvo 
šilta pralotas Olšauskas iš
sinešdavo suglaudžiamą au-! 
dekl nę lovelę ir joje atsigu-: 
lęs [ ries saulę nuogas šildv-! 
davėsi. Be to, jis verandoj; 
gimnastikuoja ir visaip 
mankština savo kūną. Tur
būt tikisi neužilgo išeit iš ka- 
lėjin o, tai ruošiasi jau prie 
kitų moterų...

VYSKUPO PALTAROKO 
SŪNĖNAS NUŠOVĖ 
SAVO MYLIMĄJĄ.

Vyskupo Paltaroko sūnė
nas P. Paltarokas, 40 metų 
vyras, stambus ūkininkas, 
gyveno nevedęs ir mylėjo 
savo jaunas tarnaites. O vie
ną tarnaitę, Brazauskaitę, 
jau buvo pažadėjęs vesti.

Bft 1928 metais dievobai
mingasis Paltarokas šitą 
merginą nušovė. Už šitą 
žmojęžudystę jis buvo areš
tuotas ir pereitą ludeni nu
baustas 6 metais kalėjimo.

Jis apeliavo, ir Vyriausis 
Tribunolas dabar Paltaro
ką išteisino, pripažindamas 
ji neva f 
rai Luti vyskupo sunėnu....

Kaune ties teisingumo mi-

ŽMONĖS KARIASI, O 
GARNIAI LANKO 

MERGINAS.
Daug kas sako ir laikraš

čiuose rašo, kad Lietuvoj 
kaimo gyvenimas labai gra
žus ir geras. Toli gražu—ne. 
Taip gali rašyti ir sakyti tik' 
tas, kam neteko būti kaime,; 
kam neteko susidurti su kai-' 
miečių gyvenimu ir neteko 
pergyventi kartu su jais jų 
džiaugsmų ir vargų.

Štai, kad ir Smilgių apy
linkėje (Panevėžio apskr.). 
Praėjusių metų rudenį nuo- < 
dijosi viena mergaitė. Pra
slinkus kiek laiįšo, prieš Ka
lėdas, pasikorė vienas Ma- 
tarakų kaimo ūkininkas — 
Kairumas. O šiais metais net 
du norėjo kailis, bet buvo 
sulaikyti. Bendrai, smilgie- 
čiams visai jau ne naujiena, 
kad pasikaria žmogus ar 
mergaitė susilaukia garnio 
su dovanėlėmis, nes tokie 
dalykai čia pasitaiko daž
nai, net po kelis kiekvienais 
metais.

Žmonės paskendę bai
siausiame dvasios skurde. 
Kasdieninė kalba — apkal
bėjimas, apšmeižimas vieni 
kitų. Kaimynas kaimynui 
skolindamas pinigus lupa1 
kuo aukščiausius nuošim
čius, jeigu galętų — neturė
tų gėdos ir dvigubai išplėš
ti ! Nuo to viso neatsilieka ir 
musų klebonas, šiomis die-J 
nomis pradėjus veikti L. J. ki2r

meška pusryčiauja.i
i

•i

I BAISI TIKINČIŲJŲ PIK- 
TADARYSTĖ. TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Davatkos užpuolė savo lais- 
ivų pažiūrų brolį ir žvėriškai 

jį nužudė.
“Lietuvos Žinios” paduo

da šitokį atsitikimą iš Za- 
bičiunų kaimo, Antalieptės 
valsčiaus, Zarasų apskrities.! 

Zabičiunų kaime gyveno 
Kanapeckų šeima: Augusti
nas Kanapeckas, 60 metų, ir 
dvi jo seserys, labai dievo
baimingos davatkos, Emili
ja ir Teresė (po 50 metų).' 

I Augustino brolis Pranas 
prie žmonių, kad, (4(j m fcuv> mokytojas, 

prie hotelio pa- gyveno skyrium pirktame 
špulievietės vienkiemy, 
Daugailių valsčiuje.

Žmonės pasakoja, kad 
davatkos seserys neapken- 
tusios laisvų pažiūrų savo 
brolio Augustino.

Sausio 28 d. į Zabičiunus 
atvažiavęs su sunum (17 m.) 
Pranas Kanapeckas, o se
kančią dieną Augustinas no
rėjęs važiuoti Dusėtu tur- 
gun.

Kilęs, ar tyčia buvęs su
keltas ginčas dėl pūdo sė
menų ar linų. Kaip žmonės 
pasakoja, tai Augustinas 
norėjęs išeiti pro duris, bet 
Pranas jį pačiupęs už rankų 
iš užpakalio, jo sūnūs nusi
tvėręs už kojų, sesuo Teresė 
užmetusi ant galvos maišą. 
Po to jie paivertę Augusti
ną ant žemės ir pradėję bai
siausiai mušti. Pranas mušęs 
kūle, sesuo Emilija petelnin- 
ku, kiti kitais įnagiais.

