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MIRĖ Prof JABLONSKISPoliciia Primuš®
1 AA a vž V Am . Ne" Yorke prad«jo or«? Unijos Valdyba.

RYGIŠKIŲ JONAS.
BUVO ŽYMIAUS1S MUSŲ Jablonskiui teko kraustytis 

KALBININKAS. Rusijos gilumon. Praūžus 
karo viesului, musų kalbi-

Kaip tikras mokslininkas ir (nįnkas Vgl grįžo Lietuvon ir 
demokratas, jis atmete siu- stojo dirbti Lietuvos Univer- 

lomus fašistų medalius, sitetan. Tegaus jo sveikatalomus fašistų medalius.
Lietuvos laikraščiai pra- dabar jau buvo tiek susilp- 

neša, kad 23 d. vasario mirė nėjusi, kad jis buvo privers- 
prof. Jonas Jablonskis, taip- tas šitą darbą nutraukti, 
gi plačiai žinomas kaip Ry-j Tečiaus būdamas jau pu- 
giškių Jonas ir vadinosi “lie-siau apmiręs ir vienos ran- 
tuvių kalbos tėvas.” Jis bu-kos nebegalėdamas valdyti, 
vo vienas rimčiausių ir žy-’jis ligi paskutinės valandos 
/niausiu musų kalbos ir ra-vis priiminėja studentus, 
šybos žinovas. ' aiškina jiems lietuvių kalbos

Gimęs 1860 metais, 31'dėsnius, mėgina rašyti ir ne- 
graodžio, Naumiesčio vals-j gailestingai bara tuos laik- 
čiuje, Jablonskis baigė Ma-'raščius ir rašytojus, kurie 
riampolės gimnaziją su auk-’darko lietuvių kalbą, 
so medaliu. Paskui įstojo! 
Maskvos Universitetan, kur 
baigė literatūros ir filosofi
jos skyrių. Baigus mokslus, 
Jablonskiui teko mokyto
jauti Latvijoj, Estijoj ir Ru
sijoj, bet Lietuvoje rasų vai-! 
džia jam veikti neleido, kad! 
nesustiprintų lietuvybės. i___ c_______ r_____ ..

Tik po 1905 metų re volių-! jam siūlomų medalių, 
cijcs, kada caro valdžiai ta-į buvo įsitikinęs, kad vien tik 
po gerokai aplaužyti ragai,! kultūra, žmogaus sąžinės 
Jablonskis gavo mokytojo tyrumas, žmoniškumas puo- 
vietą Panevėžio mokytojų šia žmogaus, piliečio asme- 
seminarijoj. Karui užėjus, i nybę, o ne medaliai ir kito- 
jau su palaužta sveikata kios pažibos.

nizuotis fabrikantai, kurie 
nori visus komunistus praša- 

jlinti iš darbo ir reikalauti 
į valdžios, kad tuos, kurie ne
turi pilietiškų popierų, de-' 
portuotų iš kur jie atvažia
vę. Policijos viršininkas 
Whalen viešai pasisakė iš- 
duodąs fabrikantams komu
nistų vardus. Buvo pakeltas 
sumanymas net komunistų 
vaikus iš mokyklų prašalin
ti, bet prieš tokį planą griež
tai užprotestavo Columbijos 
universiteto profesoriai. So
cialistai taip pat pakėlė pro
testą prieš tokį žiaurų suma
nymą. Socialistų komitetas 
net pareikalavo, kad majo
ras užtai prašaliatų policijos 
viršininką nuo vietos.
I

Reikia taip pat pažymėti, 
kad prof. Jonas Jablonskis 
buvo ir liko gilus ir nuosek
lus demokratas, Lietuvos 
žmonių, liaudies draugas. 
Ligi paskutinių gyvenimo 
valandų jis nerimo dėl fašis
tų diktatūros ir kovojo už 
laisvę. Jis nepriėmė visokių 

, nes

1,235,000 Bedarbių Socialdemokratams 
Sovietuose. '

Darbo komisariatas Mas-i 
kvoj paskelbė oficialiai, kad! 
šių metų 1 vasario dieną So-! 
vietų Sąjungoj buvo 1,235,-Į 
000 žmonių be darbo. Pe-į 
reitais metais šiuom laikui 
bedarbių buvę 1,656,000. 
Šitos skaitlinės apima tiktai 
miestų“ darbininkus. Kiek 
žmonių be darbo yra kai
muose, sovietų valdžia ne
parodo.

Kelios dienos atgal Ame
rikos spaudoje buvo pasiro
dę apskaičiavimų, kad be
darbių skaičius Rusijoj sie
kia 7,000,000. Buvo pasa
kyta, kad 2 milionai bedar
bių yra miestuose ir 5 milio
nai kaime. Dabar valdžia 
pripažįsta, kad miestų be
ri abių yra ne ką mažiau. 
Taigi ne ką mažiau turi but 
ir kaimo bedarbių. Todėl iš
rodo, kad Amerikos spauda 
nelabai perdėjo, kuomet ji 
paskelbė, kad dabartiniu 
laiku, kai komunistai visam 
pasauly kelia protestus prieš 
bedarbę, Sovietų Rusijoj be
darbiu skaičius siekia 7,- 
000,000.

Neleidžia Veikti.
Paskutinis “Socialdemo

krato” numeris praneša, kad 
nežiūrint to fakto, jog teis
mas pripažino Socialdemo
kratų Partiją legale organi
zacija ir leido jai veikti; ir 
nežiūrint to, kad Piliečių 
Apsaugos Departamento di
rektorius davė parėdymą 
apskričių viršininkams, kad 
netrukdytų šitai organizaci
jai darbuotis, komendantai 
vistiek neduoda leidimų so
cialdemokratų kuopoms da
ryti susirinkimus. Pavyz
džiui, Šiauliuose socialde
mokratų organizacija jau 
du kartu davė prašymą, kad 
leistų jai sušaukti susirinki
mą, komendantas abu kartu 
prašymą atmetė ir susirin
kimo neleido. Šito dėlei Par
tijos Centro Komitetas pa
davė skundą krašto apsau
gos ministerijai.

Darbininkų Strei
kas Lietuvoje.
Kauno trikotažo (mezgi

mo) dirbtuvėje “Sportas” su 
darbininkais elgiamasi labai 
blogai.

Nesenai viena darbinin
kė, turinti porą vaikų, buk 
dėl vagystės buvo atleista iš 
darbo. Tuo tarpu darbinin
kai jąją pažįsta, kaip dorą 
ir sąžiningą darbininkę. Dėl 
ši& ir kitokių dalykų darbi
ninkai apskelbė streką. 
Streikas dar tebesitęsia.

Vilkavišky sustreikavo še
pečių dirbtuvės darbininkai. 
Čia streikas kilo dėl to, kad 
savininkas norėjo numušti 
apie ketvirtdalį algos darbi
ninkams.

Vengrijos diktatorius, bi
jodamas nukristi nuo sosto, 

j griebiasi žiauriausių prie- 
' menių prieš darbininkų ju
dėjimą. Pastaruoju laiku 
Abony miesto darbininkai 
įsteigė organizaciją ir išsi
rinko josios valdybą. Polici
ja sužinojusi, kad valdybos 

1 nariai yra socialdemokra
tai pasikvietė visus į polici
ją. ir čia juos visaip kanki
no ii- mušė. Po dviejų dienų 
darbininkai be sąmonės bu
vo išmesti į gatvę. Parla
mento atstovas socialdemo
kratas Ertergalyos įnešė dėl 
šio dalyko paklausimą. Te
čiaus vidaus reikalų minis- 
teris šį faktą neigė, nors su
muštieji turėjo gydytojų liu- 
dymus. Taip dedasi visuose 
diktatūros kraštuose.

KUNIGAS AREŠTUOTAS
Ottawa, III. — Grand ju- 

ry Įsakymu čia buvo areš
tuotas kun. James A. Wil- 
son._ kuris yra kaltinamas 
pasikėsinimu ant žmogaus 
gyvasties. Dūšių ganytojas 
šovė savo zakristijoną Elio- 
tą, kuomet pastarasis paro
dė laišką, kurį kunigas buvo 
rašęs tūlai moteriškei, pra
šydamas atleidimo už jo pa
darytą nusidėjimą.

AFRIKOJ RADO 3 ŽUVU
SIŲ LAKŪNŲ LIEKANAS

Belgų Kongoj, Afrikoj, 
atrasti trįs francuzų lakūnų 
lavonai šalia sudužusio jų 
orlaivio. Sausio mėnesy jie 
išlėkė iš Madagaskaro į Pa
ryžių ir nuo to laiko iki šiol 
niekas apie juos negirdėjo. 
Jie vadinosi: Roux, Caillot 
ir Dodement.

KAREIVIUS MAITINS 
PIENU.

Čekoslovakijos karo mi- 
nisteris įsakė, kad nuo šiol 
kareiviams iš ryto butų duo
dama po puskvortį pieno, 
vietoj kavos, tuomet pasi
liks namie pinigai, kuriuos 
iki šiol reikėdavo išmokėti 
svetimoms valstybėms už 
kavą.

♦

I

VOKIETIJA PASIRAŠĖ 
YOUNGO PLANĄ.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Hindenburgas pasirašė1

_________________________ t

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
FAŠISTUS.

Ulmo mieste, Vokietijoj, 
pereitą sąvaitę buvo areš
tuoti du kąriumenės nariai 
užtai, kad platino kariume- 
nėj fašistinę agitaciją.

LIETUVIŲ KONCERTAS 
PER RADIO.

W orcester, Mass. — Atei
nantį ketvergą, 20 kovo, iš 
radio stoties W0RC čia bus 
duodamas lietuvių progra
mas. Grieš Jono Dirvelio or
kestrą, dainuos p-lė Julė 
Mitrikaitė ir'Juozas Žemai
tis. Programas prasidės 8.30 
vai. ir tęsis iki 9 valandai va
kare. W0RC stotis operuo
ja ant 1200 kilocycles, taigi 
taip reikia nustatyti ir savo 
radio imtuvus.

ISPANIJOS DIKTATO
RIUS PAKRATĖ 

KOJAS.
Pereitą nedėldienį nežy

miam Paryžiaus viešbuty

PHILADELPHIJOJ NU
ŠAUTAS ŽULIKŲ 

VADAS.
Pereitą sąvaitę Phila- 

delphijoj nežinomi vyrai at
vežė piie St. Mary’s ligoni
nės kulipkomis suvarstytą 
žulikų vadą Šcanloną ir iš
vertę jį ant laiptų pabėgo. 
Jis mirė nespėjęs pasakyti, 
kas jį peršovė.

KRUVINOS FAŠISTŲ 
MUŠTYNĖS SU KO

MUNISTAIS.
Chemnitzo mieste, Vokie

tijoj, pereitą nedėldienį fa
šistai įtaisė protesto de
monstraciją prieš Youngo 
planą, kurį prezidentas Hm- 
denburgas pasirašė. Laike 
tos demonstracijos tarp fa
šistų ir komunistų įvyko kru
vinos muštynės, per kurias 
vienas fašistas buvo užmuš
tas ir daug žmonių sužeista. 
Riaušes malšinant buvo su
žeista ir 6 policmanai. Apie 
tuzinas riaušininkų areštuo
ta.

CHICAGOS GENGSTERIS 
UPĖJ.

Chicagoj pereitą nedėl
dienį buvo pastebėtas ir iš
trauktas iš upės žmogaus la
vonas. Jo rankos ir kojos 
buvo vielomis suveržtos, kū
nas subadytas peiliais ir per
šauta galva. Prie jo atrasta 
maldaknygė, kurioj buvo 
įrašytas jo vardas: John 
Rito. Dabar susekta, kad tas 
dievobaimingas John Rito 
buvo Chicagos padugnių

4,000,000,000 MYLIŲ 
NUO SAULĖS.

Lenkijos Vyriausy
bė Rezignavo.

Lenkijos seimas išreiškė 
darbo ministeriui pulkinin
kui Prystorui nepasitikėji
mą. Tuomet ministeris pir
mininkas Bartel pareikala
vo, kad seimas pasisakytų 
ir dėl viso ministerių kabi
neto. Seimas išreiškė nepa
sitikėjimą ir visam kabine
tui, kuriam neliko nieko 
daugiau, kaip tik rezignuoti, 
ką jis tuojaus ir padarė. Da
bar Lenkijoj su didžiausiu 
nekantrumu laukiama, ką 
darys Pilsudskis, kuris yrau PARTAMENTĄ UŽ 
skaitomas Lenkijos diktato
rium.

I--------------------------

Dievo tarnai apie jį visiškai 
nežinojo.

Amerikos astronomas V. 
M. Slipher, Lowellio obser
vatorijos Arizonoje direk
torius, šiomis dienomis pa
skelbė svietui, kad jis atra
dęs naują pasaulį dausose. 
Tai yra devinta planeta. Li
gi šiol astronomijos moks
lui buvo žinomos tiktai aš-

gengsteris ir žulikų vadas, ponios planetos, kurios su- 
Atrasta prie jo užrašų kny- kas^ aplink saulę, būtent: 
gutė rodo, kad jisai kolek- Merkuras, Venera, Žemė, 

__ 2 ’ spy- Marsas, Jupiteris, Saturnas, 
kyzių” ir kitokių nedorybės Neptūnas ir Uranas. Visi ši- 
urvų Pažymėtos sumos svy- pasauliai sudaro saulės 
ruoja nuo $75 iki $1,350. šeimyną, nes nuo saulės yra

tuodavo mokesčius iš “;

DARBO SEKRETORIUS 
“RUNYS” J SENATORIUS

Senatas anais metais ne
įsileido Pennsylvanijos re- 
publikonų išrinkto senato
riaus Vare, nes jis buvo iš
rinktas per suktybes ir bal
sų supirkimą. Jo vieton

Taigi spėjama, kad tie, ku
rie turėdavo jam tuos kyšius 
mokėti, ir padarė jam galą. 
Manoma, kad tuos pinigus 
jisai kolektuodavo arba po
licijai, arba prohibicijos 
agentams.

KALTINA PAŠTO DE-

GRAFTĄ.
Kongresmanas La 

dia pakėlė protestą prieš 
pašto departamentą, 
užmokėjo Export Steamship 
kompanijai $146,000^ už 
pašto vežimą, kuomet įstik- 
rujų tai kompanijai išpuolė 
tiktai $2300. Ta kompanija 
operuoja valdžios laivus. 
Tai esąs didžiausis graftas.

atskilę ir apie ją sukasi. Visi 
jie yra panašus į mūsiškę 
žemę, tik vieni mažesni, kiti 
daug didesni.

Devintas pasaulis, kurį 
dabar atidengė astronomas 
Slipher, nėra da ištirtas ir da 
neturi vardo. Kai kurie pa
taria pavadinti jį atradėjo 
vardu.

Dabar, žinoma, visiems 
rūpės klausimas, ar naujas 
pasaulis yra apgyventas, 
taip kaip ir mūsiškė žemė, 
ar ne? Mokslininkai mano, 
kad gyvybės tenai negali 
but, nes ten baisiai šalta. 
Šalta dėl to, kad šitas pa
saulis randasi už 4,000,000,- 
000 mylių nuo saulės ir gau
na vos tiktai tūkstantinę da
lį tos šilumos, ką mes gau
name ant žemės. Princetono 
Universiteto astronomijos 
skyriaus profesorius Ste- 
wart apskaito, kad šaltis ant 
naujos planetos turi but apie 
350 laipsnių žemiau Fahren- 
___ > zero.

Čia reikia pažymėti, kad 
Slintakat mu?ų kunigėliai, kurie deda-

Guar-

kuris

mirė gen. Primo de Rivera,[Pennsylvanijos gubemato-l 
kuris 7 metus buvo Ispanijos *PUS Fisher paskyrė republi- 
diktatorius ir smaugė žrno-l^?1!^ politikierių Grandy, 
nes. Nelabai senai jo dikta-'Siai? metals bas renkamas 
turą buvo nuversta ir jis pa-ĮPauJas senatorius jo vieton, 
sirinko sau Paryžių kaipo Ponas <į™ndy but. 1S‘; 
laisvo ištrėmimo vietą. Jis!PPk^- Bet pnes jį pasisa- 
mirė staiga mirtimi, nuo šir-’ke runysiąs d.------—( .. _

lijro° vienas nats Tn'Darbo Departamento sekre- nužudyta 57 buvusio valdo- 
dvi dukterys buvo tuo tarpu torius Davis. Jis sako, kad no Habibulos l 
išėjusios, ir kada jos sug^J Grandy negalįs ginti žmonių Pats uzurpatorius Habibula 
žo tėvas cnlėio ant erindu reika nes -ps tarnauja buvo pakartas pereitais me- 

nebefrvvas Viena io stambiam kapitalui, būtent tais, kuomet Afganistano 
"ranka buvo ištiesta link' Mellono-Fisherio kombina-, sostinę užėmė šachas Nadir. 
elektriško varpelio, matyt, ! clJai- 
jo norėta šauktis pagalbos,1 
bet jau nesuspėta. Ant že
mės šalia jo gulėjo sudužę 
jo akiniai.

Afganistane Nušau
ta 57 Žmonės.

Per Teheraną atėjo žinių,
(kad Afganistano sostinėj, | 11

dabartinis Kabule, pereitą sąvaitę buvo nei 0

si dangaus slaptybių žino
vais, visai nežinojo, kad ši
toks pasaulis dausose ran
dasi.

----------------------------- V

ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ LA
VONUS ATVEŽA 

AMERIKON.
Žinios sako, kad šią są

vaitę į Seattle, Wash., atei-i 
na garlaivis “Alaska,” ku-

'Koks nors kitas uzurpato
rius pakars ir šachą Nadirą. 

RUSAS PRIGĖRĖ ŠULINY Diktatoriai visi miršta šu- 
Halifax. — Pereitą nedėl- n*es mirtimi.

dieni čia prigėrė O. Afana-: ----------------
sij, 42 metu amžiaus rusas FILIPINIEČIAI MUŠA 
darbininkas. Jis atvažiavo AMERIKOS JURININKUS 
čia iš Rusijos apie 6 mene-1 Iš Manilos pranešama, 
šiai atgal ir gavo darbą prie kad pereitą nedėldienį tenai 

i Boston Lumber Co., kuri čia tarp 50 Amerikos jurininkų

ĮKRITO I DIDELI FABRI
KO KAMINĄ.

Deepwater, N. J.—Perei
tą subatą elektros kompani
jos dirbtuvėj čia du darbi
ninkai buvo užlipę ant pat 
viršaus kamino ir norėjo jį 
pataisyt. Tuo tarpu iš pe
čiaus šovė per kaminą dide
lė liepsna su durnais, ir ap
svaiginti darbininkai nete
ko lygsvaros. Vienas jų nu
krito žemėn, o kitas į kami
no vidurį ir tenai sudegė. 
Nukritusis žemėn mirtinai 
susižeidė. Fabriko kaminas 
yra 150 pėdų aukščio.

“PAMESTAS MIESTAS”
PILNAS GYVAČIŲ.

Meksikos kalnuose, Quer-
taro estadoj, universiteto va]o žemę iš po miško. Afa- ir minios žmonių buvo dide- 
studentai pereitą sąvaitę ra- nasij nuėjo į šulinį vandens lės muštynės, kuriose buvo 
do senovės indijonų miestą, parsinešti ir įkrito stačia vartojami peiliai ir kuolai, 
kurį meksikiečiai vadina galva I'_ ™......................................
“C iudad Perdida,” kas reiš- jr kojos buvo dar lauke, bet žeisti.
kia: Pamestas Miestas. j0 galva įlindo i dumblą ir,' ----------------
Manoma, kad miestas buvo pakol kiti darbininkai jį pa-1 KALINIAI SUNAIKINO 
apleistas da pirma, negu iš-, stebėję ištraukė, jie ~ ‘ ‘
panai užėmė Meksiką. Da- jau nebegyvas. Jis čia netu-!
hor tam m orrinvpsm ail<ra' -• • i.- •_ • •

kia: “Pamestas Miestas.”

ris atveža žuvusių Ameri- bar tarp jo griuvėsių auga 
kos lakūnų Eielsono ir Bor- visokios^ žolės ir šnypščia 
lando lavonus. Jiedu žuvo tūkstančiai gyvačių.lando lavonus. Jiedu žuvo 
Sibiro šiaurėj pereitais me-j 
tais ir tik nelabai senai buvo 
atrasti po sniegu. .
? :----------------- 1--------- 1—

“ROTE FAHNE” REDAK
TORIUS PASODINTAS 

KALĖJIMAN.

FRANCUZIJOJ NAUJI 
POTVINIAI.

Dėl didelių liūčių pietų 
vadinamąjį Youngo" planą, Francuzijoj pereitą sąvaitę 
pagal kurį Vokietija turės prasidėjo nauji potviniai. 
mokėti aliantams karo kon- Daug miestų ir kaimų dabar 
tribuciją. jstdvi apsemta vandeniu.

Nors šulinys negilus Penki jurininkai buvo su-

jo galva įlindo į dumblą ir,:

ištraukė, jis buvo KALĖJIME PAGAMINTAS 
PREKES.

I Connecticut valstijos ka
lėjime, Wethersfielde, kali
niai supiaustė $600 vertės 
marškinių, kurie buvo jų pa-

rėjo jokių giminių.

CHICAGOJE UŽMUŠTA 
REPUBLIKONŲ 

VEIKĖJA.
Pereito nedėldienio naktį 

Chicagoje buvo rasta tam- 
KALĖJIMAN. šioj gatvėj užmušta Mrs. (

Iš Leipcigo pranešama. Doyle, darbšti republikonų, 
kad aukščiausis tribunolas moterų veikėja. Jos galva 
pasmerkė komunistų orga- buvo sudaužyta bukiu įran- 
no “Rote Fahne” (“Raudo- kiu. Tūlas laikas atgal toj 
na Vėliava”) redaktorių pačioj apielinkėj buvo nu- 
Richardą Schultzą 15 mėrte- šautas juodveidžių kunigas, 
šių kalėjimo 
prieš valstybe.

PERKŪNAS SPYRĖ 
BAŽNYČIĄ.

Yarmouthporte, netoli Bo- čių pasiūti ir jau supakuoti 
stono, pereitą nedėldienį siuntimui. Kalėjimo virši- 

• perkūnas trenkė į kongrega- ninkas sako, kad seniaus ka- 
cionalistų bažnyčią ir nujo- liniai taip darydavo keršy
to kryžių nuo bokšto. Pas- darni už prastą maistą, bet 
kui bažnyčia užsidegė. Gal dabar jis juos maitinąs I 
kunigėliai paaiškintų, kodėl “steiku ir blynais,” tečiaus 
Dievas daužo bažnyčias. sabotažas nesiliauja.

SUDEGĖ 13 ORLAIVIŲ. Walthame atleista

AMERIKOJ YRA 20,000,- 
000 BERAŠČIŲ.

Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Wilbur 
sako, kad Jungtinėse Valsti
jose yra 5,000,000 žmonių, 
kurie nemoka skaityt, tuo 
tarpu kai nemokančių rašyt 
yra 20,000,000. Apie trečda
lį beraščių sudaro ateiviai, o 
du trečdaliai priklauso čia 
gimusiems.

UGNIS NUŠLAVĖ 
MIESTĄ.

Filipinuose ugnis nušlavė
nuo,

New Jersey valstijoj su- miesto darbų 500 darbinin-Į 
degė New Yorko orlaivių kų. Jie buvo priimti laikinai i Manilos miestą. Sunaikinta 

už kurstymą kuris linkimų metu dirbo'kompanijos aerodromas, kaipo bedarbiai ir išdirbo 6 1,000 namų ir 5,000 žmonių 
republikonams. Ugnis sunaikino 13 orlaivių, savaites. liko bo pastogės.
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LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ TURTAS 
DAR NEGRĄŽINTAS.
Nors Kauno policija savo 

bylą prieš Socialdemokratų 
Partiją pralaimėjo ir teis
mas pripažino Partiją legale 
organizacija, tečiaus ligi 
šiol ji negalėjo veikti, nes 
atskirų vietų policija buvo 
konfiskavus kuopų knygas, 
antspaudas ir kitokį turtą ir 
ligi šiol jo negrąžino, 
riai tuo tarpu rašinėja į Cen
tro Komitetą ir klausinėja, 
kodėl Komitetas 
suvažiavimo. Tuo 
Centro Komiteto 
rius paskutiniame 
demokrato” numeiy* piane-į 
ša:

"Lietuvc-s Socialdemokratų; 
Partijos Centro Komitetas 
šauks Partijos suvažiavimą 
tuojaus, kaip tiktai bus atgai
vintos vietos organizacijos. 
Atgairinimas vietos organiza
cijų užtruko, nes vietos polici
ja ir apskrities viršininkai iki 
šiam laikui negrąžino organi
zacijoms antspaudų, byių bei 
knygų. Centro Komitetas, kaip 
jau buvo 'Socialdemokrate' pa
skelbta, kreipėsi tuo reikalu 
raštu Į p. Piliečių Apsaugos 
Departamento direktorių ir 
tiktai sausio 25 dieną p. direk
torius pranešė telefonu C. K.' 
sekretoriui, kad visiems ap
skričių viršininkams ir polici
jai duotas parėdymas grąžinti 
atimtąsias antspaudas ir bylas 
ir leisti partijai veikti.

“Todėl, draugai, tuojau, ne
atidėliojant. reikalaukite, kad 
butų grąžintos iš vietos orga
nizacijų atimtosios visos kny
gos. bylos ir antspaudos. ir da
rykite Partijos susirinkimus."

Į

Na-į
I

I 
nešaukia! 

reikalu ‘ 
sekreto-! 
"Sočiai-‘

J 
)

i

Policijos bašibuzukai iki 
šiol neleido socialdemokra
tų kuopoms ir susirinkimų 
laikyti. Taigi pasirodo, kad 
Lietuvoje Įsivyravęs tikrai 
cariškas biurokratizmas. 
Kiekvienas viršininkėlis 
jaučiasi kaip karaliukas ir 
elgiasi kaip jam patinka.

jėvsk' vienuose dabar nebėrai 
nei vier - veikiančios cerkvės.; 
Visos - pertvarkytos Į kliu-! 
bus."

FRANCUZIJOS SOCIA
LISTAI KEIČIA 

TAKTIKĄ.
Kauno "Socialdemokra-j 

, kad paskuti-' 
, _ . . jniame suvažiavime Francu- JV ,> <.

sudarė zjj rtia nuta .daldemokratas.
Kovos eigoje dartmmkul^- kefcti i

Italuose pasirodė P«-ma Tėl dalyvavimo valdžios!
koalicijoj su kitomis parti-j 
jomis. Sako, - ’ ' Iją

___ (Kaip 
kur da--

1 cm m > atstovų irįkams. Technikos žvilgsniu 
darbui pirma- numeris daro gero 

nūsista-: iSpUtižio. nes padarytas šva- 
vynausy--ria; geu skoniu, iliustTUO- 
trancuzi-.tas spausdintas keliom 

_. 71 spalvom.

Turinys taip pat pritaiky
tas vaikų amžiui, susideda 
iš pasakaičių, eilių ir kitokių 
lengvų skaitymėlių. Tik die
nas dalykas jam netinka, 
tai vedamasis straipsnis ant- 
galviu: "Didžiausis Lietu
vos valdovas Vytautas Di
dysis.” Vaikams, kurie tik 
pradeda skaityti, istorija 
yra peisunkus dalykas.

Antra vertus, Lietuvos fe
ne Vytautas, 

ir jos kova

APŽVALGA D į
į tas” praneša. šitą ištrauką iš “Izviesti- 

paduoda Lietuvos “So-

1905 METU KOVOTOJŲ 
KONGRESAS RYGOJE.

padedamas, 

nūs.
klasė Italuose pasirodė per- 
silpnai organizuota, nemokė
jusi Įvertinti savo ir priešų jė
gos, nesuprantanti ką ji gali ir 
privalo pasiekti ir todėl pralai
mėjo. atidarydama fašizmui 
kelią Į gyvenimą. Fašizmas ga
lėjo Italijoj iškilti ir sustiprėti, 
nes jis buvo reikalingas gana 
stipria: Italijos buržuazijai ap
saugoti esamąją tvarką.’’

Taigi Italijoj buvo palan
ki fašizmo diktatūrai dirva.,

"Bet kokią dirvą galėjo sau 
rasti fašizmas Lietuvoje? Bol
ševizmo pavojus šaly, kur gy
ventojų 80 nuošimčių sudaro 
ūkininkai, iki kaulo suaugę su 
individualiu tikiu, kur darbi
ninkų klasė neskaitlinga, iš
blaškyta mažose Įmonėse ar 
mažuose ūkiuose, silpnai orga
nizuota. silpnai susipratusi ? 
Kieno apgynimui fašizmas Lie
tuvoje galėtų pakelti savają 
šluotą? Ūkininkai fašizmo ne
pakelia ir jo nereikalingi. Tai 
gana paaiškėjo pačioj Italijoj. 
Austrijoj ir Sovietų Rusijoj— 
komunistinio fašizmo šaly. Be
ne turėtų fašizmas Lietuvoje 
ginti lietuviškąją buržuaziją 
prieš darbininkus. Ir iš kuriu 
gaivalų fašizmas Lietuvoje or
ganizuotų savus legijonus?

"Net tas fašistinio rūgimo 
procesas, apie kuri kalba ofi
ciozas. galėjo duoti vieną kitą 
burbulą tik tol. kol banke jam 
tebebuvo atidaryta einamoji 
sąskaita. Iš to rūgimo negalė
jo pasidaryti net padorios lie
tuviškos giros, kuri bent laiki
nai iškelia vidurius.”

Straipsnio pabaiga cenzū
ros konfiskuota.

KAM REIKALINGAS FA
ŠIZMAS LIETUVOJE?
Nelabai senai Lietuvos fa

šistų “Aidas” prasitarė, kad 
fašizmas Lietuvoje nėra 
Įmanomas. Tūli žmonės (su
prask: Voldemaras) bandę 
ji vykinti, bet pasirodę, kad 
pas lietuvius nesą tokių va
dų. kaip pas italus 
linis. Todėl, girdi, 
svajones Lietuvoje 
jau skaityti prie žlugusių, o 
jų vieton reikią skelbti Sei
mo ir prezidento rinkimus.

Tiesa, už šitokį parašy
mą “Lietuvos Aido” redak-l 
torius Gustainis buvo tuo-j 
jaus pašalintas nuo vietos ir 
turėjo išvažiuot "atostogų.” 
Bet šitas jo straipsnis davė 
“Socialdemokratui" progos 
panagrinėti klausimą, ko
kiems galams tautininkai su 
klerikalais mėgino Lietuvo
je pamėgdžioti Italijos AIus- 
solinį. Italijoj fašizmo slibi
nas gimė dėl to. kad ten bu
vo susidariusios tam tikros 
sąlygos, būtent:

“Mussolini iškėlė fašizmo 

vėliavą Italijoj tuo momentu, 
kai darbininkų sąjūdis Italuo
se, revoliucijos Įvykių Įkaitin
tas, tikrai žadėjo grėsti Itali
jos fabrikantams ir finansinio 

kapitalo magnatams 
pavojum. Prisiminkim 
darbininkų bandymus 
nalizuoti fabrikus. Italijos bur
žuazija buvo pakankamai dar 
stipri ir finansiniai pajėgi, kad 
‘moraliai ir materialiai' parem
tų 'duče' žygius. Skaitlinga, 
neaprupinta. karui pasibaigus 
netekusi liet kurių gyvenimo 
šaltinių buržuazinė jaunuome
nė buvo ta medžiaga, iš kurios 
•duče,’ ‘moraliai ir materialiai’

Musso- 
fašistų 
reikia

NAUJAS AIDOBLISTŲ 
LAIKRAŠTIS.

Iš Detroito mums prisiųsta
■ pirmas numeris laikraščio 
“Detroit Worker.” Tai yra 
aidoblistų organas. Tiesa, 
aidoblistai yra jau pakeitę 
savo vardą: dabar jie savo 
organizaciją vadina “One 

|Big Union.” bet jos pakrai- 
’pa ta pati, kaip ir seniau? 
(buvusios I. W. W.

Savo tikslą “Detroit 
jWorker” aiškina taip:

"The VVorker bus pašvęstas 
darbininkų reikalams Detroite 
ir jo apielinkėj. Jo linija bus 
nepolitinė: jo skiltyse nebus 

: remiamas joks politikieris nei
■ politinė partija. Visuomenės 

nugarkaulis yra pramonė, ir 
kas kontroliuoja pramonę, tas 
viešpatauja: valdžia, spauda,

bažnyčios ir radio 
tiems, kurie valdo

mokyklos, 
tarnauja 
turtus."

i Nuo musų korespondento.)

I

dideliu 
kad ir 
nacio-

"VAIKŲ ŽODIS.”
Gavome iš Lietuvos nau- 
laikrašti, ‘‘Vaiku Žodi.” 

rodo pats antgalvis. 
yra skiriamas vai

"Sausio 25-26 d. Įvyko Fran- 
cuzijos socialistų partijos at
stovų susivažiavimas, 
lyvavo 
svečiu, 
tvarkos 
tyti dėl 
bėj.
.jos socialistų tarpe jau senai 
buvo ginčijamasi. Suvažiavi-. 
muose dauguma pasisakyda-' 

vo prieš dalyvavimą vyriausy
bėj su buržuazinėmis partijo
mis. Nuo praeit^ rudens šis 
klausimas stojos dar aštresnis. 
Kada kitose šalyse socialistai 
dalyvauja vyriausybėse ir turi 
Įtakos ir tarptautinei politikai, 
ar nebūtų geriau, kad galimy
bėms pasitaikius, ir Francuzi- 
jos soeialistai galėtų tarti sa
vo žodi. Ginčai buvo karšti.

"Pagaliau dauguma balsu''toriją sudaro 

nutarta, kad gali būti sudaro- bet visa liaudis 
ma valdžia ir koalicijoj su pa- už būvi. šiandien mes gyve-
- —-. x • 1 z.______ r : i i i • •

virš 
Svarbiausias 

klausimas — 
dalyvavimo

šiuo klausimu

žangesnėmis buržuazinėmis 
partijomis, bet jei 
vyriausybei turėtų 
iamą vaidmenį.”

Prie pažangiųjų 
žinių partijų Francuzijoj 
priklauso taip vadinami so
cialistai radikalai, socialis
tai republikonai ir kiti.

l

aidoblistų orga- 
kad politika ru- 

darbininkams nėra 
Reikia tik sutverti

1905 revoliucijos metai 
Latvijos darbo liaudžiai yra 
labai atmintini. Tai yra di
delių kovų ir aukų metai. 
Kovose su caro žandarais 
daug žuvo geriausių kovoto
jų už darbo žmonių reika
lus. už Latvijos laisvę ir ne
priklausomybę. Revoliucija 
išjudino giliausius kaimiečių 
sluogsnius, kurie taip pat 
panorėjo atsikratyti jiems 
Įkyrėjusių vokiečių baronų, 
kurie iš caro malonės buvo 
netik visą žemę užgrobę, bet 
ir aukščiausias valdininkų 
vietas krašte užėmę. Tai bu-

liaudies mokesčių jie gauna 
riebias algas. Tai taip šei
mininkauja “tautiška” vy
riausybė, savi "patriotai.”

TodėĮ nestebėtina, kad 
Antrasis 1905 metų Revoliu
cijos Dalyvių Kongresas aš
triai pasmerkė šitokį pasity
čiojimą iš Latvijos darbo 
žmonių teisių. Kongresas 
pareiškė: Buvusieji caro gu
bernatoriai, žandarai, kalė
jimą administratoriai, karo 
ir civilių teismų teisėjai, ku
rie siuntė Latvijos sūnūs i 
katorgą ir ant kartuvių, kaip 
lygiai ir latvių liaudies prie
šai baronai, neturi teisės

i prieš Misiulio išdavimą Lie
tuvos fašistiškiems bude
liams ypatingai.”

Kada ministeris pirminin- 
kas Celminš atvyko Kon
gresą pasveikint, Kongreso 
dalyviai jam sušuko: “Svei
kini 1905 metų revoliucio
nierius, o revoliucionierių 
Misiuli išdavei nužudyti?” 

B. Z.
«
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name demokratijos amžiu- 
socialistai je, kada karaliai ir kuni- 
vadovau- gaikščiai verčiami už tvoros, 

Itodėl skiepyti vaikams ku
nigaikščių garbinimą yra 
prasižengimas gadynės dva
siai ii- progresui. Mes neken
čiame svetimų valdonų, ne
galime garbinti ir savų dik
tatorių. vistiek ar jie da gy- 

Į vi. ar jau mirę.

Ar Beždžionės Eina 
i Dangų, Ar Ne?