Nežinia kokiu budu Au
gustinui pasisekė pasprukti 

i laukan ir jis pradėjo bėgti 
j pas kaimyną, bet dievobai
mingasis brolis Pranas jį 
pasivijo ir vėl parvertė ant 
žemės. Augustinas pradėjęs 
rėkti. Pranas pabijojęs ir 
palikęs.

i Augustinas sumuštas, 
vienmarškinis dasikasė iki 
caimyno Masiulio, kuris,,- 
matydamas baisią žmogaus į 
išvaizdą, tuojau atvežė gy
dytoją ir pranešė policijai.; 
Gydytojas rado, kad Au
gustinas Kanapeckas nepa
gydomas ir mirs. Tada Au- ‘ 
gustinas paprašė policijos 
surašyti testamentą, pagal 
kurį nejudomą savo turtą 
paskyrė dviems kaimynams, 
o 2,200 litų pinigais paskirs
tė šiaip: 900 litų “Lietuvos 
Ūkininkui,” laidotuvėms, o 
kita dovanojo neturtingiems.

Kaimyno nuvežtas Ute
nos ligoninėn, sausio 30 d. 
mirė.

Skrodimas lavono paro
dė, kad Augustinui sulau
žyta 11 šonkaulių ir kruti
nės kaulas, atkrėsta, 
nai, lyties organai 
gyti-

Sumuštojo seserys davat
kos suimtos, apie brolį dar 
žinių nėra. Eina tardymas, 

teisingai visą išaiš- 
Tokio žiauraus darbo 
apylinkėj dar nesigir-

» -y J-

Rainer National parke yra 
daug meškų, kurios yra tiek, 
pripratusios 
tankiai ateini, 
žiūrėti, ką virėjai išmeta į bač
kas. čia matote vieną tokių 
vaizdų nufotografuotą. Meškai 
nereikia nei stalo, nei šakučių, 
ji maumoja tiesiog iš bačkos. Ir 
ji niekad neina pas daktarą.

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

BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KĖ

JT • z zl M

v ' i
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TIKRAS PRI
SIRENGIMAS 
PRIEŠ SLOGAS

Dabar daugelis serga slogomis- Nu
vargęs žmogus, su užkietėjusiais vi
duriais negali atsilaikyti štai aiškus 
patarimai: Imk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

—daugelio daktarų rekomenduojama
—ir apvalyk savo kūną nuo atmatų, 
kurios mažina atsparumą! Imk po 
truputį reguleriai ir saugokis nega
lių, kuriomis daugelis .šiandien guo
džiasi! “St. l.ouis, Mo., Nov. 9 Tri
nerio Kartus Vynas stebėtinai vei- 

. . ---- Jaučiuos, kaip naujas žmogus.
S-gos Smilgių skyriui, kle-JE ?;ah!r> ” Visose aptiekose. Sempe- 

of -ivn ! '1? Jos. Trir.er Co., 1333 So. Ash- bonUl pei Damok.-iUS atpila- Jand Avė.. Chicago, III.
KUPONAS, Dept. 6.

MANĖ, KAD NUSI
NUODIJO.

Kauno policijai anądien 
buvo pranešta, kad “‘Gedi
mino” viešbuty guli nusi
nuodijusi kaž kokia moteris paties žodžio — “stavarš- 
Lukošienė, kilusi iš Mariam- čių.” 0 tuo tarpu, kai saviš- 
nolės. Ji nugabenta ligoni- kiai ir jų vadai susilaukia Vyrai ir moterys

do daugiau kalbos — šmei-!
žimas “bedievių.” Anot joj Vardas

Qatv- ................... Miestas

nėn ir gydytojui ištyrus, pa- garniu su “lėlėmis,” nieko . ~ ■
sirodė, kad tariamoji numi- nesako, bet tyli. Jeigu kelti" VlTSRUS DU metŲ
relė buvo nenusinuodijusi, žmonių ydas, tai-kelti visų, 
bet labai prisigėrusi. Luko- o ne tam tikros dalies ir dar- 
šienė traukiama tieson.

amžiaus

1

“ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
I KLAIPĖDĄ:

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

Valdžios Revenue ir Head 
atskyrium.
tankus išplaukimai laivu 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

$107.00
$181.00
$123.50
$204.00 
$142.50

NUO 1 iki 10

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
Iš NEW YORKO:

metu

$5 50
Tax

8
3

17
1

17
26

Kovo .... “LITUANIA” 
Balandžio . "ESTONIA” 
Balandžio “LITUANIA” 
Gegužės .. "POLONIA" 
Gegužės ..“ESTONIA” 
Gegužės . “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8Bridge_St., New York, N. Y. 315 So. Dearborn St_ Chicago, IH. 

Lnion Trust Bldg^ Pittsburgh, Pa. 616 St. J a mes St., MontreaL Can.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko j Southampton kas Seredą vienu iš milžinu ekspresiniu laivu
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: CARMANIA—Kovo 23.

o paskui sausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai j Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNARD LINE

A STONI A—Balandžio 6.
*

Ncw York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street, 
Boston, Mjmb.gi nekaltų. Rodos, ir be to 

klebonėliui butu ko kalbėti. 
I ----------—

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sus ius musku

lus ii
DEGTINĖS AUKOS.
Palangoj vakare gerokai 

susi- 
peiliu 

rankose puolė kitus du ir 
vienam sužalojo galvą, o an
tram porą žaizdų padarė į 
vidurius ir į galvą. Sužeis
tieji patalpinti Kretingos li
goninėj. Vieno gyvybė pa
vojuje.