Birminghamo vyskupas 
. kuris vra žinomas

buržua-

DEGINA MEDINIUS 
DIEVUS.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” 17-tame šių me
tų numery paduoda vieno' 
Kazokijos gyventojo paša-j 
kojimą apie tai. kaip žmo- Baimes, kuris vra žinomas 
nės tenai naikina buvusius kaipo naujosios minties dva- 
kazokų šventuosius, kurių riškis. užpereita nedėldieni 
popai jiems iš medžio buvo pašventė savo pamokslą 
pridarę. Girdi: ,klausimui, ar beždžionės ei-

“Nechajevsko rajone. Ma- na i dangų, ar ne?
zinsko sodžiuje kai kuriose .Jisai sutinka su evoliuci- 
triobose aš nepastebėjau ikonų jos mokslu, kad žmogus yra 
(šventųjų paveikslų). P------ ------------- -
niau. pakliuvęs pas sektantus. 
Man apie tai pasiteiravus, vie
toje atsakymo, pristatė visuo
tino 
rinkimo protokolą, 

yra užrašytas šitoks gyvento
jų nutarimas: 'Kadangi mes 

esame kolchoznikai. tai Į dievą šia buvo pra>imanvti 
daugiau netikime, ikonos mums liau. kada beždžionė pradė- 
nereikalingos. todėl kiekvienas jo jau virsti Į žmogų. Yra da 
pilietis, parėjęs namo, išmeta ir šiandien atsilikusių lauki- 
Iauk savo dievus.’ nių žmonių, kurie nedaug

“Ir tikrai, visose triobose' skiriasi nuo beždžionių, 
dievą nebeliko. Kitame Uriu-| "Jeigu jus paklaustumėt 
Pinsko rajono dideliame so- manęs." sako vyskupas, “ar 
džiuje gyventojai sava inicia- tų beždžionžmogių dusios 
tyva (ten nebuvo partinės ja-'eina i dangų, aš negalėčiau 
čeikos) suruošė pernai 7 lap-'atsakyti. -Juk apie kūdikius, 
kričio naktį sudeginimą medi- kurie numiršta pinu laiko, 
nių dievų. Visos to sodžiaus jrgj keliamas klausimas, ar 
ikonos liko sudegintos ir apie jie eina Į dangą, ar ne. O 
tai sodžius pasiuntė oficialų beždžionžmogis vra neišsi- 
pranešimą apskrities ispolko-j vystės žmogus. lygiai taip, 
mui. Aleksiejevsko ir Necha-'kaip ir kūdikis."

sodžiaus gyventojų susi-
Protokole

Pama- išsivystęs iš žemesnių gyvū
nų. Buvo laikas, sako vys
kupas Baimes, Kuomet žmo
gų* ir beždžionė gyveno vie
nam pavidale. Tuomet musų 
botis da nemokėjo nei kal
bėti. nei protauti. Religijos 
tada nebuvo. Dangus ir du- 

i vė-

v rki ciciv itZrfViiiy. x cu uu ■ ,w i « • i . ■ — •
vo didelė latvių datbininkų •» .‘atv,<» ’^tybesjo- 
i w- « • tciii ru^ncim m*<a hfiac tnkova už darbo žmonių lais
vę, latvišką kultūrą, kovą už 
savo gimtojo krašto žemę, 
kurią baronai buvo iš jų iš
plėšę. Reakcija nugalėjo. 
Žandam ir baronų suglaus
tas frontas žudė žmones 
tūkstančiais. Latvijos baro
nai ir žandarai šventė per
galę. tik neilgam.

Antroji rusų revoliucija 
nušlavė baronų valdžią ir 
pabaltės kraštų pilkasermė- 
gis latvis, Metuvis atsistojo 
prie valstybės vairo. Susi
dariusiose valstybėse greit 
atsirado savi buržujai ir 
liaudies prispaudėjai. Įvai
rus reakcijonieriai pamažu, 
liaudį apgavę, dasikraustė 
prie valstybės vairo ir pra
dėjo taip elgtis, kad vaka- 
rikščiai caro bernai, pradė
jo smaugti savo tautietį dar
bininką. Nebekalbant apie 
Lietuvos fašistų suglaustą 
frontą su lenkais dvarpo
niais, tą pati matome ir Lat
vijoje. Dėka komunistų tak
tikai, Latvijos reakcijonie- 
riai iš baronų, kunigų ir tau
tinių buržujų sudarė vienin
gą frontą kovai prieš latvi 
darbininką. Latvijos fašis
tai, ūkininkų sąjunga, dva
siškąja ir vokiečių baronai 
sudarę seime daugumą pra
dėjo taip šeimininkauti, kad 
vokiečių baronai, kovoję 
prieš Latvijos nepriklauso
mybę. tapo sulyginti teisė
mis su latvių laisvės kovoto
jais. o Įvaii-ųs rusų žandarai, 
gubernatoriai ir visa kita 
biaurybė gavo pensijas. O 
tuo tarpu latviai 1905 m. ko
vėto jai. guldę savo galvas, 
Sibire puvę ir sveikatos nu
stoję, liko "tautiškos” vai-, 
džios užmiršti ir netik pen-: 
rijų negauna, bet negauna' 
nei pašalpos. Net vėliausių 
laikų kovotojai už Latvijos: 
nepriklausomybę gauna vos 
pusę tos pensijos, kokią gau- 
na buvusieji caro šnipai ir' 
kitokie Latvijos žmonių ėdi
kai. Prie caro jie šnipinėjo, 
provokavo ir išdavinėjo žan
darams geriausius Latvijos 
sūnūs, o dabar iš Latvijos

kių pensijų, nes jie prieš tą 
valstybę kovojo. Išleista da
bar jų naudai Įstatymai turi 
būt panaikinti, o skiriamos 
jiems pensijos turi būt su
naudotos 1905 metų laisvės 
karžygių ir invalidų šelpi
mui.

Daug nukentėję nuo caro 
šnipų patys, 1905 metų revo
liucijos aktyvus latvių daly
viai šiandien užjaučia ir lie
tuvių kovotojams prieš savo 
engėjus. Nelabai senai Lat
vijos reakcininkai išdavė 
Lietuvos fašistams kovotoją 
MisiulĮ, kuris gindamas sa
vo gyvybę Lietuvoj buvo 
peršovęs žvalgybininką ir 
pabėgęs Latvijon. Apsvars
tęs šitą Įvykį, Kongresas 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją. kurioj pareiškia protes
tą “prieš naikinimą prie
glaudas Lietuvos politiniam 
emigrantams bendrai, o

čia yra kunigaikščio Pless sū
nūs Aleksandras, šiomis dieno
mis jis buvo prisiplakęs prie 
Komunijos kunigaikščiutės Ilea- 
nos ir merga buvo prižadėjus už 
jo tekėti. Bet karališka Rumu
nijos šeimyna dabar neleidžia 

jai už jo tekėti.

“New Catholic Dictiona- 
ry” .sako, kad Jungtinėse 
Valstijose yra iš viso 20,- 
112,000 katalikų.

Į

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columka.

REKORDU SURAŠĄS NETILPĘS ABELNAME KATALIOGE. 
16157F (Shenadorio Polka. Ork .. Mahanojaus Lietuviu Maineriu Ork. 

10” (Bernelio Polka. Incid. Singing. Mahanojaus Lietuv. Main. Ork. 
16158F (Atneša Diedas Kukuliu Viedrą. K. Menkeliuniutė ir Stankūnas 

(šią Naktelę Miego Nemiegojau. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
16150F (Linksmybės Polka ................... M’orcesterio Lietuviška Orkestrą

(Lietuviško Kliubo, Polka .... M'orcesterio Lietuviška Orkestrą 
SESERYS PAULIUKONIUTĖS 

10” 75c. Piano Aeeompan. by B šalinaitė
16153F (Onytė .................................................................................. Folk Song

(Oi, Dainos (A. Bačiulis) ............................................... Folk Song
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas su Orkestras Akompan.

16152F (Pasauks Stovi (A Vanagaitis) ................................... Comic Song
(Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis) ..............................  Comic Song

10” 75c. K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
su Orkestras Akompan. 

(Oi. Berneli Vienturti! ..............................   Liaudies
(Mielaširdvstė

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTR.X.
(čigono Meilė .............................. ...............................................
(Pavasario Sveikinimai ...........................................................

F. STANKŪNAS. Baritonas su Orkestrus Akompan. 
(Šalčiai ir Merginos 
(Linksmas Amerikietis

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ
Singing by: A. šaukevičius and J. Wichalonis, Fr. Yotko, Leader. J 

16149F “ ‘ .............. “ ' — - ”

16151F

1615OF

16146F

Daina

Valcas 
Vairas

Ir todėl 
nas mano, 
pintis 
reikalo, 
stiprią organizaciją pramo
nėj. ir tada bus viskas laimė
ta.

Bet tai yra klaidinga nuo
monė. Kur darbininkai ne
dalyvauja politikoj, tenai jie 
negali daug laimėti ir pra
monėj. Amerika yra geriau- 
sis šito pavyzdfe. Šalis čia 
lūžta nuo aukso, o bedarbiai 
negauna nei cento pašalpos. 
Pasenusiais darbininkais) 

(taipgi niekas nesirūpina.} 
Tuo tarpu tokiose valstybė
se kaip Anglija ar Vokieti
ja. kur darbininkai dalyvau
ja politikoj, jau yra iškovo
ta pasenusiems pensija ir 
bedarbiams pašalpa.

Nei Anglijos, nei Vokieti
jos kapitalistai šitų reformų 
nebūtų darbininkų naudai 
Įvedę, jeigu patys darbinin
kai nebūtų politikoj dalyva
vę. Taigi matome, kad dar
bininkams neužtenka vien 
tik pramonės unijos, bet rei
kalinga ir politinė partija. (

ĮdTouraine
. . per trisdešimts

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

• • •

W. s. Q
•OSTON ■

U I N B Y
CHICAGO

»

ir tokia tebėra

C O M P A N Y
H E W YO R K

16147F (Katriutės Polka
(Klaipėdos Polka '*

16142F (Paprienioku Polka
(Prano Polka

(Atėjo Rudenis Užšalo
4 Baltos Rankelės

( Piatro Polka
♦ Vestuvių

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA. IGROJINO AKIRAS 
(Senelio Polka A- Vanagaitis ir Akiras,
(.Jaunas Senis Pasikalbėjimas su Armonika

10" 75c. EMU. VELAZCO
12120F (Puikiam Gegužės Vakare

(Liūdnas Kalnėnas ir.Šventa įpučia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, su Orkos t ros Akompan.

161 !5F (Pragėriau Žirgeli .............. ........................................ A. Vanagaitis
(Eisim Laukan ................ -■........................................ A. X anagartis

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ. Soprano. Orkestras Akompan.
1614 IF

16143F

1614SF

( Mergyte Jaunoji
(Motušaitė Miela x
JONAS BUTĖNAS. Baritonas, su Vargonų Akompan.

(Gul Šiandieną 
(Sveikas, Jėzau Mažiausias 

JONAS BUTĖNAS. BARITONAS IR KVARTETAS 
su Vargonų Akompan.

(Linksma Diena Mums Nušvito...........Jonas Butėnas, Baritonas
(Pulkim Ant Kelių ......................................... su Vargonų Akompan.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičhis ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader. 

16137F (Žalia Girelė
(Lik su Dievu Panitelia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
su Orkestras Akompan.

1613SF (Kačiukas ...................................................................... A.
(Šalta žiemužė .......................................................... A.

K. MENKEI.IUNIUTĖ ir F- STANKŪNAS su Orkestras 
16139F (Oi, Skauda, Skauda

(Aš Žirgelį Balnosiu 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ 

12” $1.25 Singing by šaukevičius ir M. Urbas, Fr. Yotko, leader 
61MŠF (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
DIDŽIAUSIAS REKORDŲ PASIRINKIMAS. NAUJAUSIAI JGRA- 

JINTI, WORCESTERY DA NEBUVO.
Albinos Lietšvnmkattės Lender Orchestra.

UŽSAKYMUS Iš KITŲ MIESTŲ PRIIMAME. PATARNAUJAM 
SKUBIAI IR TEISINGAI.

A. J. KATKAUSKAS
372—376 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

Telefonas: Cedar 7266.

16111F

1C140F

f •

Vanagaitis 
Vanagaitis, 
Akompan.

/

z
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Kas skaito ir rašo u
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To niekas nepeilda

DETRO1T, MICH. 
150,000 bedarbių.

Jau ilgas laikas kai nesi- . 
mato jokių žinių “Keleivy” 
iš tokio dinamitinio miesto, 
kaip Detroitas. Tai yra apsi
leidimas skaitytojų, kurių 
čia yra didelis skaičius, o nei 
vienas nebando parašyti ir 
pasidalyti mintimis su kitais 
darbininkais.

Pirmiausia turiu pranešti 
visiems “Keleivio” skaityto
jams, kad Detroite dabarti
niu laiku yra didžiausia be
darbė. Yra suvirs 150,000 
bedarbių ir šita minia kas 
diena auga vis didesnė. At
važiavus iš kitų miestų nėra 
nei vilties gauti darbas! Vie
tiniai kapitalistai padarė to
kią sutartį, kati neduoti dar
bo tokiems, katrie nebus iš
gyvenę metus laiko Detroite 
ar Detroito apielinkėj.

Negana to, Detroito mies
tas ir kai kurios dirbtuvės iš
varė visus darbinikus nepi- 
liečius. Musų miesto galva 
yra Ku Klux Klano plauko 
žmogus, ateivių nekenčia, 
todėl ir išvarė iš miesto dar
bų visus “foreinerius” (1500 
žmonių >. Jis pareiškė, kad 
gatves šluoti ir išmatas ran
kiot jis duosiąs tik tikriems 
“jankiams,” 100 procentų 
amerikonams ir buvusiems 
kareiviams. Nežiūrint dide
lės bedarbės, kliuksimai De
troito viršininkai pakėlė dar 
mokestį (fėrus) už gatveka- 
rius iki 8 centų už važiavi
mą. Tas inėjo galėn nuo 15 
kovo.

Demonstracija.
Kovo 6 d. įvyko bedarbių 

demonstracija. Visokių pa- 
žvalgų bedarbiai demonst
ravo obalsiu: “Duokit darbo 
ar duonos!” Demonstrantų 
susirinko daugiau 200,000 ir 
ramiai pradėjo maršuoti link 
miesto rotužės su visokiom 
iškabom ir reikalavimais. 
Bet kaip tik minia pradėjo 
maršuoti, policija puolė ir 
žvėrišku žiauramu ėmė muš
ti žmones buožėmis ir trem
pti arklių kanopomis. Pats 
miesto majoras žiurėjo, kaip 
jo bernai žvėriškai vaišino 
alkanus darbininkus. Pas
kui ir jis pats pareiškė per 
Detroito geltonlapius, kad 
iš gailesčio jis apsiverkęs ir 
Įvažiavęs į viešbutį ant 
įnetų. Matyt, apsiverkęs kro- 
kodiliąus ašaromis jis norė- 
papietauti už alkanus bedar
bius.

Kapitalistinė spauda pa
skelbė, kad alkanų darbi
ninkų tapo sužeista 26 ir du 
policmanai. Detroito polici
jos galva džiaugėsi, kad jo 
bernai atlikę “gerą darbą” 
buožėmis ir nereikėję eik
voti švino kulipkų ir kulka- 
svaidžių, kurie buvę iš kalno 
paruošti. Laike demonstra
cijos visi Detroito bankai ir 
miesto Įstaigos buvo apsta
tytos kulkasvaidžiais, kad 
alkani darbininkai nepriei
tų prie aukso kalnų.

Šunės aukščiau žmogaus.
Detroito buržujai siųsda

vo į Groves Point šunes mo
kytis visokių “triksų” pas 
tūlą “profesorių” ir nema
žai sumokėdavo už jo dar
bą ir šunų maitinimą. Bet 
vienu tarpu buvo patėmyta, 
kad “profesorius” neduoda 
tiek maisto šunims, už kiek 
šunų ponai jam užmoka; to
dėl jis buvo patrauktas į teis
mą ir nuteistas 30 dienų ka
lėjimo už nedapenėjimą šu
nų. Bet kada darbininkai 
paprašo duonos ar darbo, 
tai tie ponai pavaišina juos 
policijos buožėmis ir kalėji- 
man grūda.
Ar komunistai vadovavo 

demonstraciją?
Detroito geltonlapiai pa

skelbė, buk bedarbių de
monstraciją 6 kovo vadova-

vę komunistai. Žiūrint į f ak-į rė jo metinį balių 23 vasario, 
tus, aš nenoriu tikėti, kad' * 
tie veidmainiai butų vado-1 
vavę, nes Detroito darbo mi
nios komunistams nepritaria 
ir netiki, kad komunistai ga
lėtų išvest darbo žmones iš 
vergijos. Jie revoliucionie
riai tik liežuviais. Štai pa- 
vyzdis. Detroite yra keli ko
munistai, kurie skelbiasi di
deliais kovotojais ir prisi
segę raudonas kukardas lai
ko spyčius ant bačkų. Bet 
kada per demonstraciją 6 
kovo vieną tų revoliucionie
rių (Yonikienę) policija pa
dėjo belangėn ir pradėjo 
klausinėti, ar ji yra komu
nistė, tai šita “revoliucio- 
nierka” netik neprisipažino, 
kad ji yra komunistė, bet 
pareiškė, kad ji neturinti jo
kios simpatijos nei komunis
tams, nei Maskvai. Ir visi 
jie tokie “revoliucionieriai.” 
Jie drąsus tik tada, kai išsi
traukia munšaino. Bet kai 
pamato guzikuotą policma- 
ną, tai tuojaus išsižada savo 
idėjų ir partijos, kaip šv. 
Petras Kristaus. Na, o ką to
kia revoliucionierka, kaip 
Yonikienė, darytų, jeigu jos 
gyvastis butų pavojuje, kaip 
kad Lietuvos kovotojų už 
demokratiją, kuriems prisi
eina stoti prieš fašistų bude
lius?

Žydas daro lietuviam* 
sarmatą.

Detroite ir priemiesčiuo
se randasi daugiau kaip 
25,000 lietuvių ir yra susi
tveręs lietuvių biznierių 
“C'hambers of Commerce,” 
bet nėra vienybės ii* nėra jo
kio progreso. Lietuviai ne
gali nei mažiausio progra- 
mėlio duoti per radio. Tą 
trukumą matydamas, Det
roito biznierius žydelis F. 
Seeder, atidarydamas naują 
krautuvę, paskelbė laikraš
čiuose, kad 18 vasario duos 
lietuvišką programą per ra
dio. Nusistačiau savo radio 
paskirtą valandą ir klausau ' 
išsižiojęs to “lietuviško pro- 1 
gramo.” Iš tikro, buvo sar- •: 
mata ir klausytis, kaip žyde
lis užruko fonografą su su- 

, lužusiu lietuvišku rekordu. 
Negalima buvo atskirti, ar 
tai lenkų, ar lietuvių kalba.

Detroito lietuviai turėtų 
pasistengti ir duoti gerą pro
gramą per radio. Tuo turėtų 
pasirūpint biznieriai ir pro- 
fesijonalai, nes jeigu jie to 

■ nepadarys, tai jų obalsis 
“Savas pas savajį” visai nu
bluks.

Draugijų darbuotė.
L. A. P. Kliubas Ham- 

tramcke nuvertė nuo sosto 
“carą” B. J. šliužą. Jis buvo 
įleidęs į Kliubą gilias šak
nis, bet kada prohibicininkai 
išvertė jo barus, kurių pa- 
gelba jis palaikė tamsumą 
tarp Kliubo narių, tai nuvir
to ir jis pats nuo Kliubo pir- 
mininkystės sosto. Jo vieton' 
Kliubas išrinko blaivą, dorą Sda’rjrtį" mvo “tonikas. 
ir laisvų minčių pirmininką, nes kitaip j 24 valandas bu. 
K. Markūną. E šią apšaukti fašistais. Taigi

Vasario 16 d. fašistų rė-! dabar tarpe komunistų eina 
mėjas A. J. Kižis atnešė didelis sporas dėl “Vilnies” 
Kliubo susirinkiman laišką, 
kad Kliubas prisidėtų prie 
apvaikščiojimo Vytauto ju- 
bilėjaus. Kilo plačios disku
sijos. Didžiuma narių išsi
reiškė, kad jeigu Kliubas 
prisidėtų prie Vytauto gar
binimo, kurį dabartinė Lie
tuvos fašistų valdžia sugal
vojo, tai tuo Kliubas paro
dytų, kad jis sutinka su fa
šistų valdžia ir remia tokius,

aš nenoriu tikėti, kad i Žmonių privažiavo daug, 
ne*s buvo skelbiama, kad 
nauji nariai bus priimami 
už pusę įstojimo. Kadangi 
salė buvo prisigrudus kupi
nai, tai tūli žmonės paliko 
viršutinius savo drabužius 
automobiliuose; bet baliui 
pasibaigus kai kurie savo 
drabužių jau neberado. Bu
vo pašaukta policija. Sura- 
šinėdama kas kam prapuolė, 
policija pastebėjo skersai 
gatvę nuo svetainės riogsant 
bažnyčią ir sako žmonėms: 
jus, sako, niekad nepalikit 
automobiliuose daiktų palei 
bažnyčias. Mes, sako polici
ja, daugiausia gaunam skun
dų nuo bažnytinių vietų, kur 
daugiausia žmonėms ap
krauto karus katalikų vai
kai.

Komunisto darbas SLA. 
200 kuopoj.

Čia buvo karštagalvis ko
munistas E. S. Būdamas 
SLA. kuopoj finansų rašti
ninku jisai pridarė daug 
nesmagumų, už ką Centras 
jį prašalino iš SLA. Bet kuo
pa su juo dar neapsidirbo ir 
žada traukti teisman, nes, 
sako, būdamas finansų raš
tininku jis priimdavo nuo 
narių duokles ir “užmiršda
vo” jas į Centrą nusiųsti.

Kitas raudonarmietis, J. 
V., surinko iš savo spalvos 
draugijų 340 dolerių ir nuė
jo į “crap-house” išbandyti 
laimės kauliukais, ir gemb- 
leriai jį “išklynino.” Sako. 
$300 buvę “Aido Choro,” o 
$40 “Tarptautinio Apsigy
nimo.” Dabar darbiečiai ir 
“Aido” giesmininkai verkia, 
kad jų pačių tavoriščius taip 
buržuaziškai juos nuskrau- 
dė. Ir jie negali jokiu budu 
prie jo prisikabinti ir pas 
Trockį deportuoti.
Dėl “Tilžė* Balso” kyla re- 

voliucija pas komunistus.
r Pereitais metais buvo pa
kviestas iš Detroito “Aido 
Choras” ant “Vilnies” pik
niko. Nuvažiavo išpildyt 
programą ir pastebėjo, kad 
ten, kur Andriulis vadovau
ja, kiti tovariščiai prisisegę 

■ raudonas kvietkas pardavi
nėja munšainą ir ant bačkų 
pasilipę sako spyčius. Vie
nas Detroito giesmininkas, 
sugrįžęs iš to slauno pikni
ko, parašė korespondenciją 
į komunistinį “Tilžės Bal
są,” kaip “Vilnies” piknike 
komunistai girdė žmones 
svaigalais. “Vilnis” tą ko
respondenciją pamačius 
“Tilžės Balse,” griežtai ją 
užginčijo. Detroitiečiai pa
matę “Vilny” tokį užginčiji- 
mą, pasiuntė “Vilniai” pro
testo rezoliuciją ir pareika
lavo, kad “Vilnis” prisipa
žintų prie savo grieko. Bet 
vietoj prisipažinti prie grie-’* 
ko, Andrulis iš “Vilnies” at-\ 
siuntė savo tavoriščiams • 
griežtą ultimatumą, kad jie 

I

i BALTIMORE, MD.

I

tas staltieses, 
aš niekad namačiau

------------ ——-------------------  
Jus jau trečia y pat a šią są- 

vaitf, kuri klausia manętt 
kaip aš .raunu mano lininius 

taip baltus!

| Tik žiūrėk

l____________________

tokių balių:

"X

pamerkiu drabužius i 
I <metonuota> įtins* putas. Jie 

išeina snie^uotai-balti 
nė biskio netrinus.

Kaip tad sutaupo d ra bu- . 
o:—I

I
žius! Aš eisiu xaut Rinso 

šiandien.
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SOUTH BARRE, MASS.
Aukos politiniams Lietuvos; Komunistų demonstracijoj 

1 daugiau maršavo policma
nų negu bedarbių.

Kaip kituose miestuose, 
taip ir Baltimorėj komunis
tai 6 d. kovo triukšmavo, 
kad geriaus išgarsinus savo 
susmukusią partiją. Jų de
monstraciją daugiausia iš- 
bubnijo vietos laikraščiai. 
Jau kovo 4 d. “Sun” ir 
“News” rašė, kad komunis
tai organizuoją didelę armi-

kaliniams. '
-Nors mes čionai nedarom 

jokių pramogų ir neturim 
organizacijos, gyvenam ma
žam būrely, vos 19 šeimynų 
ir pavienių taip pat mažai, 
vis dėlto neužmirštam tų 
Lietuvos draugų, kurie ko
voja su juoda reakcija. Man, 
žemiau pasirašiusiam, perė
jus per stubas čionai gyve
nančių lietuvių ir paprašius 
paaukauti po keletą centų ją bedarbių. Kovo 5 d. poli- 

j tiems kovotojams, kurie cijos viršininkas Gather pa- 
’ kenčia nekaltai kalėjimuo- skelbė, kad jis turįs priren- 
, se, o jų šeimynos badauja, gęS jau 900 policistų prieš 
! aukavo šie asmenys: Į komunistų demonstraciją.
I S. Sabonis $4.00; po 1 do- Tikėtasi didelės revoliuci- 
lerį — G. Bučinskas ir J. R i- jos. Bet visi apsivylė. Komu- 
bokas; po 50 centų — nistų demonstracijoj nedaly- • 

vavo nei 200 žmonių. Mar-

I

Jaramskis, K. Saputavičius, Vavo nei 200 žmonių. Mar- 
K. Savickas, J. J. Stanino, šavo apie trejatas desėtkų 
J- Pucholsky, S. Urbonavi- juodukų, apie 20 jaunų žy- 
čiu% M. Kaziukevičius, J. dūkų, o daugiausia tai viso- 
Lučiunas, A. Keblinsky, G. kių tautu marga publika. 
Kasputis, P. Zubas, J. Mar- __________ 2__ 2
kūnas, V. Lukoševičius, V. I rinko ant pleciaus prieš mie- FTT • l * TA - - -

A-^Tamošai- sakyti, tai žiopsotojų prisi-

Kada demonstrantai susi-

Zemickas, M. Baliunas, P. sto salę ir pradėjo “spyčius” 
Kamarauskas, A. Tamošai- sakyti, tai žiopsotojų prisi
ris, J. Volskis, A. Polano, E. rinko apie trejatas tukstan- 
Joyce, V. Bagdonavičius ir čių. Jokio triukšmo nebuvo. 
Ona Williams; po 25 centus i Kiek yra bedarbių Balti- 
davė: J. H. Carey, S. Salyo, morėj, tikrai nežinoma, bet 
J. T. Fairwell, A. Tunkelis, jų yra labai daug. Ir jeigu 
A. Premor, C. Premor, S. butų maršavę visi bedarbiai. 
Kupstis, K. Seronka, A. Go- ■ • • • 
tautas, M. Gradvickas, B.

I Varanavičius, V. Staknis, J. 
Tropkus ir S. Kirviolavičius;
P. Motkevičius 30 centų; J.,________ _______________
Klimas 10 centų. Be-to da kių demostracijų bedarbių 
Lawrence aukavo šie: J. gyvenimas nepagerės. Norint 
Paulauskas 50 centų; po 25 sumažint bedarbių skaičių, 
centus: J. Siekis, P. Alekna, reikia organizuotis ir trum- 

TTiso pinti darbo valandas. O ko
munistai daro kaip tik atbu- 
J vietoj organizuoti, jie 

skaldo darbininkų organi
zacijas. Taigi gerai ir padarė 
bedarbiai, kad ignoravo ko
munistų rengiamą demonst
raciją. Joje maršavo dau
giau policmanų, negu bedar
bių. Baltimorietis.

tai butų gal į 10 tūkstančių.
Bedarbių būklė labai blo

ga, bet jie žino, kad komu- 
. nistai rengė demonstraciją 
; tik dėl išsigarsinimo. Dėl to-
1 ui viV'iim'K’Ui. civij MVU1C41 uju

gyvenimas nepagerės. Norint

J. Mosis ir J. Bitautas. V 
$22.40.

Visiems aukavusiems ta- įaj: 
riu širdingą ačiū varde LSS. 
61 kuopos. S. Sabonis.

LAWRENCE, MASS.
LSS. Rajono vakarienė 

pavyko.
Vasario 22 d. LSS. VI Ra

jonas čia buvo surengęs-va
karienę Lietuvos politinių 
kalinių naudai. Oras pasi
taikė geras ir svečių atsilan
kė gražus būrelis. Iš Bosto
no atvyko beveik visa pa-

Jisai yra išvilojęs $100.00 iš warkiečių ir keletas svečių 
Bujausko ir $10.00 iš Sugen- susirinko į Elk’s Home salę, 
tienės. prižadėdamas jį®1115 kur buvo suruošta p. Balu

čiui pagerbti vakarienė. 
Bankiete dalyvavo pora žy- žangioji inteligentija. Kal
inių miesto valdininkų, kurie 
pasakė lietuviams ir Lietu
vos atstovui prielankias pra
kalbas. Liet, atstovas kalbė
jo dviem atvejais, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Buvo ir 
keletas kitų kalbėtojų. Pirm. 
Trečiokas pakvietė vakarą 
vesti adv. J. Matulevičių.

Tariame visiems daly
viams ir aukuotojams širdin- pasibaigus, 
gą ačiū, o ypatingai šv. Cici- skirstė kuo geriausiame upe. 
lijos chorui ir jo vedėjui p. 
A. Stanišauskui, kuris įvai
riose komisijose yra savo 
darbu daug prisidėjęs.

A. S. Trečiokas, pirm.
J. Kralikauskąs^sek.
S. F. Gudas,^kas.

išimti amerikoniškas pilnas 
popieras į 3 mėnesius; bet 
tie žmonės išlaukė su viršum 
metus ir, nesulaukę tų po- 
pieių nei pinigų, dabar pa
tys išsiėmė popieras be to 
tautiško advokato pagalbos. 
Tai tau ir “savas pas savą I” 

i Detroito biznierių “Chamber 
| of Commerce” turėtų susi- 
1 rūpint tokiais žulikais, nes 
daugiau savas pas savą neis.

Tarka.

NEWARK, N. J.
Lietuvos nepriklausomybės 

12 metų sukaktuvės.
Vasario 16-tos dienos pro

gramas Lietuvių šv. Jurgio 
l svetainėje buvo pradėtąs 4 
Į vai. po pietų. Lietuvos mini- 
steriui p. Balučiui parvežti 
iš New Yorko į Newarką 
buvo pasiųstas Amerikos ir 

l Lietuvos vėliavomis papuoš- 
itas automobilis. Vietos ame
rikonu laikraščių reporteriai 

, buvo atvykę į salę ir p. Balu
ti bendrai su komiteto na- 

Įnais nufotografavo. Paveik
slai su aprašymu tilpo vasa
rio 17 d. laikraščiuose. Ko
miteto pirm. A. S. Trečio
kas pirmiausiai pakvietė pa
sakyti keletą žodžių kun. 
Ig. Kelmelį, p. V. Ambraze
vičių ir kun. Cibelį iš Yon- 
kers. N. Y. Paskui p. Baub
lienė ir p. A. Verba sudaina- 
navo solo.

Paskutinis kalbėjo p. Ba
lutis. kaipo principalis šio 
vakaro kalbėtojas. Jo kalba 
visus labai suinteresavo. Au
kų Vilniaus atvadavimo rei
kalams surinkta $60.63.1 
(Dėl vietos stokos aukavu
sių vardus turėjome išleisti, 

skelbia. Detroite yra vienas—Red-) 
f^ks^ys advokatas, persi-!

........... ............., _...............w l 
pikniko. Detroito komunis- Į 
tai nenusileidžia už teisybę 
ir žada apskelbti atvira kova 
“Vilniai” ir “Laisvei.’7

Nešvarus “savas.”
Detroite tarp musų biz

nierių yra obateis, kad sa
vas turi eit pas savą; visi už 
vieną, vienas už visus. Bet 
kada savas nueina pas savą 
su reikalu, užmoka gerai ir~ j gerai n

kaip Vytautas, Voldemaras, dar magaryčiom kad at- 
Smetona ir kiti diktatoriai. darbą, tai tas “savas" 
Daug Kliubo narių sutiko su Profesionalas pasielgia taip 
“Keleivio” paaiškinimu apie ..ia.u^®^a.L kad svetimtau- 
Vytautą, ir didžiuma balsų 9}a^ ?ai*daus juoko,
atmetė fašistų laišką. Tik 15 . a’ žinoma, ir dorų profe- 
narių atsirado, katrie baisa- tonalų bei biznierių, bet tie 
vo remti fašistinį jubilėjų. r,33}’3.55 P38 ^vaji” nelabai ir

Saugokite* bažnyčios!

bėjo d-ras Mikolaitis, “Ke
leivio’’ redaktorius Michel- 
sonas ir adv. Bagočius. Pas
kui prasidėjo šokiai ir trau
kta laimės tiketėliai. Dova
nas laimėjo šie draugai: 
Stravinskas iš Roxbury, 
Mass., auksinę plunksną; 
Butnickas iš South Bostono, 
auksinius 5 dolerius, o D. 
Kirmil iš Lavvrence’o, “Ke
leivi” metams. Vakarėliui 

draugai išsi-

PRAŠO PAGALBOS.
Gerb. “Keleivio” Redak

cija, įdėkite šį mano atsi
šaukimą.

Šių metų sausio 15 dieną 
aš buvau skaudžiai apde
gintas laike gazo ekspliozi- 
jos anglių kasykloj ir dabar 
randuos labai sunkiam pa
dėjime. Ilga bedarbė prieš 
tai mąne taip suvargino, kad 
aš neturiu kąsnio . duonos. 
Taigi meldžiu geros valios 
draugų pasigailėti manęs ir 
paaukauti keliatą centų nors 
ant duonos.

Antanas Mozūras.

Mes liudijam. kad jis yra 
sunkioj padėty ir reikalin
gas pašalpos.

M. Gataveckas, 
A. Gataveckas, 
S. Bulotas.

Aukas ir laiškus prašome

Draugai Urbonas ir Gar- 
jonis surinko keliatą dolerių 
aukų politiniams kaliniams. 
Po $1.00 aukavo: S. Puido
kas, A. Pilvelis ir V. Miški
nis: D. Kirmil $1.25, o C. B. 
Cook ir A. C. Majauskas iš 
Haverhillio po 50c. Kai 
kurių aukavusių vardai liko 
neužrašyti, bet iš viso aukų 
surinkta $9.40. Nuo vaka
rienės liko $27.99, nuo drg. 
S. Sabonio iš. So. Barre, 
Mass., gauta $22.40. Taigi iš 
viso susidarė $59.79. Pini
gai perduoti VI Rajono iž
dininkui drg. J. Kairaičiui, 
kuris pasiuntė politiniams 
Lietuvos kankiniams.

LSS. VI Rajonas taria 
ačiū visiems, kurie yra prisi
dėję prie šios vakarienės sa
vo centais ir parėmė kanki
namus už laisvę kovotojus.

J. Urbonas.

. . . ____ ___ i Prakalbųlr dainų progra- siųsti šiuo adresu: S. Bulo-
Detroito L. P. Kliubas tu^krikštinęs svetima pavarde, mui pasibaigus, apie 100 ne-‘tas, New Philadelphia, Pa. Į

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanad*.

GEO. 
bendorąitis 
520 W'iiaon SU, 

Waterbury, Coaa.

WATERBURY, CONN.
Komunistų demonstracija 

buvo labai menkutė.
Kaip visur, taip ir pas mus 

6 d. kovo komunistai ruošė 
“solidarumo demonstraci
ją.” Policija mobilizavo vi
sas savo spėkas ir iš kalno 
apsiginklavo kulkasvai
džiais. Ėjom visi žiūrėti, kas 
tenai bus. Manėm, kad prie 
City Hali susirinks apie 
100,000 revoliucionierių. Bet 
pasirodė saujalė komunistų. 
Visų pirma policija suėmė 
19 metų žydelkaitę Rose 
Ross. Policijos vedama ji 
labai verkė, bet publika juo
kėsi. Iš viso buvo suimta 4 
komunistai, kurie dabar pa
statyti po $500 kaucija. Lie
tuvių komunistas Krasnic- 
kas nešė plakatą su užrašu: 
“Defend Workers’ Father- 
land—The Soviet Union.” 
Policmanas kaip spyrė jam į 
užpakalį, tai musų Krasnic- 
kas numetė plakatątą ir nė
rė į minią. Gerai da kad ne
didelio ūgio vyras, tai greit 
pasislėpė, o kitaip gal ir jį 
butų nuvežę į belangę. De
monstracija tuo ir pasibaigė. 
Revoliucijos negavom nei 
pamatyt.