••neoilno nioto " Ge i>a*igėrę tiys pilie4iai 
3,™Pginėjo- Vienas su

PARDUOTA MIŠKO.
Pi ieš pat Kalėdas miškų 

departamente iš varžytinių 
parduota už 3,800.000* litų 
stačio miško.

Saitai drėgnomis dienomis
sušildo kaip saulė

Ar seni skausmai kankina labiau 
šaltam ore? Ar sąnariai sustingę 
ir skaudami drėgnomis dienomis? 
Štai Ifciėgintcs būdas palengvini
mu: šitų muskulų ir sąnarių 
skausmu:—

Lengvai aptepk it su Sloan’s Lini- 
mentu skaudamą vietą. Pakarto
kite kas valandą. Sloan's sušildo 
kaip saulė. Išvaro skausmą buk. 
Nusipirkite šviečiu bonką Sloan’s 
šiandien pas savo vaistininką. 35c.

LinimentSLOAN’S

MUŠTYNĖS RENAVE.
Kur girdėsi, kur negirdė

si, o Renave (Telšių apsk.) 
VIS musasi ir musasi. štai į;aus. Nė vienas wras ar moterie 
Šių metų sausio 13 ei. Rena- negali būti vikriais, jaunais ir 
VOS mušeikos, kurie nesenai energingais kuomet sąnariai sus- 
grižo iš kalėjimo, vėl pake- tinp? ,r rp-skulu3 padeda skau- ?- ' • , -_  Z - j dėti ir gelti nuo mažiausio jų įs-le triukšmą. Muštynėse da- 
lyvavo Jonas ir Stepas Mit-j Bet nenusiminkit — jus turite 

1 kai. Jie užkabino važiuo- išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
jančius keleivius pil. Dau-'patikimąjį Pain-Expelkrį su lo
ginius, gyv. Asteikiu kaime.'bazenk,rL,?Tb” g. i " dclto. kad sis galingas Linimen-Sie vėl įmušė kitus, many- ta . vra na..dojamas visam pašau
dami, kad tie tikrieji mušei- iv nuo 1867 metų. Patikrintas 
kos. Ypatingai nukentėjo J.'dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
Akavickis, gyvenąs Renave. urrai nepalengvindamas visokių

Sustingimas: A, tai pasakyta, 
pasaka apsireiškiančio seno am-

I

bet

Ta nati vakara buvo uzniil- kaiP tai Neuralgijos,'aKanj DUV0 uzpui ycuraįčio. Reumatizmo, Galvos
ti ir kiti keleiviai.

PRIE ŽVYRO UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ-

Praėjusių metų vasarą 
Slabados gyventojai Benga- 
ravičius ir Visockiai vežė 
žvyrą. Beveždami susimušė 
ir Visockiai BengaraviČių 
taip smarkiai mušė, kad 
Bengaravičius bevežant li
goninėn mirė.

Dabar Kauno apygardos 
teismas brolius Visockius 
nubaudė po 7 metus sunkių
jų darbit Kalėjimo.

Skaudėjimo ir t. t.
Pain-Expelieris su Inkaro vais- 

baženkliu tuojaus išima skaudė- 
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jau;, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Espellerį sulig 
nurodymu. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus
j linksite* net iš tokios minties, 
kad buk ser.state. Apgr.—No.POA

kuris 
kins.
musų 
dėjo.

Įi

orga- 
sumai-

GUZIKAS IŠDAVĖ 
ŽMOGŽUDĮ.

Dėl Įvykusios šiomis die
nomis baisios žmogžudys
tės netoli Darbėnų, praneša
ma, kad Kretingos policijos 
suimtas asmuo pasirodė esąs 
J. Lankutis, nužudytųjų gi
minaitis. žmogžudį išdavė 
susekta nusikaltimo vietoj 
saga, kuri atitiko jo rūbų sa
gas.

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
PepsinkSdtzer 
Rašyk Pepsinic ScltzerC* 

Worcester. Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

NEGALIMA GAUTI 
KURO.

Rokiškis. Šįmet Rokiškio 
girininkija žagarų nepar
duoda. Parduoda tik išvir
tusius ir pasaulėlius me
džius. Nors galima pirkti už 
kokius 30 litų, bet šįmet to
kia suma pas smulkius ūki
ninkus sunku gauti.

CB-10
i

Kosulys išnyko! tiĮ
Kok. _ komfortą* atrfkratyt )■
to --Minančio kt>t-n:n,o 
s-orkl,-. Xotrbftln:>. k-i.|

' aikai ir mauro rn**.- t Va
fa Sovrra-* Couch Ba!. IBI 
»an>. Malami korulto 
v«i»tat po, 50 metų 
Sanrųr. vetkminr . 
Jii-n antl-klntnki* 
tnrf Dr,,.(ų

. 23 ,-g. /JM 
tų ir 50 ccatų.