Dzūkų Martinas Pecuko- 
nis pateko į bėdą. Jis buvo 
areštuotas ir kaltinamas su- 
piaustymu Juozo Barausko, 
kuris tarnauja pas Merę. 
Sakoma, kad ginčas kilęs 
dėl to, kad Barauskas su 
Mere nenorėję mokėti Pe- 
cukoniui $350 už pristatytą 
naminę. Teismas pripažino 
Pecukonį kaltu ir nubaudė 
$100 ir 60 dienų kalėjimo. 
Pecukonis su tuo nesutiko ir 
apeliavo.

Kovo 2 d. šv. Juozapo pa
rapijos choras statė komedi- 
jėlę “Išeivija.” Salė buvo 
pilna žmonių ir veikalėlis 
publikai patiko, nes buvo ne
maža juoko. Reporteri*.
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Kitas naujai ______  __ ____
nkinimo bu- —20 metų amžiaus. Iš to
as pieštukas,'skaičiaus virš 30 jaunuolių 
namam tarp buvo nuteista mirties baus-

. leistinos visos priemonės.

i traškėti ir ėjimui buvo išgelbėta jų gy- 
tsiduoda sa- yybė.

. :).Pat Fašistų žvėriškumas aiš-
iĮ žiedą, 2^',kinamas tuo, kad jie neturi

suspau-lįį] ųyjie stengiasi ivairio- rinilffP-l • • - — --
(Šri ubų) paga

. . . x - 1 - — r • urie ir šian-
asmems, kuriuos mato pir- dien tebesėdi. Kankinimo 

• (rezultate yra daug atsitiki-

K ELE!V 1 S

ją planetą, tėve?
—Jes. Maike, ta planeta mokslas yra jau neužginči- £

4 kad žemė su- 4

vęs pažinti.

I

4 No. 12. Kovo 19 d-, 1930.

Baisi Fašizmo Priespauda Lietuvoje Džiovos Nukreipimas
a ■ • • ■ B • »irti — *1 • • X X * X • XI—... _______ __________—■—■■■metu nustojo proto ir tebe------------------------------- -—

laikoma drauge su sveikai-' Mikrobai plaučiuose pa
sinis. O ką bekalbėti dėl jau- gimdo džiovą. Sveikas kū
nų mergaičių, kurios dažnai nas nepasiduos mikrobams 
uždaromos į karcerį ir ten ir išnaikins juos, bet silpnam 
kalėjimo “načalstvos” esti kūne, ir be tinkamo prižiu- 
išniekinamos! Visa tai vyk- rėjimo. mikrobai pasidaugi- 
sta katalikiškoje Lietuvoje na, sunaikina plaučius ir 
__ 1 žmogus miršta.

Tarp apsireiškimų, kurie 
verčia mus kreiptis prie gy
dytojo, yra silpnas kosėji
mas, menkas karščiavimas 
po piet; sumažėjęs svaru
mas ir 
iš plaučių.

Tūli žmonės mano galį iš- 
sigydyt patentuotais vaistais

kalingas sveikatai, kiek ir 
gi-ynas, maistingas valgis.

Žmogus neturi miegoti 
prikimštuose kambariuose, 
su uždarytais langais. Na- 
nai ir dirbtuvės turi but šva
rios ir tinkamai išvėdintos. 
Purvai ir prastas oras yra 
geriausia džiovai dirva.

Žmonės su šalčiu ir kosu
liu, kuriuos per ilgą laiką tu- 
■ rėjo, ir kurie vis mažiaus ir 
; mažiaus sveria, turi kuogrei- 

ir kraujo pasirodvmas £iaV^ia e!t v*J K J į ba į kliniką. Pavojinga lauk
ti.

Neatsargus spiaudymas 
išplatina džiovos ligą. Nors 
nepatartina kitam miegoti 
su džiova sergančiu, vienok 
atsargus džiovininkas nėra 
pavojingas tiems, su kuriais 
jis gyvena arba dirba. Dau
gelis žmonių savo systemoj 
turėjo džiovą, bet neapsir- 
go, nes turėjo sveiką ir stip
rų kūną.

Visuomet užsidenk bumą 
ir nosį su skepetaite, kuomet 
kosti arba čiaudai, ir būti
nai reikalauk, kad kiti tą da
rytų. Kuomet įeini į kamba
rį iš lauko ir randi blogą ar 
dvokianti orą, atidaryk lan
gus ir įleisk šviežio oro. Ati
daryk ir duris.

Stengkis nebūti prigrus-

Karo lauko teisinai, kanki- rių ('pozicijos naikinimo 
nimai ir provokacijos.

Lietuvos fašistų valdžios 
kova už savo padėties isi- 
stiprinimą krašte yra veda
ma beveik obalsiu: Išnai
kinti socialdemokratus! Po 
to, kaip pereitą pavasarį 
mirties bausmės, amžinos 
katorgos ir ilgamečio kanki
nimo tikslu išleisti taip vadi
nami “plečkaitininkų” įsta
tymai — fašistų teroras įgy- 
jo masinių žudymų reikšmę, 

į šiuo tarpu visi Lietuvos 
didesniųjų miestų kalėjimai 

; yra perpildyti politiniais 
kaliniais ir daugelis areštuo
tų laikoma įvairiuose žval
gybos skyriuose, vietos bu
delėse, kurių tankus tinklas

■ padaro iš Lietuvos Respubli- 
jkos vieną ištisą, kalėjimą.
Pernai suimtųjų socialde- 

* mokratų buvo Kaune virš 
100. Šiauliuose virš 60. Var- 

| niuose virš 50 ir kituose Lie- 
| (tuvos kalėjimuose virš 150 
(žmonių. Skaitliai vien žino
mų narių: o kur daugybė 
dar nesužinotų narių!

Socialdemokratų naikini-
■ mo kampaniją rūpestingai 
Į parengė fašistų oficialė 
(spauda. Visa socialdemo- 
\ kratinė Lietuvos emigraci
ja, be išimties buvo paki ikš- 
tyta “plečkaitininkų” vai-

po “doros ganytojų** kuni
gų ir “garbingų” damų akių. 
Jie žino tatai, bet tyli.

Fašistiškai-totoriškas teis
mas stengiasi išvengti dienos 
šviesos. Bylose nedaleidžia 
advokatų, taip pat reti yra 
atsitikimai, kuomet leidžia 
bylos metu net pačius teisia
mųjų artimuosius dalyvauti.
Teismo posėdžiai dažniau- -arba pas šundaktarius.

I
Į

—Tegul bus pagarbintas, gos tyrinėjimams. 
Maike. " -----

—Labo ryto, tėve.
taip anksti skubini?

—Atėjau pas tave, Maike. žemė. Yra susidariusi teori- \ ^“visfiravanriuristo per- 
Žinai, gazietos rašo, kad ta-(Ja> kad žeme vra atskilusi, gyVenjmaj buvo prirašyti so
po atrastas naujas kontras. j nuo saulės. Šita teorija re- e;ųifa.m(,’Kratarr1< Draus“ <u Taigi atėjau pasiklausti, kur miajna tam tikrais faktais, j So kiSąSc'.-^m.mi- 
tokia šalis yra. |kunų gauna tyrinėjam kitasl t fašistai pakrikįtijo

—Turbut kalbi apie nau- planetas ir paskui laikant(f.išdaviku," "pa
juos prie zejnes. Pavyzdžiui,' pjrktuJ ]enky agentu.- ..biau_ 

niausiu Lietuvos priešu,” 
“teroristu” ir tt.

Išvada iš to aiški: —

I tau aną sykį aiškinau, moks- 
Kur las d a nėra tikrai nustatęs, 

kokiu budu atsirado musų

neduoda man užmigt.
—O kodėl tu ja taip susi

rūpinai?
—Mudu su zakristijonu 

kalbėjova, kad jeigu tikėtas 
nebūtų labai brangus, tai gal 
vertėtų tenai nuvažiuot. Ži
nai, naujas kontras vis geres
nis, kaip senas.

—Ar tu žinai, tėve, ką 
reiškia žodis “planeta?”

—O ką aš čia galiu viską 
žinot I

—Planeta, tėve, tai kitas 
toks pasaulis kaip musų že
mė. *

—Tai ir gerai.
—Gerai, bet kaip tu tenai 

nuvažiuosi ?
—Kodėl? Argi tremas te

nai neina?
—Ne, tėve. Planeta yra 

visai atskiras nuo žemės kū
nas. Tarp musų žemės ir ki
tų planetų nėra jokio susi
siekimo. Bet jeigu ir galima 
butų geležinkelį tenai nu
tiesti, tai visgi niekas nega
lėtų tenai nuvažiuoti, nes 
perdaug toli.

—Ar toliau da kaip į Lie
tuvą?

—Juokus kalbi, tėve. Į 
Lietuvą tik apie 3000 mylių. 
O planetos yra atskirtos bi- 
lionais mylių viena nuo ki
tos.

—O kaip tai butų toli, bi- 
lionas mylių?

—Aš tau duosiu šitokį pa- 
lvginima, tėve. Nuo žemės 
ligi saulės yra skaitoma 
apie 92 milionai mylių. Jei
gu mes nutiestume tenai ge
ležinkelį ir paleistume trau
kinį, tai važiuodami be jo-i 
kio sustojimo dieną ir naktį ( 
po 50 mylių Į valandą, saulę: 
pasiektume tiktai po 185 j 
metų. Taigi aišku, tėve, kad 
niekas iki saulės negalėtų 
nuvažiuoti, nes niekas nega
li taip ilgai gyventi. Bet aš 
čia kalbu tik apie kelionę 
tarp žemės ir saulės. Gi nau-{ 
joji planeta yra 45 kartus 
toliau nuo saulės, negu že
mė.

—Gerai, Maike, jeigu tas 
naujas pasaulis taip toli, kad 
privažiuoti negalima, tai 
koks mums iš jo pažitkas?

—Suprantama, kad tau, 
tėve, nėra iš to jokios nau
dos. Bet mokslui jis duoda 
labai daug naujos medžią

jamai įrodęs, 
sideda iš tų pačių medžiagų, 
iš kurių susideda saulė ir ki
ti dausų kūnai. Tas i. „— 
pamato spręsti, 
vra nuo saulės 
Naujos planetos

darbą.
Už ką teisia?

šilas karo lauko ‘Teismas” 
praėjusiais metais vienoje 
byloje nuteisė kelis visam 
amžiui ir ilgamečiam kator
gos kalėjime už tai, kad jie 
prisipažino esą įsitikinę 
marksistai. Brazulevičiaus 
manymu, būti įsitikinusiu 
marksistu, tai būti “tėvy
nės išdaviku.” Tuo pasire
miant pernai buvo nuteisti 
universiteto studentai če- 
reška ir Žvironas.

Bylų išprevokavimas.
Katalikiškos Lietuvos 

“tautinė“ valdžia nekenčia 
savo pavaldinių ateizmo. 
Kad išgelbėti tėvynę nuo 
“bedievių,” Brazulevičius 
pradėjo teisme griebtis pro
vokacijų iš religijos pagrin
dų išeidamas. Teisiamojo 
klausia, ar jis yra tikintis, ar 
ne. Gavęs neigiamą atsaky
mą. “teismo” pirmininkas. Niekuomet Lietuvoje 
pradeda kaltinamąjį tardy- špionažas, išdavystė ir pro- 
ti. kaip jis drįsta nepriklau- vokacijos nebuvo tiek giliai 
syti oficialiai tikybai. Jei įleidusioš šaknis ir sudemo- 
kaltinamasis, nieko blogo ralizavusios visuomenę, kaip 
nemanydama-. pradeda fašistinio Voldemaro ir vė- 
smulkiau nupasakoti savo liau smetonininkų laikuose, 
nusistatymą dėl religijos, Išdavystė vykdoma įvairiau- 
pirmininkas nusiklausyda- siomis priemonėmis. Daž- 
mas konstatuoja, kad, “tei- nai atsitinka, kad artimi gi 
siamojo pažiūra į religiją minaičiai keršindami ar sa- 
turi komunistinį antspalvį,” 
ir dėl to jis yra nuteisiamas. 
Tuo pagrindu nuteistas stu
dentas Jokubėnas ir kiti.

Tam pačiam Jokubėnui, 
kuriam Brazulevičius pritei
sė 10 metų katorgos, teismas

šia vyksta kalėjimų sienose. 
Todėl dažnai nėra galimy
bės nustatyti aukų skaičius. 
Nėra galimybės nustatyti 
smulkiai net visų kankinimo 
būdų, nes patys paliuosuo- 
tieji yra tiek ibaidvti. kad 
bijosi visa tai išpasakoti.
Fašistų ramsčiai Lietuvoje.

Niekuomet

ir Juoda‘“plečkaitininkų" naikinimui

atskilusi.iTie.patys apkaltinimai ne- 
pastebėii-|‘,e31<*:mal teko nukreipi, 

mas gali da geriau šita dalv- Į,.Pnes soc.-demokr. partij? 
ką nušviesti Dėl to moksli- I-^uvoje, ypatingai po to, 
ninkai ir susidomėjo ta pla- g1'" inscenizuota pi o- 
ne<įa J vokacijos keliu Galimo ir

-Tai tu. Maike, tiki, kad kiu! draugu deI D'šių 
žemė šiur atskilo nuo saulės? emigrantais.

-Pakol niekas nėra da' Fašistinio rėžimo bege- 
įrodęs, kad ji atsirado kito- diskumą paiodo ir taipvad. 
kiu budu, aš tikiu kad ji at-' karo laUlt0 telsmas- Kuo' 
skilo nuo saulės.

—O “Darbininko” red ak- namas 
orius juokiasi iš to.

1 —Jeigu tu. tėve, norėtum,
Į patirti, iš kurio galo geriau' 
i

met buvo išleistas taip vadi- 
‘plečkaitininkų įsta

tymas.” šiam teismui atiduo
ta kiekviena politinė byla.

____ ' Tikrenybėje tai yra žmog- 
pradėti rąžančius kalbėti, žudžių banda su majoru 
tai gal “Darbininko” redak- Brazuievičiu priešakyje. Tas 
torius ir galėtų tau ką nors teismas važinėja po visą 
praktiško nasakvti: bet ka- krasta ir vykdo legalizuotą 

! da jis nori" juokus daryli iš žmogžudybę bei amžiną ka- 
! gamtos mokslų, tai iis pri- tergą fašizmo oponentams. 
, mena tą'asilą, kuris į veid-j Paduosime kiek smulkių 
(rodį žurėdamas negalėjo sa- žinių apie šito “teismo” pro-

• - A * «

ii

vas sąskaitas suvesdami iš
duoda savo artimuosius.

Metai ar daugiau atgal 
įkurtoji “Geležinio vilko” 
organizacija turi savo tiks
lu išnaikinti opoziciją. “Ge
ležinis vilkas” yra “ochran- 

dar padidino bausmę už..T Statkaus bumą, ko-
“nesilaikymą teismo posėdy J9S’ au.s-sJr a^s; “Geleži- 
disciplinos,” nes kaltinama- h*6 vilkas’ išdarinėja, pro- 
sis apklausinė mo metu už- vokuoja, areštuoja, tardo ir 
mušė musę cam ant nosies apibrėžia piliečių politinę 

f ištikimybę.
į “Geležinis vilkas” tapo 
organizacija, kur sutilpsta 

rankos” prak- visi visuomenės padugniai.
Tatai drauge yra fašistinės 

valdžios moralinė sėkla. Pa
skutiniuoju metu smetoni- 
ninkai pradėjo organizuoti 
naują - slaptą organizaciją. 
“Mirties gusarus.” kurie ne-

Nevartckit patentuotų 
vaistų ir neikit pas šundak
tarius, kurie garsinasi gydą 
džiovą tik jiems žinomu bu
du. > j

Jeigu tik manai, jog sergi 
džiova, tai eik pas žinomą 
gydytoją arba į džiovos kli
niką.

Persitikrink, ar plaučiai 
tinkamai egzaminuojami. 
Atsimink, kad reikia nu
dengti krutinę. Netikėk į to
kį daktarą, kuris egzami
nuoja plaučius per drabu
žius, arba, da aršiau, kuris 
nurodo vaistus gerai tavęs 
neapžiurėjęs.

Jeigu yra kiek nors abe- tuose kambariuose, 
jonės. tai seilės turi būti po Nevažiuok gatvėkariais, 
mikroskopu išegzaminuotos, kuomet turi trumpą kelionę. 
Valstijos sveikatos biurai Vaikščiok pėkščias. Bent du 
padaro tai už dyką. ant dienos pasivaikš-

Kas tris minutas Suv. Vai- čiok šviežiame ore. Tas pri- 
stijose vienas žmogus įnirš- dės dešimts metų prie tavo 
ta nuo džiovės. Šimtas pen- amžiaus, 
kiasdešimts tūkstančių žmo
nių kasmet miršta nuo džio
vos šioje šalyje. Vienas iš 
dešimts mirusių yra miręs 
nuo džiovos.

Šviežias oras yra tiek rei-

Atidaryk miegamojo kam
bario langus dieną ir naktį, 
net ir žiemos laiku. Perdaug 
šviežio oro nekuomet ne
gausi. Šviežias oras užmuša 
ligų mikrobus. FLIS.

ceduras.
Pirmininkauja tame teis- 

SUSIRiNKO 1000 DARBI-’me Brazulevičius. be galo 
NINKU, O DARBO NĖRA, žiaurus ir kietos širdies tiro- 

Norėdami suraminti be- nas. Jisai su didžiausiu pa
darkius, Bostono ponai pa- mėgimu pildo įsakymus is 
skelbė laikraščiuose, kad i aukščiau. Paklausinėjęs “liu- 
daug bedarbių gali gauti jdininkus” (žvalgybininkus) 
darbo Bostono uoste prie;ir kaltinamąjį, jisai atsistoja 

i laivų iškrovimo. Ant ryto- kaip Herodas ir pasako ap
ijaus" uostan susirinko apie kaltinamąją prakalbą. Pas- 
■1000 žmonių darbo prašyti, kui sėdasi 
bet pasirodė, kad uoste tuo " 
(tarpu nebuvo nei vieno lai
svo ir todėl nebuvo jokio dar
bo.

MUSĖ NEGALI ILGIAU 
LEKIOTI, KAIP 18 

MINUČIŲ.
Paprasta naminė musė 

'negali ilgiau lekioti be pa- 
Įsilsio kaip 18 minutų' Pen 
sacoloj vienas laivyno ofi- 
cierius darė bandymus. Jis 
nedavė musei niekur nutūp
ti, ir po 18 minučių ji nukri
to žemėn.

Mass. valstijos guberna
torius pasirašė valstijos biu 
džetą, kuriuo numatoma val
džios išlaidų šiais mėtau 
$62,314,792. Iš tos sumos 
statybos darbams skiriam? 
$12,500,000.

i ir liepia teismui 
išnešti sprendimą “pasire
miant neabejotinais įrody
mais.” Teismas daro neva 
savo sprendimą, bet ištikru
jų tai kaltinamojo likimas 
yra jau iškalno nuspręstas ir 
iš aukščiau šitam “teismui” 
nurodytas.

Liudininkais be išimties 
figūruoja “žvalgybos” agen
tai, dažnai papildomi pa
pirktais provokatoriais. Šia
me teisme yra vienas prisė- 
kusis liudininkas iš “žvalgy-______
bos” — tai Nikiforas Lasas sąmonių ’ ū 
(tikrai—Spiridonovas). Šis darvti plači

užlėkusią.
Tardymo metodai.

Fašistų “och _____ r _
tika elektrizuoti ir mušt šla
piais maišais pridengus pli
ką kūną laikoma jau pase
nusia. Dabar išrado jau nau
jus metodus. Kauno “och- 
ranka,” kurios vedėju yra 
universiteto studentas fašis- žinia kam skiriami: ar “ge
tas Statkus, sugalvojo nau- ležiniams vilkams” graužti, 
jus kankinimo budus—spe
ciali skritulį (rinkę), kuri 
kankinamajam įdeda bur
nom kad kankinant negalė
tų išrėkti. Triukšmą, kuris 
gali kilti kankinajam vaito
jant, apkurtina automobilio 
motoro užima-, kurs tuo me
tu kieme tam reikalui palei
džiamas ūžti, 
pripažintas k. 
das yra kantra 
kuri deda kant _ _ ______
pirštų ir spauo a pirštus kol mej jjję dėka užsienio spau- 
pradeda kaulį ‘ ‘ - -- - •
kankinamasis 
vo likimui... T;

an‘: F ir sraigtų .Jutoje visiško pasitikėjimo: 
(sriubų ) pag> .ba sYsPa'u'įdel to jie stengiasi įvairio- 
czia galvą ti - . kad dauge-,m]-s priemonėmis išnaikinti 
li> miršta viet< ■, neislaiky-jgavo aktinguosius priešinin- 
dami Paisau- tausmo. — socialistinę opozici-

Sekdami m« slo atradi- ją. Įrankiais šioje kovoje

ar kovai su opozicija.
Iki atentato prieš Volde

marą daugiausia buvo areš
tuojami suaugusieji, bet po 
atentato pradėjo masiniai 
be jokio kaltės prirodymo 
areštuoti socialistinį jauni
mą. Vien pereitą vasarą bu
vo suimta virš 300 jaunuo
lių, iš kurių dauguma yra

DIDELIS VAJUS PRIEŠ DIEVĄ.

“Didelis vajus prieš Die-! Krikščionys bruko savo 
vą” — taip reakcinė spauda tikėjimą kitiems varu. Var- 
vadina Rusijos žmonių pasi- dan krikščionybės jie buvo 

įvedę netik kruvinąją inkvi
ziciją, bet vedė žiauriausius 
kryžiaus karus. Jie praliejo 
upes kraujo, visą Europą 
užklojo žmonių kaulais, ir 
nematė tame nieko bloga. 
Romos popai net obalsį bu- 

: “Tikslas pa- t”

ryžimą nusikratyti kunigi
jos jungą.

Kada kunigai siunčia sa
vo misionierius į kitas šalis 
ir visokiomis priemonėmis 
stengiasi platint religinius 
burtus tarp minių, tai reak
cinė spauda nemato tame vo sugalvoję: 

teisina įrankį!
Tai kogi dabar juodvar

niai rėkia, kada naujos ga
dynės dvasia ir progresas 
pradėjo šluoti šiukšlynan 
supelėjusį jų “mokslą?” Jei
gu krikščionys galėjo nai
kinti kitų tikybų dievus, tai 
kodėl laisvamaniai negali 
deginti krikščionybės pasta
tytų stabų?

Jie tvirtina, kad Dievas 
kad be jo ži-

nieko bloga. Kaip čia senai 
Daytono miestely mokyto
jas Scopes buvo areštuotas 
ir buvo iškelta didžiausia 
byla dėl to, kad jis aiškino 
žmogaus atsiradimą netaip, 
kaip kunigai nori. Nors vi
sas pasaulis žino, kad Sco- 
pes’o pusėj buvo teisybė, 
tečiaus fanatikas teisėjas jį 
nubaudė, ir niekas prieš tai 
neprotestavo. j

Jeigu atsilikę nuo progre- . - ,.
so tamsunai gali šitaip elg- *v,a, 
tis su laisvamaniais, tai ko- nexlf1aJ
dėl laisvamaniai negali pa
vartoti tokių pat priemonių 
orieš tamsunus?______________________

is,

” stengia- 
: toti ir mig-
U S.

atsitikimai, ' 
.10 pagalba 
a jį į besą- 
i-gauna rei-
ir tuo besi

ūlau jus areš-

a tuo budu

mus, “ochrann riai 
si taip pat pa vai 
domus prepara

Yra žinomi 
kur chlorofoi 
Įveda kankina, 
meninį stovi ir 
kalingas žinia- 
remdami daro 
tus.

Pereitą v __
buvo sufabriim ta Tauragės 
byla. Vieną d< bininką are
štavo, labai m rusė ir chlo- 
roformos paga a išgavę be- 

1 žodžių, pradėjo 
areštus stogūniai—opu luuuvvao/. 010 (lapvil plSCJ’ls

žmogus su dideliu nachališ- dentų, mokslei ių ir darbi- 
kurnu liudija ir prieš tuos! ninku tarpe, * ’ —

mą kart teisme. .
Bendrai reikia pasakyti, mų mirties r proto nustoji- 

kad šis “teismas” kartu su mo. Kauno kalėjime yra dar 
žvalgyba dirba socialdemo- šiandien ’ re j nustojusi 
kratų ir coe.-revoliucionie- mergaitė, ] n kankinimo

ją. Įrankiais šioje kovoje 
yra pašauktas Brazulevi 
čiaus, karo lauko teismas, 
žiaurus banditizmas dienos 
metu, paremtas “plečkaiti- 
ninkų įstatymo” neaprėžto 
mis teisėmis. Sunku įtikėti, 
kad 20 amžiuje drauge su 
socialistinės demokratijo: 
laimėjimais vakarų Europo
je, nelaimingoje Lietuvoje 
gali būti toks laukinis mon- 
goliškai-fašistinis rėžimas, 
kurio įkūrėjai ir rėmėjai dė
vi baltas apikakles ir turi 
drąsos dalyvauti tarptauti
niuose kongresuose ir sėdė
ti drauge su kulturingujų 
kraštų atstovais.

Lietuvos socialistams yra 
ne vien teisė, bet ir pareiga 
prašyti savo laimingesniųjų 
idėjos brolių, kitų kraštų 
socialistų, daryti galimų žy
gių žiauriam Lietuvos_rėži- 
mui nugalėti.

Audra Kįla.
Atsisuko šaltas vėjas, 
Tamsus niaukiasi dangus; 
šviesa virsta i šešėlius, 
Apimts nykulio žmogus. 
Kožnas kantriai jaučia tyli. 
Kožno kenčia tik širdis. 
Kad baisi audra jau kyla,— 
Sukels jūrėse vilnis.
O kai jūrės ims banguoti. 
Ne atrems jokia spėka: 
Sudrebės krantai uoluoti 

užlies bangoms lankas!
Prisiuntė A. Petkevičius.

Pavasari ės Gėlės.
Nuo gėlių pavasarinių, 
Saulės spindulių auksinių 
Apsvaigau...
Iš pavasarinio rojaus 
Išeities ilgai jieškojau,— 
Neradau.
Kas dabar atskirti gali 
Nuo dangaus gėlėtą šalį, 
Nežinau. Tysliava.

ro, ir tuo pačiu laiku šoka 
piestu prieš rusų tautą, kam 
ji tą visagalį Dievą veja 
laukan.

Ar gi jie čia ne priešta
rauja patys sau? Juk jeigu 

1 Dievas yra visagalis, tai jų 
j talka jam nereikalinga. Juk, 
i anot jų, jis tik pasakė, “Te- 
stejasi pasaulis,” ir tuojaus 
pradėjo dirbti dangaus me
chanika. Taigi, jeigu jis toks 
galingas, jis ir dabar galėtų 
ką nors panašaus pasakyti, 
kad visi bolševikai tuojaus 
pradėtų žegnotis ir bučiuoti 
popams skvernus. O jeigu jis 
to nepadaro, tai turbut ne
nori.

Jeigu pasauly Viskas da
rosi sulyg Dievo noro, tai ir 
rusų tautos vajus prieš baž
nytinį jungą turi but sulyg 
Dievo noro. O jeigu Dievas 
to nori, tai ponai kunigai, 
rabinai ir kiti tamsiųjų am
žių, atstovai, smerkdami Ru
sijos vajų, nepadeda savo 
Dievui, bet kaip tik priešin
gai : jie eina - - r ~ 
rą.

prieš Dievo no- 
Maišto Dvasia.

I
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VISOKIOS ŽINIOS
Darbai Amerikoje 

Gerėja?
Prezidentas Hooveris sa

ko, kad surinktos iš visos ša
lies žinios rodo, jog darbai 
pradeda jau eiti geriau. 
Daugiausia žmonių be dar
bo buvę gruodžio pabaigoj 
ir sausio pradžioj. Darbe 
Departamento sekretorius 
Davis sako, kad iš 45,000,- 
000 žmonių, kurie dirba už 
alga, dabartiniu laiku be 
darbo yra apie 3,000,000. 
Žiemos laiku bedarbių skai
čius Amerikoje visuomet pa
siekiąs 1,500,000 arba 2,- 
000,000. Taigi šią žiemą be; 
darbių esą tik apie pusantro 
miliono daugiau, negu pa
prastai. Žinoma, valdžia vi
suomet ramina žmones, kad 
nėra taip bloga, kaip išrodo. 
Daugiausia susilpnėjo tos 
pramonės šakos, kurios iš
dirba prabangos dalykus, 
būtent radio ir automobi
lius, 
mieste pernai 
prie automobilių dirbo 48,- 
700 darbininkų, o dabar dir
ba vos tik 25,700. Menkai 
taipgi dirbama audimo ir ro- 
bo pramonėse. Geriausia da
bar darbai eina geležinėse, 
nors ir jos da pilno laiko ne
dirba. Gal bus kiek geriau, 
kai prasidės darbai ant far- 
mų.

Pavyzdžiui, Toledo 
šiuom laiku

bar šilta ir p. Babravičius 
kas diena maudosi jūrėse.

PRIEŠFAŠISTINIS JUDĖ
JIMAS FRANCUZIJOJ.

Drėgniausios pasauly vie
tos būna kalnuose. Drėgnu
mo atžvilgiu pažymėtina Če- 
rapondži, Indijoj, kur per 
metus iškrinta 11,630 mili
metrų lietaus. Vadinasi, jei 
per metus iškritę krituliai, 
lietaus ar sniego pavidalu, 
nenubėgtų, nei į žemę įsiger
tų, tai tiek milimetrų aukš
čio jie žemę apdengtų. Ant-

! s,uks«rV1kon- i visko PO BISKI
, Sovietų valdžia nutarė su- 
rinkti visokias išmatas ir 
perdirbti jas į naudingus 
dalykus. Nelabai senai gar
si čelistė, Anna Luboshitz, 
davė Maskvoje koncertą. 
Vietoj pinigų, užbilietus į tą 
koncertą valdžia ėmė viso
kias šiukšles. Vienas Mask-

Francuzijos žmogaus tei- vos laikraštis, skelbdamas tą 
šių lyga suruošė didelį pro- koncertą, pridėjo šitokį pa
tęsto mitingą, sąryšyje su aiškinimą: “šeši svarai sku- 
masiniais italų antifašistų durų arba popiergalių, senos 
suėmimais. Rezoliucija sa- bonkos, skardinės, kaulai 
ko, kad Francuzijos policija arba pora senų kaliošų bus 
susidraugavo su Italijos fa- priimama kaipo užmokestis 
šistų žvalgyba ir nori libera- už bilietą.” 
lūs ir republikoniškus . italų 
emigrantus politikus pavers
ti anarchistais. Policija turė
tų vietoje tų suėmimų rūpes
tingiau užsiimti fašistais, _ _____
kurie Francuzų Karkasono no^mieste

Kcdėl valanda susideda 
iš 60 minučių. Dėl to, kad 
laiko skaiči avimą yra nusta
tę dar žilo senovėj Babilo
ne astronomai, ir nustatę pa
gal savo skaičiavimo tvarką, 
kuri rėmėsi 12, bet ne de
šimtim, kaip dabar beveik 
visų kultūringų valstybių ra drėgniausia vieta yra Du- 
vartojama. Fa tvarka ir lai- bindži stotis Kamerūno kal- 
k<s buvo skaičiuojamas, nuošė, Afrikoj. Ten per me- 
Taip: panti— dukart dvy- tus iškrinta 10,500 milim. 
lika, minutei— penkis kar-, iietaus. Tuo tarpu Lietuvoj 
tus dvylika. Vėliau, vieno- metinis kritulių kiekis tėra 
durno deliai ta pačia tvarka apje 600 milimetrų.

„ - ir minutė suskaldyta sekun-1
“The Pathfinder.” dėmis-

Pajieškau giminių Aleksandro ir 
Petro Zajančkauskų, iš Panevėžio 
miesto; juodu išvažiavo j ' Ameriką 
apie 25 metai, vienas į Baltimorę, 
Md, kitas nežinau kur. Abudu turė
jo vaikų, tad gal vaikai ką nors para
šytų, arba kurie apie juos žino, ma
lonėkite pranešti.

POVILAS ZAJANčAUSKAS 
Elektros Stotis, Panevėžys, 

Lithuania.

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
25 iki 38 metų apsivedimui; aš esu 
našlys, 38 metų, turiu vieną 11 metų 
dukterį, turiu savo namus, 2 aukštų 
po 6 ruimus. Su laišku prašau prisiųst 
savo pavekslą. A. M. ŽILIUS 

1T350 Dyar avė , Hamtromck, Mich.

Parsiduoda Naujas Namas
4 kambarių ir bedruimis; yra elekt

riką, gazas ir vanduo; 150 pėdų iki 
brukuotos gatvės ir prie gatviakario. 
Žemės yra apie 5 lotai, bet gal pirkt 
ir su vienu lotu. Paranku dėl karvių 
ir vištų. Kaina $1,850, su* mažu įne
šimu. (13)

Wm. SHIMKUS
1620 N. 10-th st.. Springfield, III.

Babilioniečiai vis tik įžy
mus vyrai buvo. Kas, kad 

i jiems nepavyko garsusis ' 11 ** 1 _ u_

PAJIEŠK0JIMA1

Pajieškau Magdės ir Alenos Alans- 
kučių, pirmiau gyveno Shenandoah 
Pa. Paeina iš Mikeniškių kaimo, Ru
daminos parapijos. Prašau atsisaukt, 
arba kurie apie jas žino, malonės 
pranešti.

Ona Alenskutė-Dambranskienė <
461 No. Main st., Waterbury, Conn. |

Pajieškau draugo Kazimiero Ged
mino, jis yra vedęs su Elena Šliužiute, 110 akerių—60 
iie pirmiau gyveno Nevv Bedford akeriai sodo, 1 - _ — — — — - I****. — SA ZA n « *• ėl IMass., <—----------------- ,
Prašau atsišaukti arba kurie apie jį ži- 27 avys, kiaulių, vištų, 2 arkliai, ma- 
no, malonėkite pranešti. (13) . ši nerija,

JONAS STOŠKUS . "
801 E. Pine st., Mahanoy City, Pa viską $5,000. J mokėt $2,000.

GERA FARMA
Prie didelio vieškelio (Statė Road), 

akerių išdirbtos, 5 
___  ___ _____ 14 kambarių mūrinis 
dabar " nežinau kur randas namas ir 9 kiti budinkai, 13 karvių,

, snieiįja., vežimai, javai, pusantros 
' mylios į bizniavą miestą. Kaina už 
1 ’—*--* Geras
Bargenas. MRS. CONOR (15) 

Box 184, Saratoga Springs, N. Y.
MIRĖ KARDINOLAS

DĖL VAL. ...
šiomis dienomis Vatika- ^j <ie,besS bokštas" pasta- 

, mirė "kardinolas !>ti. bet uz tat jie paliko su- 
kūrę tokį gerą dalyką, kaipmieste leidžia atsišaukimus Merrv dėl Vai buvusis po- , U1‘ę tok> _dalyką’ kaip 

“Italijos karaliaus Tulozos piežiaus sekretorius per il-'!aik.°k ska]«avimo tvarką, 
Konsulo ir pietų-francuzų metus. | kui i bene viena pastoviau-
fašistų s-gų politinio sekre- .--------------------- ------ 7-------- formų, kokios tik žmo-
toriaus įsakymu.” Žmogaus ' NEKROLOGAS. pėms žinomos, štai viso že-
teisių lyga jau senai protes
tavo prieš Italijos konsulų 
agentų darbelius, kurie pa
laiko daugybę žvalgybos 
organizacijų ir jungia savo 
pasekėjus į tikras kovos są- • 
jungas.

Francuzijos parlamento : 
socialistų frakcija įnešė in
terpeliaciją dėl paskyrimo 
Francuzijos vyriausiojo šta
bo viršininku gen. Veigono. 1 
Interpeliacijoje nurodoma, , 
kad gen. Veigonas yra reak- , 
cininkas ir fašistas, turįs ’ 
diktatoriškų planų.