__ EVERA»<JI 
COIJGH BĄĮsam

t

i

I 
|

nj NESČIOS IR PENIN- 

CIOS MOTINOS

D
AKTARAI rekomenduoja eod liyer 
oil kasdie prieS ir po kūdikiui fim- 
riant. Atgaivina iščiulptąsias motinos 
X jėgas. Sumažina nesmagumus su danti- 
mis. Taipgi pagelbsti kūdikio augimui. 
Padeda pamatą geresniems dan- 
tims ir kaulams. Malonus bjoasffik K 
*»! imti jį yra Scott’s Emulsion.

lengvai virškinamas. lengvai /y. JĄ 
iilaikomas. Puikus maisto to-^BS^^^ 
nikas. Vertas bandyti.

•CbTTi EMULMOM jf
DĖL MOTINŲ IR VAIKŲ.

Ii W. I. *«*

i

DIDELE EKSKURSIJA

I LIETUVĄ

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą viską, 
ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 
500 metų mirties sukaktuves. Lietuvos valdžia padarė su
tvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektakliais, 
parodomis visuose kaimuose, ir miestuose.

S S. “CLEVELAND”
JIS IŠPLAUKS IŠ BOSTONO, BIRŽELIO 8 D., 1930 

oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų D-jos
Informacijų kreipkitės pas šiuos agentus:

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, Brooklyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”.
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

J. VASILIAUSKAS,
811 Bank St„ Waterbury, Conn. 

A. S. TREČIOKAS.
197 Adams St, Newark, N. J. 

J SEKYS.
226 Park St., Hartford. Conn 

“NAUJIENOS",
1739 S. Halsted St., Chicago.111 

A. VELECKIS,
502 South Av., Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St, Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland.O

K MAKAREVIČIUS,
95 Liberty St., Ansonia. Conn. 

K VAIŠNORA,
Frankiin Savings ir Trust Co. 

Pittsburgh. Pa 
.T URBSAS.

187 Oak St , Lirvrencc, Mass. 
P. MOLIS,

1730— 21-h St , Dctvnit. Mich

J. G. BOGDEN.
322 W. Ix»ng St, Du Bois, Pa.

J. ZOI.P.
4559 S. Paulina St., Chicago, III. ' 

V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, T1I.
A. VARAŠIUS.
S 12 ir Carson St.. Pittsburgh,Pa. 
“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstis, 332 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
MISS J. RA URTYTĖ,

«5O Sterling St., Worcester,Mass.
N GENDROLIUS,
395 Broadway. So. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS.
793-797 Bar.k St. Waterbury, Ct. 
P BARTKEVICZ.
078 N. Main St, Montello, Mass. 
K. SIDABRAS.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS. 
Riehniond Trust Co..

27"! E Allegheny Av. Pbila..Pa.
ARBA 1

HAMBURG-AMERICAN LINE
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Areštavo 150 girtuoklių. į 
Pereitos subatos vakarą 

Bostone buvo areštuota už
1 girtybę 150 žmonių, iš ku
rių 34 buvo taip nusigėrę, 
kad juos reikėjo vežti į ligo
nines. Kas sykis prohibicija 
daro vis didesnį “progresą.",

—

Staiga susirgo fotografas ; 
Stukas.

Gerai žinomas visiems Bo-
■ stono apielinkės lietuviams 
fotografas Jurgis Stukas 

(sunkiai susirgo ir tapo išvež-
Apgaudinėja ateivius, kurieį ligoninę, dėlto jo studi- 

nori tapti piliečiais. nuo pereito ketvergo bu-
Valdžia praneša, kad Bo-1™ uzdaiyta. Tikimasi kad 

stone yra susidariusi šaika(pakeiks, 
apgavikų, kurie siūlosi atei
viams padėti išimt pilietis-: 
kas popieras, paimdami už- 
savo “patarnavimą” nuo 
$200 iki $1,000, ir vistiek 
popierų neišimdami.

Triukšmingas rubsiuvių 
streikas.

Bostono dienraščiai kas 
diena rašo apie rubsiuvių 
streiką. Beveik nėra tos die
nos, kad koks tuzinas strei- 
kierių nebūtų areštuotas, šį 
panedėlį policija suėmė net 
32 žmones. Daugiausia 
triukšmo būna ant Kr.ee- 
land gatvės, kur randasi ke
lios rūbų siuvyklos.

Sprendžiant iš to triukš
mo, kokį šitas streikas kelia, 
galima manyti, kad strei
kuoja labai daug kriaučių. 
Ištikrujų betgi taip nėra. Pa
tįs streiko vadai sako, kad 
streikuoja apie 300 žmonių. 
Bet unijos viršininkai sako, 
kad streikuojančių bus ne- užgirus 
daugiau kaip 125. O iš visc vos tiį §7,500,600.