Ona Kulponiutė-Blažienė, pajieš
kau brolio Vinco Kulpono, seniau gy
veno Waterbury, Conn., taipgi pajieš
kau dėdės Vinco Slabačausko, girde- . __ _
jau gyveno Worcester, Mass. Prašau kai geri, 8 kambarių stuba, Carbid 
atsišaukti arba kurie apie juos žino,1 gazo šviesa stuboj ir barnėj, bėgantis 
malonės pranešti. (13) j vanduo stuboj ir barnėj. Priežastis

MRS. ONA BLAŽIENĖ ; pardavimo—senatvė Parsiduoda ant
576 Pearl st., Stoughton, Mass. • lengvų išlygų. 10 minutų į mokyklą, 
__________________________________ tik pusantros mailės į miestą. Norint

Pajieškau seserų Stefanijos ir Mh- informacijų rašykit arba kreipkitės 
rijonos Antanavičių, paeina iš Alytaus ypatiškai. (12)
apskričio, Merkinės vaisė., Laukinin-I GEORGE KARROLL
kų kaimo; 17 metų kaip gyvena Ame-’ P. O. Box 322, Gilbertville, Mass. 
rikoje. Prašau atsišaukti, arba kas 
apie jas žino, prašau pranešti.

ROKAS ANTANAVIČIUS
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas,

Kaunas, Lithuania.

Pajieškau š-vogerio .Antano Ratke
vičiaus. Sabališ'-i’j kaimo, Antnemu- 
nio valsčiaus, Alytaus apskr. Prieš 
karę gyveno Amerik',je, per karę Ru
sijoj o dabar girdėjau kad išvažiave 
i Brazilija. Prašau atsišaukti, arba 
kas ap:e ji žino, malonės pranešti.

PRANAS USCILA
905 Bank st., VVaterbury, Conn.

Pajieškau švogerio Jono Račkaičio 
paeina iš Seredžiaus, Kauno apskr. 
pirmiau gyveno Duouesne. Pa., daba’ 
nežinau kur. Kas apie jį žinote, malo
nėkit pranešti.

FRANK DIGRIS
P. O. Box 267, Gilbertville, Mass.

130 AKERIŲ FARMA PARSI
DUODA. Gera, derlinga žemė, budin-

mes rutulio žmonės skai
čiuoja laiką taip, kaip babi
loniečiai skaičiavo da prieš 

|25 šimtmečius.
i ----------

Tirščiausiai pasauly gy
venami kraštai. Egiptas: ten 

į vienam kvadratiniam kilo- 
m. Paliko dukterį io m., sūnų metrui dirbamos žemės ten- 
9 mėty ir savo mylimą vyrą ka 730 žmonių; Kinijos pro- 
Glaubertą dideliame nubudime. | vincijos: Šandun 
Velionė buvo ramaus budo, pa- ir Kungsu — 284 žm. ir Ja- 
vyzdinga moteris. Palaidota ta-, vos sala su 276 žm. kvadra- 
po Kalvarijos kapuose, Tacoma, tiniam kilometre. Toks di- 
Wash. Laidotuvėse dalyvavo delis gyventojų skaičius tuo- 
daugelis draugu ir^kaimynų, Į se kraštuose iš Žemdirbystės 
kapus palydėjo 24 automobiliai, tegali išmisti tik dėka nepa- 
Lai būna jai amžina atmintis, prastai derlingai žemei ir 
Visiems dalyvavusiems laidotu- šiltam klimatui, kuris lei- 
vėse, nuoširdžiai ačiū. ! džia javų derlių net tris kar-

“Keleivio” skaitytojas. ■ tus per metus suimti.

TACCMA, WASH.
A. t. Valerija Glaubertienė
Kovo 6 d. pt> operacijos mirė 

Valerija Glaubertienė, sukakus 
40 metų amžiaus. Velionė paėjo 
iš šeputaičių šeimynos, Vaičių 
kaimo, Ilakių vaisė., Mažeikių 
apskr. Amerikon atkeliavo 1923 

Paliko dukterį 16 m., sūnų

244 žm.

ŠVEDIJOJ UŽDAROMI 
KALĖJIMAI.

Švedijoj paskutiniu laiku 
labai sumažėjo kalinių skai
čius. Visoj šaly kalėjimuose 
sėdi apie 2000 žmonių. Ver- 
denbergo miesto valdyba 
nutarusi uždaryti savo kalė
jimą, nes nebesą kalinių; 
užpereitais metais dar vie- 
nasJbuvęs. Engelholmo kalė
jimas pereitais metais buvo 
visai tuščias. Visbijos ir Ha- 
peraudos kalėjimuose sėdė
jo po 3, Nartelijos kalėjime 
5 ir Harishamnos kalėjime 5 
kaliniai. Stokholmo kalėji
mai irgi pusdykiai, ir vyriau
sybė nutarusi vadinamąjį 
Estermelmo kalėjimą pa
versti valstybės archyvo sky
rium. L

__________  •

Aukos Lietuvos į 
Socialdemokratams

AKRON, OHIO.
LSS. 20 kuopa laikytame 

susirinkime vasario 16 d.,

ATIMA IŠ DARBININKŲ 
KNYGAS.

Buržuazija, daranti moks
lą viešpataujančios klasės ( 
privilegija, vartoja vidur- . 
amžių inkvizicijos metodus. ( 
Jugoslavijos miestuose Lai-- 
bache ir Marburge darbi
ninkų organizacijos turėjo ■ 
2 dideles skaityklas, kurio
mis naudojosi darbininkai. 
Dabar policija uždarė. Už
darymo priežastis — knygų 
kontrolė. Kontrolierių pa
skirtas pranciškonas vienuo
lis, kuris uždraudė visas so
cialistines, revoliucines bei 
darbininkiškas knygas, net 
utopistinio ir istorinio turi
nio. Darbininkai tuo budu 
jau negali daugiau skaityti 
Markso, Engelso, Lasalio, 
Plechanovo ir kitų socialis
tų raštų. Net visos literatū
rinės bei beletristikos kny
gos, kaip Renano, Džeko 
Londono, Sinklero, Zola ir 
kitos iš knygynų pašalintos. 
I knygynus pasodinti vai- 
Žnu lakami S Ukt

r uždraustos knygos
mus iš Lietuvos, kurie buvo 
tilpę “Keleivy,” ir kuriuose 
buvo prašoma sušelpti ko
votojus už laisvę, kurie su
grusti kalėjimuose nekaltai 
iir kurių šeimynos badauja, 
kuopa nutarė pagal savo

Pajieškau brolio Povilo Žiūko, paei
na iš Čiovidžiu kaimo. Kupiškio vaisė, 
ir Izidoriaus Ivanausko, seninus gyve
no Cleve’and, Ohio. dabar nežinau kut 
:uodu randasi. Prašau atsišaukti arb. 
kurie apie juodu žino malonėkite pra
nešti, busiu labai dėkingas.

-JUOZAS ŽIŪKAS
2543 B. Rivadavia, Valentin Alsina 
Buenos Aires, Argentina.

Pajieškau tėvelio Kazimiero Sabo 
paeina iš Gaižiūnų kaimo, L’nki^ros 
vaisė.. Šiaulių apskr. Apie 23 meta: 
Amerikoje. Kas apie jį žino, prašau 
pranešti arba pats malonės atsišauk
ti. Norėčiau labai sužinot apie mane 
tėvelio likimą.

JUOZAS SABAS
Gaubiu kaimas, Pašvitinio vaisė, 
Šiaulių apskr., Lithuania.

Pajieškau pusbrolio Augustino Zups- 
nio. jis mirė Kanadoje, liko daug pi- 
nigų- * (13)

t ANTANAS ŪSAS
107 Putr.am st., Paterson, N. J.

(13) AUTOMOBILIŲ PIRMA LEK
CIJA UŽDYKĄ.

Jeigu interesuojatės sužinot apie 
automobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 

Pajieškau Juozapo Rapolaičio, gy-( Turintieji automobilius už pirmas lek- 
veno Waukegan, III. ir Kazimiero Ru- rijas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
dzevičiaus. Prašau atsišaukt, turiu štampą, gausite lekciją, 
svarbų reikalą. (13)

CHAS DANIELS
383 Hopewell avė., Aliųuippa, Pa.

(15)
JOSEPH J. STANKUS

8448—63rd Rd, . Elmhurst, N. Y.

imtos ir 
išduodamos tik mokslo tiks
lams.

NAIKINA RAZBAININ- 
KUS.

Graikų valdžia pasiryžo' 
išnaikinti razbaininkus, ku-^ 
rie per keliatą metų siautė

Agota Sakalauskienė pajieškau bro
lio jono Dėdyno, paeina iš Matulių 
kaimo, šakių parapijos, Suvalkų gub. 
Labai norėčiau susirašyti su mano 
mylimu broliu. Kas apie jį žino, nia- t “ - ■ ■ --
kia, busiu dideliai dėkinga.

Mrs. Agota Sakalauskienė

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTĘ 
Tūkstančiai žmonių yra mokėję

■ __ - ___ - -

(14) b** dabar kiekviena moteris ar mer-
l gina gali įsigyti jį dykai, {dėkit 2c. 

’ . ...................... ......... - (-)
L. L APOLIS. Aptiekorius,

^VELYKOS, VELYKOŠT
Atvirutes dėl Velykų padarome su 

jūsų vardu pavarde aukso raidėm, 12 
atviručių už $1.00. Laiškai su daino
mis — 3 tuzinai už $1.00. Rašykit 
tuojaus. (13)

TIESA PUBLISH1NG CO.
244 N. 12-1 h st.. Philadelphia, Pa. 
6338 S. Campbell Ave^ Chicago, III.

Jonės pranešti arba pats lai atsišau- daug pinigų už šitų stebėtinų receptų,

8933 Houston avė , So. Chicago, III. štampą, klauskit paaiškinimo.

APSIVĖDIMAI-
Pajieškau gyvenimui draugės, be 

vaikų, nuo 25 iki 35 metų; aš esu 37 
metų. Kurios norėtų arčiau susipa
žinti, prašau prisiųst savo paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu.

J. N., 547 No. 5-th st.,
Philadelphia, Pa.

I

Victor Radio 
challenges comparison with 

any radio at any price

We stand behind Victor witb our name and 
reputation and here are our reasons why:

VICTOR RADIO R-32
The worl<Ts finest radio reccivcr in a simplc, med- 
em, compact eabinet. Anyonc can afford it at £155 

list price, less R-idiotrons.

Victor Perįormance:
We have investigated, tested and 

cotnpared, and we can find no radio 
instrument to surpass Victor’s all- 
around performance, in sensitivity, 
seleetivity, fiddity.

tiful, dignified, distinguished and 
backed by Victor’s thirty-year experi- 
cncc and reputation in the eabinet- 
making industry. A Victor instru
ment is all-Victor built.

Mor^K tiems rei-jkalams $17.00.
Šiuomi prisiunčiame $17.- 

00 į “Keleivio” redak., ku- 
i riuos pasiųskite Lietuvos 
i Socialdemokratų Partijai 
•kaipo auką nuo LSS. 20 kp., 
•iš Akron, Ohio.
| B. Versiacka*.

vadas Babanes. Vidaus rei
kalų ministerija buvo pa
skyrus didelę pinigų sumą 
tam, kas jį išduos arba už
muš. Paskutiniu laiku poli
cija su šunimis jį susekė ir 
užmušė. Paskui jam nukirto 
galvą ir rodė ją gyvento
jams' Elasonoj ir Larisoj. Counterville, III. 
Žmonės džiaugėsi, kad da- £1.“__2__ ____________
bar jau gal niekas jų neuž- Socialdemokratams, koVo- 
puldinės ir nežudys.

$1.00 aukauju Lietuvos

tojams už laisvę Lietuvos 
žmonių. Kaz. Pranulis.
So. Boston, Mass. LSS. 60 
kuopa. Likęs pelnas nuo va-

Mes gavome * iš Floridos karienės ir smulkios aukos 
porą anglišku dienraščių,*$20.00. Viso sykiu $38.00. 
“St. Petersburg Times” ir Į Minėtos aukos pasiųstos 
“Independent,” kuriuose yra Lietuvon kovo 15 d., 1930. j 
įdėti musų dainininko p. 1
Babravičiaus paveikslai ir 
aprašyta jo biografija.

Artistas Babravičius da
bar gyvena St. Petersburgot 
mieste, Floridos pajūry, kur riške talpiname. Labai įdo- 
jį pakvietė žiemą praleistijmi istorija. Mokėt užtai ne- 
p, J. Bačiunas. Floridoj da-[reikė3 nieko. |

FLORIDOS LAIKRAŠČIAI 
RAŠO APIE BABRA- 

v VIČIŲ.

J. G. Gegužis.

RED. ATSAKYMAI.
Califomijos Vergui. — 

Tamstos prietikį su ta mote-

Victor Appcarance:
Victor has dcsigncd almost the only 

rcally distinetive radio cabincts; beau-

VICTOR RADIO ELECTROLA RE-75 
mptuously beautiful instrument; the lašt word 
ixury. Šame equipmcnt as RE-45; cabiact of 
ordmary richnem and dasskal design.

Lat price, $350, less Radiolrom.

Victor Tone:
Tone — which mcans brilliancy, 

color, actual realism, utterly convinc- 
ing reproduetion of what the broad- 
casting microphonc receives. Scien- 
tific.mcasuring instruments, imparitai 
and infallible, Lare proven that Vie
toms tone range extcnds higher and 
loster than that cf any other cornmer- 
eial radio instrument. EAR-TEST re- 
veals Victor Raclo Tone as absolutely 
bcyond comparbcn. Tone is the sout 
of music—music is the šou! of radio. 
Listen for tone instead of sales-talk.

We have mace arrangetnents to 
place Victor Radio, in any one of 
the four beautiful models, in your 
home for demonstration. You can en- 
jov. tęst and compare the instrument 
without disturbar.ee, distraction or

KANADOS
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

VISU LINUU-
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams, tėvams, broliams ir seserims; 
taipgi partraukiame ant farmų darbų 
draugus bei prietelius. Išsistorojamė 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi
lietybės popieras. Patarnaujame sku
biai. gerai ir teisingai. Atliekame 
darbus asmeniškai ir raštu. Teikiame 
informacijas dykai. Siunčiame pini
gus į visas pasaulio dalis. (15)

GEN ERA L S. S. AGENCY
397 Queen Street, West, 

TORONTO, ONT, CANADA.

NORITE ŽINOT
SAVO ATEITI, kokią laime turė

site gyvenime? Meilę, apsžvedimą, 
biznį ir daug kitokių dalykų. Klaus
kite stebėtino “Hindu Crystal” bile 
kokį užklausimą, o jis jums atsakys.' 
Prisiųskite 50c. Money Orderį arba 
sidabru, o mes prisiųsim joms šitą 
Mystišką Crystalą su paaiškinimu. 
Adresuokit: (12)

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

CHICAGO, ILL.

Victor Reputation:
Victor’s standards of quality are 

known in every country in the world. 
Victor experience and Victor achicvc- 
ments in sound reproduetion, extend 
in unbroken sequence through the 
past thirty years. The Victor trade- 
mark is a guarantee of excellence.

Victor Value:
Victor value is a known quantity. 

Rightly and fairly priced from the bc- 
ginning, Victor Radio cannot bccomc 
bargain-counter merchandise. Your 
satisfaction depends on what you get, 
not what you spend. Victor gives you 
more for your money—and new Vic
tor Radio is sold at the lowest prices 
ever asked for Victor instruments of 
such guality.

♦ - . I
• Visi džiaugiasi, kas tik skaito t

į TARPININKĄ i
* Vienintelį lietuvių visuomenišką! 
{mokslo, dailės ir vaizbos mėnesinį*
♦ žurnalą. |
•Tai didelis, puikus, turiningas, su t 
I spalvuotom iliustracijom menraš-j
♦ tis. Daug naudingų, svarbių raštų,}
{eilių, juokų, patarimų. »
{ Kainuoja tik $1.00 metams. * 
| Vienas numeris 10c. •
• Pas mus taipgi galima gauti dru-{
{kuojamas mašinėles su lietuvis-* 
I kom raidėm. *
*
i 
I 
♦ 
♦

TARPININKAS !
I 
t į

«
3.12 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

By Special Arrangement

high-prcssurc salcsmanship. It will 
cost nothing, it will not obligate you, 
to make this home tęst. Come—while 
our stock is complete — and select 
the instrument you wish to hear at 
home.

»

Me* užlaikome t>su<i Vieton K kordus geriausių artistų ir dainininku. Priimame Lietuvos Bonus kaipo 
dalį mokesties. perkant Radio ir Gramafoną. Taipgi priimam senus Radio ir duodame tinkamą kainą 

— •» perkant naują.

MASILIONIS
SO. BOSTON, MASS.

GEO.
377 BROADVVAY, b

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
HORCESTER, MASS.

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Slater Building

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling 8L 

Ofiso Tel.: Park S491 
Namą ToL: Maple 4N4. ..

disturbar.ee


C T * K £ EEIV 1 S
a —Į”

No. 12. Kovo 19 d., 1&3U-
J

Humoristika

KRAUTUVĖJ.
Moteris: "Tamsta duodi 

patį galą dešros. Aš noriu 

pat pradžios.“
Mėsininkas: “Poniute,

kaip tik ir yra pradžia. Aš 
dėjau ją nuo antro galo.“

OT, KUR GYVENIMAS.
Vienas katalikų kunigas nu

vyko Afrikon misijos reikalais. 
Tenai jis susipažino su vienu 

karaliuku. Norėdamas per tą 
kunigą palaikyti gerus santikius 
su europiečiais, Afrikos kara
liukas sykį pasikvietė kunigą 
pas save į svečius, suvarė 500 

nuogų merginų ir tarė:
—Tai yra gražiausios mano 

karalystės merginos. Išsirink iš 

jų gražiausią ir veskis sau na

mo.
Bet kunigas turėjo namie gas- 

padinę. Jis žinojo, kad kitą mo
terį parsivesti jis negali. Tečiaus 
nenorėdamas karalių užgauti, 
jis sumanė išsisukti diplomatiš

kai. Sako:
—Šviesiausias valdone! Liepi 

man išsirinkti gražiausią mer
giną. Bet jos visos tokios gra
žios. kad aš nežinau kurią rink

tis!
—O. tas lengva išrišti!

sakė karalius.—Veskis jas vi

sas.

at-

t
»

Į

PIRMA ETIKETOS PAMOKA.
—Sakai, buvai nuėjęs prašyt 

už dyką knygos apie etiketą. 
Na. ir kągi tau jos autorius pa

sakė?
—Jis pasakė man tuojaus iš

sinešdint. nes kitaip jis 
mane išmesiąs.

pats

man 
nuo

čia

pra-

PRIVATIŠKAS DALYKAS.
Ji: “Ar aš tamstai rodžiau, 

kaip aš vakar krisdama užsiga

vau savo šlaunį?“
Jis: “Ne.“
Ji: "Na. tai pavažiuokime 

tenai toliau."