7----------- ’—Lietuviškos Užgavėnės
Dorchestery.

SLA. 359 kuopa ne juokais 
rengiasi 
dvi s-. _ 
šokiai, 

(skaniais valgiais ir gėrimais.' mą. Harvardo studentai sto- 
jVekarienė bus tikrai lietu-1 jo užtai, kad atšaukti, ir jie 
iviška. Visiems gerai žino--debatus laimėjo. 
Jma, kad Užgavėnių nėra ---------------

Majcras žada parūpint 
darbe bedarbiams.

Majoras Curley pranešė 
gubernatoriui Allenui, kad 
šiais metais jis planuoja iš
leisti $41.000.000 statybos 
darbams, kad parūpinus be
darbiams užsiėmimo. Bet; 
........ _s miesto valdyba yra: 

tokiems darbams.

Bostone vasara.
Po kelių labai šaltų dienų 

vasario pradžioje, dabar 
jau kelinta diena Bostone 
turim vasaros orą. šilimos 
būna iki 70 laipsnių. Sniego 
neiiko nei pėdsakų ir prade- 

įda jau žaliuoti žolė.

LIETUVIŲ JAUNUOMENEI!

GRAŽIAUSI ŠOKIAI!
Rcngte L. M. P. A. D. Subatoje.
1 D. KOVO-MARCH, 1930, 

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

(«rieš labai gera Orkestrą
Kupp s Revellers Orkestrą Iš Brocktono

Bus skiriamos dovanos, kurie geriausiai šoks.
Visas i.et . iu Jaunimas, kviečiamas i šiuos šokius atsi

lankyti. į. s as gražiausi šokiai. * KOMITETAS.

Bostone rubsiuvių yra tarp 
4,000 ir 5,000. Streikuoja; 
tiktai komunistai ir jų šąli-,

Visi kiti unijistai. 
ir unija komunistų 
visai nepripažįsta.

ninkai. 
dirba 
streiko

Viešas padėkos žodis.
Lietuvių Ukėsų Draugija 

vasario mėn. 16 d. buvo su
rengusi koncertą ir paskaita ;ma» 
apie Lietuvą per radio stotį .tiems, kurie nevalgo kruope

Harvardo-Princetono 
debatai.

Harvardo studentai turė- 
' i užsigavėt. Paimtos jo su Princetono studentais 
svetainės, vienoje bus debatus temoje, ar reikia 

o kitoj stalai apdėti atšaukti prohibicijos istaty-
I

■ 
!
<
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i

i

Jis ne girtas, tik perilgas t 
turi kojas.

East Bostone įšoko į jūres 
niekam nežinoma sena mo- 

Nevvtone pi .icmanas areš- toris. Ji buvo ištraukta pus
iu nugabenta ligoni-tavo tūlą C.<»yų. kuris buvęs gyvė ir nugabenta ligoni- 

tiek girtas, kad negalėjęs iš nėn. Matyt, vargšė, neturė-, 
automobiliaus išlipti, kuo- dama iš ko gyventi, norėjo

♦ ♦
* 
*

i
♦
* » 
t.

SVEIKATA
^^TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
T»j« kayg»j« yra paatatiaia žtaiaa ii AaatMii-

Kaa skaitys t* knygą, tas suiinos apie savo kn- 
no mechanizmą ir tokių dalyką, kokią pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, grašiai audimą apdaryta. 
Kates $2-5t.

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
COBB GARAGE pirmiau buvęs- 

Union Garage, dabar yra labai gerai į 
sutvarkytas. Tik 3 minutos nuo’ 
Broadway arba 5 minutos nuo Mar-i 
ket Terminai ant kampo C ir 2-nd 
street. Dabar to Garage’aus yra nau-| 
jas savininkas, jis įtaisė visokias 
naujausios mados mašinas mazgoji-, 
mui ir grisinimui automobilių. Dar-' 
bas greitas ir gerai padaromas už la-į 
bai pigią kainą. Ekspertai meehani-J 
kai būna dienomis ir naktimis. Gara-Į 
žius būna atdaras visados. Parduo
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei: 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa
mėginkite pas mus įsipilt gazo. Jei 
norit gero patarnavimo, kreipkitės 
pas mus.

Manageris STEVE JANELIUNAS. 
COBB GARAGE (-)

206 Second St.. Kampas C St.,
S0. BOSTON. MASS. TeL 2920.

Dorchester Clothiag Shep
SIUTUS,

V AM E 
ŠTYMU 
NAME.

OVERKOTUS S1U- 
ANT UŽSAKYMO.
VALOME IR PROSI- 
TA1PGI SIUVAME

NAUJAS PUTRAS IK PERMO- 
DELIUOJ.A.ME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

__________  r__ ________ _ _ Walthame tapo atleisti 
WEEI, Bostone, nuo 12:30|Hų. Minėtos kuopos narės.; nuo miesto darbų visi nepi
lki 1:00 vadandos. šiuomi.lietuviškų kruopelių specia-piečiai darbininkai. 
Lietuviu, Ukėsu Draugija no-jĮ^rengiaj pamint tjk-Į SVARBU^V^NESIMAS 
n tarti širdinga padėkos zo-pa;> uzga\ene>. visi, Kurie( ............
di sekantiems asmenims, ku-dalyvaus toj vakarienei, tu-, Nedelioje, Kovo-March 
rie prisidėjo prie šio progi-a-;rėš progą atsimint, kaip jų 2 d.. 1930, 11 vai. ryte, Mi
mo pastatymo, būtent: Edi- močiutės 
son Electric IiiuiinnauiigĮ—j—:'-•••—• 
Company of Boston už už-' Laike vakarienės bus gra- 
leidimą radio stoties 
viams nemokamai;
garbingiems artistams 
Babravičiui ir
Katkauskaitei, 
puikiai išpildė

rie prisidėjo prie šio progra-;res progą----
Illuminatingiužgavėne:

už_
lietu- žus koncertas. Muzikantai ir'
musu - . .
p ,f šokių specialistai, iie ne tik d-ras
Onai šokikus, bet ir žiūrėtojus už-;bes temoje:p-lei 

kurie
programo 

koncertinę dalį; lietuvių lai- _ _
kraščių redaktoriams, kurie pašokt klumpakojį 
šį programą garsino, ir se
kantiems Bostono 
viams.
padengė programo išlaidas: 
Lithuanian Ągency aukavo 
10 dolerių, Kasmauskas 
Draugijų Komiteto likučius 
nuo prakalbų 9 dolerius, po 
5 dolerius: M. Venis. d-ras 
Pasakantis, d-ras Jakmauh 
ir adv. Wm. J. Howard: po 
$2 aukavo Antanas Harmo- 
navičius. A. J. Namansky, 
G. Stukas, J. Kerdiejus. adv. 
F. J. Bagočius, Wni. Skudris 
ir d-ras Galvariskis: po ?1 
aukavo A. Bernotas, Jonas J. 
Romanas, A. Kupstis. J. 
Kasmauskas. X. Gendrolius, 
S. Mockus, d-ras Kapočius. 
J. Lekys, J. Gailius. V. B. j 
Ambrose. P. Jankus. S. Ve-, 
laišis, P. Likas, J. Mikalonis.' 
A. F. Casper ir adv. šalnic- 
nė; taipgi G. Masilioniui.' 
kuris įtaisė radio priimtuvą 
Draugijos salėje, ir p. Mika- 
loniui už nuvežimą artistų 
savo automobiliu.

Draugija nutarė visų prie 
šio programo perstatymo 
prisidėjusių vardus, užrašy
ti savo protokolų knygose.

Rengėjų Komisija: M. 
Venis, J. Kasmauskas, Jo
nas J. Romanas.

surengdavo jiems nisteris B. F. Kubilius kal- 
; bes temoj: Revoliucija Krik- 
i ščioniškame Pasauly.

7:30 vakare, gerai žino- 
muzikantės ir-gi lietuviškų mas lietuviams gydytojas

Fredrick Stuart. kal- 
: Kodėl žmonės 

taip ganėdins. Tarp kitų šokių gauna kreniškas ligas? Lie- 
bus lietuviškas klumpakojis tuviai kviečiami dalyvauti, 
ir trepūkas. Taigi, ura visi Į L. M. Ž. Komitetas,

įkujį užgavę- p. .. į .
4 dieną kovo. BallUS 1F Šokiai.

' Rengia Liaudies Draugy
stė Subatoje, 1 Kovo-March, 
1930. L. M. Ž.. kampas 4-tos 
ir Atlantic st.. So. Boston. 
Mass. Visus prašome atsi- 
lankvti. Komitetas.

nių vakare
______ lietu- Prasidės 7:30 vakare.

kurie savo aukomis tainėje, 8 A irginia st., Dor-1 
chestery. prie Uphams Cor- 
nerio. Tikietus galima gauti 

Todėl visi pasi- 
įsigvt tikietus iš 

anksto ir pasimatysime už-Į 
gavėnių vakare

iš anksto 
stengkite

Roxburyje vienas 
mobilius 
gatvio ir 
gaites. Kada policija tą au
tomobilių apžiurėjo, rado. 
30 blėšinių po 5 galionus al-: 
koholio. Viskas buvo kon
fiskuota ir 4 vyrai areštuoti.

_____‘ i i — —

lio- 
užvažiavo ant šaii- 
sužeidė dvi mer-

U U

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

119 Boston st.. Dorchester (netoli
Andre* Sq.) Tel. S. B. 1348-W.

Žydai smaugia žydus.
Mūsiškiai patriotai tan

kiai sako, kad lietuviai turė
tų laikytis vienybėj taip kaip 
žydai. Bet pas žydus irgi 
nėra vienybės, kur susidu
ria darbininkai su darbda
viais. Štai, šiomis dienomis 
Bostono žydų kepyklos ap
skelbė savo darbininkams 
lokautą ir išmetė juos iš dar
bo. Žydai darbdaviai išme
tė žydus darbininkus, nes 
jie negalėjo susitaikyt dėl 
atlyginimo. Išmesti žydai 
kepėjai dabar pikietuoja 
kepyklas ir kalbina dirban
čius streikuoti.

Grasina Nušausiąs Reikalingas Pusininkas 
j z ; ANT FARMOS.

Coolidęe’a. i-.

Pasidaręs prezidentauda- į pu< • 
mas gana pinigų, ponas 
Coolidge dabar važinėjasi p 
po Califomiją. kur nėra žie-' 
mos. šį panedėlį jis gavo- 
Los Angeles mieste laišką.! 
kuriuo perspėjama. kati 
“galvažudys iš rytų" atvy
kęs į Los Angeles ir noris jį 
nušauti. Laiškas skamba 
taip:

“Gerb. C. Coolidge: i
“Aš norėčiau tamsią per-J 

spėti, kad į Los Angeles da
bar atvažiavo iš lytų gal va

kari p.' 
i rvtus 
nusau-li 

I

Duodu žeme, sėklas, mėšlą ir ari* 
pusininkas ’uri tik 

ir ką užaugins, j 
j Ir prie to da

PARDUODU FARM).
6 ruimų stuba. di- 
triobos ir įrankiai, 

daug žuviąs, 
ir zuikių. Kaina 

$1,000. Lengvos is- 
( 10) 

KAUI.IN 
Bailardville. Mass.

•UT!
ark- 

; savo darb? 
pasidalinsią

j

Gillette britvų kompani
ja, kurios dirbtuvės randasi 
South Bostone, nutarė iš
leisti .skelbimams $10,000,- 
000. /

I

56 akrai žemės, 
lė barnė ir kito?
•ie Shawsh?en upės 

laukinių paukščių 
Į 1,009. Jnešt apie 
Ivgos. Rašykit: 

JURGIS
P. O. Bos 41.

met policmana> jį sulaikė.! nusižudyti. 
Bet teisme Cioy teisinosi,!
kad policmanas skundžia jį 
neteisingai. Aš turiu peri!-, 
gas kojas, .'■ak“ Cioy, ir to-; 
dėl man sunku iš automobi
liaus išlipti. “ kartais ir ei
nant man jos susipainioja.

Trečias Metinis
Vžl.AVĖMl VAKARO

BALIUS!
Rengia SI.A. 359 kuopa. 

Dorchester. Mass.
KOVO-MARl H, 1930 M.,

7:30 vakare
Eastern Star Temple.

S Virginia st.. netoli Uphams
Corner. Dorchester.

Programas: pilna vakarienė, 
šokiai, muzika r koncertas lai
ke vakarienės. I)vi svetainės. 
Kviečiame visu- Kas nepribus. ! 
tas gailėsis. N pamirškite Už
gavėnių vakaro KOMITETAS.

Tikietus gausite iš anksto, 
pardavinėti.

■ r ■ » - ■ ■ g
TI1E DOVER ST.

RECTAL CLINIC j 
16 Dover St., Boston J 

GYSL\ (PILĖS) 1 
1 ■ 
I□ 
I *
■

II
II
I

Į R Al DON A J Ą 111.11,5 t'iuz.'ųi 
| ir kita, panašias votis nuvalo šia-1 
Į me Klinike.
j l tarninkais ir Pėtnyčiomis nuo! 
19 vai. rvto. 1
Į DR. FRANK 1>. STANTON

Itirektorius

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo. Šlaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tas nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

100 DORCHESTER STREET, 
Kampas Broadvvay, 

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

i■
I

i
II

I 
t

Tel. So. Boston 1761 ir 2183-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranee 
Justice oi the Peaco

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Lietini) Optometnstas

i

vakarienės.

PLUNKSNAS. I’ukus, Padurkas, 
Patalus. Kaidras ir visokias lovy 
įredmes. parduodam pigiausiai.

Kreipkitės ypati- 
škai arba rašykit 
Gvaraniuojam už- 
siganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus. Aplankykit 
Musu Naują Sto
rą I.EPIE’S.

European l'eather 54 Chauncy 
St., prie Bcdford st., Boston, Mass

i

a

Į prie durų nevalia
Tikietus galima 
se vietose ir pa 
"Keleivo" oi'isv. A. Alekna.
Flooti.-ųuare Ha’ Įvare. K. Šid
lausko Aptiek' e, Mrs. Wm. 
N'edvin-. 93 Bre .t st.. Dorches
ter. -J. Kazakev? ius. 
soit st.. Mattaj ..i.
1S54 Dorchester a 
kūnas. 1159 Inrchester 
Peter-'ir/s Market, 502 
Eighth <t.

Parsiduoda Barbernė
r I’ool Roomas sykiu su visais įtaisy

mais kas tik reikalinga prie biznio 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks ta 
nigiai parduosiu. <9)

i ’E T E R Y V A N A U S K A S
Lincoln st., Brighton. Mass.8

BAZARAS!
Rengia Lietuvių Ukčsti Draugija 

(Lithuanian Citizcns' Association > 
ilazaras prasidės ' \SARIO-FEB. 21 
ir tęsis iki KOVO-MARCH I d. Va
sario 24 ir Užgavėnėse, kovo 1 <1. 
triukšmas ir šokiai.

Visus vakarus, s
( sime triukšmingam jomarkui. Pro. 
Įtarpiuose žadama duoti paįvairinimų 
[--muzikos, juoko ir tt. Vasario 21 d.

> įsisiūbavimą triukšmausime
I abejose salėse duodant šokius; taip 

c _ . _ . J- . Užgavėnėse, kovo 1 d, bazarą
;tt3 ™tt~O*t:. AŠ UŽ jus mel- užbaigsime irgi su šokiais.
*’ • • i_’J • i _______ ' Gerbiamieji, pereitą meta Lietuvi iS1UOS 11 buSlU jūsų drriUgae. Vkėsų Draugija vra padariusi net ke- 

—A. D.”
Mums rodos, kad tai bus 

arba kokio nors pusgalvio 
darbas, arba kokio nors šni
po ar šnipų provokacija, 
kad gavus sau “džiabą” 
Goolidge’ų šeimyną saugot. 
Nes kas ir kokiais tikslais 
galėtų dabar kėsintis prieš 
Coolidge'ą, kada šis žmo
gus jau nieko nereiškia?

žudys, kuris sako, 
Coolidge sugrįšiąs 
grabe, nes jis tamstą 
siąs.

“Taigi, susimildamas, buk 
atsargus ir saugok savo žmo
ną. nes jis tikrai taip pada
rys.t

“Jo brolis yra kalėjime už|>~^ro 
butlegeriavimą. Lai Dievas 
jus saugoja. Aš už jus mel-j var

svarbiausiai r.ašve-l
___ z_____i...: «

liu* žymesnius žygius, kurie nusisekė 
' ir <lavė naudos jai. palaikymui r.uo- 
savios viešos įstaigos Lietuvių Tau
tiško N amo. Dabar ir vėl tuo pačiu 
tikslu, pradedant r.aują metą, draugi
ja su nauja energija, su nauja valdy
ba, su buriu r.aujų narių, su pagelba 
ir pritarimu jaunimo, duoda šį triukš
mingą bazarą

šį kartą bazaro rinkoje bus varto
tos visos naujos praktiškos prekės ir 
bus visko: blanketųą lempų, lietsar
giu ir taip toliau ir taip daugiau.

šiuomi Lietuvių Ukėsų Draugija 
nuoširdžiai visu lietuvių prašo skriit 
lindai apsilankyti į šį Bazarą.
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R. J. VASIL
409 BR0ADWAY. ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNIŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kite*. R. J. VASIL
409 Broadeav, So Boston, M

^S2SZ5HSZ5HSHS2S2525d5HS2Sa2S252įj 
g Telefonas: So. Boston 1058. L.

| Bay View Motor |
K Peter Trečiokas ir &
S Jos Kapočunas
5 GERIAUSI LIETUVIAI & 
K MECHANIKAL &
G Taiso visokius automobilius ir K 
K gerai patarnauja. Cj
C] Agentūra Studebaker ir Erskine &}

Reikale kreipkitės ir gausit K 
h patenkintą patarnavimą. Jį
N Pardavimo vieta: f"

549 E. BROADWAT £
[“ Taisymo vieta: (z
į 1 HAMLIN ST., įj
•d kampas E. Eiąht st, p
3 SOUTH BOSTON. MASS. £

i

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

LAIDOJIMUS; 
koriuos paveda] 
mano prižiurčji-. 
mui, visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina go-< 
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.

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.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

■ 375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė,

; j Mattapan. Tel. Milton 2952.
1------ ■ ■ ■ ■ — - - — -

DR.J.MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel ; Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 1 vai. po pietų.

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

i

Senovė* _2tnyf’s

lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

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

100 SALĖM STREET,
BOSTON. MASS.

I Patingai iah.rtinė.
PT.kaitjt, n«s tik t r-** <*>*• «išk»*i supraati Diovo tetinuną.

KnvM didriio formato, turi 271 puslapį Kaina popieros apdarais 
t).o* atlC;rno apT—H-26- P““*" ęhrna PoP'«ri“l dol«ri 

•r‘>a ‘Money Orderi.” Adite®*'^ sekančiai:
KELELIS. 253 Broadway. South Boston, Mam.

;PARKWAY AUTO SERVICE
and F1LLING STATION

Studebaker Karų Agentara, 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 At«,

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

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dūmų

Nuo 2 iki * rak. 
NEDELIOMIS:

1 ▼. po pistų
Seredemis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

M1 Broadvay, tarps C ir D 8L,
80. BOSTON. MASS.

I

■2 . ■—i 1—■—
Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, dun

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SULAKĖ 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 

1 1 dieną.
L

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistu Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odoa. Kalba ho* 
kiškai ir rusiškai. Telefonu Back Bay 727»
222 HUNTINGTON AVK, auteli Maaa. Ava, BOSTON, MASS.