MOKYKLOJ.
Mokytoja: “Jonuk, ar gali 

man pasakyt, kam yra naudinga 
karvės oda?’’

Jonukas: "Taip. Iš jos 
ryti karvės marškiniai.“

pada-

ABIDVI NEPRASTOS.

PRIVERSTINAS DUOSNUMAS
“Mano Juozas yra geras vai

kinas,” giriasi flaperka savo šeimininkė: "žinai, aš daug 
draugei. “Jis beveik kas savai- nekalbu. Kai pirštu pamosiu, tai 
tę išsiveda mane ir mano moti- reiškia: eik šen!” 

na ant pietų. Tas jau virto pa
pročiu ir dabar mes pačios jį pa- tinka, 
sišaukiam ir įsivedant į hotelį. Kaip galvą papurtinu. 
Ir mudvi visada užsisakėm ge- kia: neisiu.”

už ________________riausius pietus ir jis visada 

mudvi užmoka.” I

Apsisaugoki! Chicagos Našlių.
Atsitikimas, kaip pasakoj iš žinau 

“Tūkstančio ir vienos 
naktų.'’

7”

Jauna tarnaitė: “Tas man pa
neš ir aš daug nekalbu, 

tai reis

Draugija apsaugojimui gyvu- 
■ lių nuo žiaurumo turėtų atkreip- 

i tą faktą, kad 
į restoranai kepa obuolius su gy- 

Tai yra tiesiog

Įti savo dėmesį

Gerb. "Keleivio" Redak
cija!

Ar negalėtumėt patalpinti: 
Į “Keleivi” žemiau paduo
tą atsitikimą? Man pačiam 
šitas dalykas atsitiko, tai no
rėčiau perspėt kitus, kad ir 
jiems taip nepasitaikuų.

Buvo taip. Aš per savo! 
draugus gavau susipažinti 
per laiškus su viena moteriš
ke iš Chicagos. Apie tris mė
nesius susirašinėjom. -Ji man 
sakė buk esanti našlė. Aš 
taipgi esu našlys. Taigi ji ir 
pradėjo manęs prašyti, kad 
aš jai atsiųsčiau tikietą, nes 
ji labai norinti atvažiuoti Į 
Califomiją ir ištekėti už 
manęs. Taip aš nieko neži
nodamas, kad ji yra komu
nistė. nuvažiavau Į Vacaville 
ir apmokėjau už jos atvažia
vimą. Už kokių penkių die
nų ji ima ir atvažiuoja; bet 
nieko su savim neatsiveža. 
tiktai mažiuką sečeli, kaip 
lunch-box’Į. Na, o aš buvau 
rašęs, kad viską pasiimtų su 
savim.

Pernakvojusi ant ryto
jaus apsižiūrėjo kas kame 
yra padėta, ir tuojaus surin
ko mano naujas paklodes ir 
užvalkalus nuo paduškų, su
pakavo dailiai ir išsiuntė Į 
Chicagą. Aš dar nieko nesa
kiau, ale ant rytojaus žiuriu, 
jau mano abrusus, marški
nius ir pančiakas taip pat su
pakavo, užrašė adresą ir iš
siuntė i Chicagą. Tada aš 
jau pradėjau sakyti: Vikto
rija, ar tu pasiutai? Juk aš 
tuos daiktus sau nupirkau, 
bet ne Į Chicagą siųsti. O ji 
man šitaip atsakė: Tylėk, 
tu, S. B. Aš žinau, ką aš da
rau: mes už tai gerą vardą 
gausim.

Taip, ar po trijų dienų, aš 
pradėjau sakyti: Viktorija,

i ką darau, f ' " 
įdarė <iiokį deed'ą, kad tik 
}po man ' mirties Mrs. Victo- 
ii-ia Hoffman (mano pati)’ 
' turėtų pilną valią ant to ūkio., 
į Kada parvažiavom namo, 
tai man" ‘ mylimoji” tuo
jau.- p “įdėjo .savo bolševi
kišką ūpą rodyti. Pradėję 

išauki ant manęs: tu, S. B., tu 
pavogei mano pančiakas. 
atiduok tuojaus! Tik tada ai 

! pradėjau po biski atsiblai
vinti nuo to svaigulio. Beje 
ii dar išprašė iš manęs pini
gu. kad duočiau jos motinai 
nusiųsti. Padaviau S11.00. 
Kada ;’i ėmė daužytis, aš nu
ėjau ir atsiguliau: bet nega- 

: Įėjau užmigti, nes man jau 
: viskas kitaip galvoj vaizdi- 
įnosi. Taigi nakties laiku, ka
da ji m i 
suradau
kėlusi iš 
žiūrėti “dyto.” 
bei-ado. tai tada tikra pekla 
pasidarė. Pirmiausia su krė
slu kirto man i galvą, bet 
nepermušė ant žemės; tada 
pasigriebė peili ir baisiai su
badė mano rankas. Ji pati 
peiliu vis taikos nudurti ma
re. ir vis pati rėkia: “Mur
dei!“ "Help!” Daug kaimy
nų subėgo žiūrėti, kas čia 
carosi. O aš visas kruvinas. 
Kaimynas nuvedė mane pas 
daktarą, kad rankas aprai
šiotų. Paskui aš nuėjau at
gal pas tą pati policijos tei
sėją. kur vakar buvau “dy
tą” daryti, parodžiau savo 
rankas ir išpasakojau viską, 
kas tik atsitiko. Jis man ir 
sako: aš. sako, vakar ma
čiau. kad su tavim buvo kas 
negerai, dėlto aš ir nedir
bau tokio "dyto.” kaip tu 
liepei man padalyti. Sako, 
aš padariau, kad tik po ta
vo mirties ir tik tavo pati 
turės valią. Ji dar nėra tavo 
pati ir ji negali vadintis 
Mrs. Hoffman. Taip aš jo 
klausiu, ką aš turiu dabar 
daryti’.’ Matai, sakau, mano

tat jis pa- atsibaladojo freitais iš

Ar Žinote, Kad— i
Jungtinių Valstijų Senate: 

vra 5 senatoriai gimę užsie
ny, būtent: Sullivan iš Wyo- 
mingo gimęs Airijoj, Wag- 
ner iš New Yorko gimęs Vo
kietijoj, Couzens iš Michi- 
gano ir Herbert iš Rhode 
Island yra kanadiečiai, o 
Bingham iš Conneeticut yra 
kilęs iš Hatvaii.

Gerkite Vandenį
Kad Išplovus 

Inkstų Nuodus

šegojo, aš tą “dytą” 
ir sudeginau. Atsi- 
iyto ji tuoj puolės 
dyto.” Kada jo ne-

NE VISOS MOTERYS 
VIENODOS.

•Vyras:—Štai, laikraštis sako, vais kirminais, 
kad Pilypas Riestasnukis išliko inkvizicija, 
gyvas, nes kulipka pataikė jam j ,---------
į guziką ir atšoko. Vedusiam Jauna šeimininkė:— 
žmogui, tai nepaprastas atsiti- jus turit žuvų?

Rimas. i Krautuvininkas: — Visokių
Pati:—Kodėl tai nepaprastas šaižų.

atsitikimas vedusiam žmogui? Jauna moteris: — Tai duokit 
^-ras: —Todėl, kad vedusiam man septinto saizo. nes aš tokio 
paprastai nėra kas įsiuva guzi- saizo pirštinaites nešioju.

kus.

ŽEMAITIJOJ ANT RINKOS.
žemaitė bobelė parduoda ark

lį. Prieina vokietys ir klausia 

vokiškai:
—Dein Pferd? (Reiškia: ar 

tavo arklys.)
žemaitė atsako:
—Klausi, ar perd? Ponali, 

kon uns nepers, toks sveiks gv- 
volvs! Net baugu klausytis, kap 

praded leist.

LIUDININKŲ YRA DAUG.
Teisėjas: “Ir tu. latre, drįsti 

dar gintis, kuomet šitie trys liu

dininkai aiškiai matė tave va
giant vištas'.’’

Bomas: “Bet ką šitie trys liu

dininkai reiškia, kuomet yra 
tūkstančiai žmonių, kurie visai 
nematė manęs vagiant?’’

tiesiog

Kokiu

kaip tamsta manai, ar nore- • rankos yra subadytos peiliu, 
si čia apsigyventi? Eima, aš į-Jis man sako: aš galiu tau 
aprodysiu savo uki-farmą. į duoti šerifą, ir jis ją išvalys 
Turim apsivesti. O ji atsakė tavo farmos. Bet suprask 
man: Aš nesiženysiu. pako! šitą: kaip tu ją išvalysi, tai 
tu savo visą ūki neapra- ji tave areštuos i w _ 
šysi ant manęs.

Aš ant to nepristojau. Bet; 
ant rytojaus ji atsinešė i ma-!

Jus vargina nerviškumas 
ir prastas apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi 
Nuga-Tone už geresnę sveikatą ir pa
didėjusias spėkas. -Jie turėjo virškini
mo pakrikimus ir prastą apetitą. 
Nuga-Tcne padidino jų norą valgyti, 
ką jie valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas galėjo pilnai suvirškinti viską 
suvalgytą. Tuo budu kur.o muskulai, 
nervai ir organai liko sustiprinti ir 
atgaivinti, ir abelna sveikata žymiai 
pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės, jums atgauti 
geresnę sveikatą. Jis. švelniai išvalo 
kūną nuo silpninančių nuodų, nugali 
konstipaciją, palengvina grasus ar iš
pūtimą pilvo ar vidurių, inkstų ar pū
slės įdegimą ir panašias ligas, paei
nančias delei abelno nusilpnėjimo,, 
pasidariusio dūlei konstipacijos ir jos 
sveikatą naikinančių nuodų. Jus gali
te gauti Nuga-Tone kur tik vaistai 
yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit ji 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

<PARANKESNIO ĮRANKIO
NEBUVO.

Teisėjas: “Sakai, pati davė 
tau prosu Į galvą. Kokia gi buvo 
tam priežastis?“

Nukentėjęs vyras: “Kočiolą 
buvo pasiskolinus kaiminka.“

Žmonės sako, kad bitės Įkan
dimas yra goriausi? vaistas nuo 
reumatizmo. Tas tiesa, nes ir aš 
pats syki užmiršau kad aš šlu
bas, kuomet vapsva mane Įgylė.

Ar žinot kas butų, jeigu kas 
paimtų viso pasaulio surius ir 
sukrautų juos vieną ant kito? 
Jie veikiausia sugriūtų.

t
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; už “baltą 
vergiją” (White Slave Act), 
Geriausia, sako, tu palik ją 
vietoj, o pats išvažiuok kur 

no miegruimi čerkutę ir deg-1”’! f' l ° ar^a 4 ^vačiy-
’ Man sugrįžus namo, jau 

belaukianti manęs ant 
tikra lietuviška "očišcena.” gonkų su kirviu. Aš maniau. 
Ir man nusidavė, kad ji pir- kad ji nekirs man *uo kirviu,! 
ma išgėrė, ale tur būt kadį bet aš apsirikau. (Mat, kaip 
ne; man pripylė pilną stik- komunistė, tai visados gata- 
liuką: na. o aš daug metųh’a kelti "revoliuciją.”) Ji 
tokių vaistų neragavęs.'v;’-rz' 
ėmiau ir išgėriau. Man tuoj 
galva apsisuko, o ji tiktai to 
ir laukė. Tuoj pradėjo kal
binti, kad važiuočiau apra
šyti jai savo farmą. šiur. sa
kau. važiuokim, tavo bus!s 
viskas. į linkinėms

Na, ir nuvažiavom pas no-j biznis ėjo labai g rai: 
tarą, kuris yra podraug ir; viena pati nebegalėjo visų 
policijos teisėjas, kad pada-, kostumerių apitr inti, tai 
pytų dokumentus. Bet tas no- parsitraukė kitą padaužą, 
taras pamatė, kad aš jau ne- Tuo pačiu laiku jm du sunai

tinęs nedidelę bonkutę, ir 
sako man: tai, girdi, šita tai!.ji

Chi
cagos, tai pasidarė jau tikra 
Sodoma ir Gomora. Mano 
garaže buvo daugybė Įvai
rių Įrankių už $400 su vir
šum. Jie tuos įrankius išpar- 
iavinėjo, taip pat visas ma
no drapanas, ir norėjo gazo- 
ino inžiną parduoti, bet kai
mynai sustabdė ir davė man 
žinią Į Sacramento, Aš par
važiavau, pasiėmiau 2 šeri
ui ir nuvykau neva savo dra
bužių pasiimti. Jie šerifams 
pasakė, kad visus mano dra
bužius ir Įrankius atida
vę “regsmonui.” Sako, “reg
ionas” parodęs jiems raš- 
:ą nuo manęs, kad tuos daik- 
us atiduotų, taigi ir ati
davę. Vienok šerifas nu
sivedė ją Į policijos teismą, 
kur ir aš kartu važiavau. Pa
sirodo, kad ji jau turėjo pir
miaus pasisamdžiusi advo
katą ir pasakė, kad jeigu aš 
noris gražiuoju su ja taiky
tis, tai turiu išpirkti 3 Pull- 
mano tikėtus Į Chicagą ir už
mokėti jai $1000 “cash” už 
“demičius.” Advokatas Įro
dė jos nekaltumą ir teismai 
ją paleido. Vienok teisėjas 
patarė man pasamdyti de- 
tektivą, kad surastų nors 
vieną žmogų, katras yra nuo 
jos nupirkęs mano daiktų ir 
yra užmokėjęs jai pinigais. 
Aš taip ir padariau. Į trečią 
dieną detektivas jau turėjo 
du kostumerius, katrie buvo 
nuo jos pirkę mano daiktus. 
Taigi buvo duotas varantas 
ir ji tapo areštuota kaitų su 
vienu jos vaiku, o antras tai 
nasislėpė.

Ji išsėdėjo kalėjime 8 
dienas, pakol jos meilužiai 
užstatė $1,000 kauciją. Tur
būt Įkišo kiek ir valstybės gy
nėjui, nes tas mane pasišau
kė ir sako: paleisk tu ją, nes 
kitaip tau bus da išlaidų: 
gal, sako, ji ir gaus apie 6 
mėnesius kalėjimo, bet pats 
vistiek nieko iš jos nebe
gausi. Taip aš ir sutikau ant 
to, ir ją paleidau.

Ji gavo darbą Vacaville? 
restorane, bet tiktai 3 die
nas tepadirbo, ir ją atleido, 
nes sugavo'bevagiant daik
tus iš restorano. Tada ji pa
siėmė mažą nameli Vacaville 
Auto Camp, ir tenai prade- w
jo “bizni varytu Bet per- ;r lanksčius, liaunu

i “revoliuciją.”) Ji 
man kirto ii- sužeidė krutinę. 
Aš pabėgau ir išvažiavau Į 
Sacramento, Cal.

Maniau, kad ji paliks ma
no farmą. Bet kas tau! Ji 
tuojaus užsidėjo bizni ir ėmė 
savo tavorą pard: inėti ap
linkinėms farmeriams. Ir

I

Nugarą. Skauda Ar PūslėJei
Vargina Tuojau Pradėk 

Imti Druskos
—-------- J

Inkstams ir nugarai skaudant, ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti į vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą šlapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis, nekenks
mingomis druskomis. Inkstų užduotis 
yra iškošti- kraują. Per 24 valandas 
jie perkošia 500 grūdelių rūgščių ir 
medžiagos, todėl supraskite kokį dar
bą jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens —- ne- 
alite persigerti; šalia to, gaukite iš 

otiekos apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį 
ankštelį kas rytą pirm pusryčių per 
sietą dienų ir inkstai veiks kuopui- 

riausia. Tos garsios druskos padary- 
>s iš vynuogių rūgšties, citrinų sui

ręs ir lithia. Jos ilgus laikus varto
mos išplovimui inkstų, taipgi nu- 
alėjimui rūgščių, kurios erzina pus- 

5s sistemą
Jad Salts druskos nebrangios; ne- 

• gali pakenkti; padaro malonų, puto- 
i jautį Iithia-vandens gėrimą, kurį 
: kiekvienas turėtų laikas nuo laiko 

, . gerti, kad inkstai puikiai veiktų. Pa- JapOllU diplomatas laiVV” bandykite; taipgi gerkite daug van- 
no konferencijoj Londone, densi *? Abejonės stebėsitės kas 
Reijiro vv akatsuki, savo var- įkaodejtmu.
dą ištaria: "Reidžiro Va 
katski.” Raidė “u” paskuti 
niaine varde neišsitaria.

Garsusis Amerikos prezi
dentas Lincolnas nepriklau
sė jokiai religinei sektai ir j 
neturėjo jokios tikybos. Jo 
pati prigulėjo prie presbite-į 
rijonų.

Anglijos Įstatymai sako, 
jog katalikas negali būt An
glijos karalium. Jeigu da-j 
baltinis princas Wales tap-i 
tų kataliku, jis negalėtų už-' 
imti tėvo sosto.

Garsas Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentas naudojama.- 
per suvirs 50 ir.ettj greitam sus
tabdymui skausmu nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo. 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudami} ir Susti
rusiu Muskulu ir Sąnarių.

.Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bor.ką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmu 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje .Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš rišu seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraiti, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį i kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expe!leriu 
su Inkaro vaisbeženkliu ūmai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsinti} ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- 
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 

i varyti. Bet per- lanksčius, liaunus muskulus ir 
daug vedusių vyrų pradėjo sąnarius.
pas ją lankytis, todėl vedlį-! Kartą patyrę kaip ūmai ir efek-

- - ■* - ■ f, vaisbaženkliu veikia — daugiau
p-.' -ir ~ v i niekuomet nebandysite save svai- 

Aiaisnai crinti su kenksmingais ir vidurius 
AŠ viską padary- apsarginančias vaistais, kad tuo

tjgšg
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įvairių šaltinių surankiojo I 
Pronskus. Spaudžia "Varpo” .
B-vės spaustuvė, Kaune.

Knyga leidžiama prenumeratos ■ 
keliu.

TURINYS:
Dalis I- Lietuvių praeitis | 

arionizmo šviesoje. Europa nuo į 
ledų gadynės ligi Kryžiuočių ■ 
Ordeno galo. (1) Arionų rasės j 
reikšmė civilizacijai. (2) Gotai i 
(Gudai) ir 200 metų arionizmo 
religijoj. (3) Parusnės suvieny
tos valstybės. (4 ) 300 metų 
Kryžiaus karo prieš lietuvius.

Dadis II. I sietuvos vaidmuo 
tautų išsivadavime. Kaip išbu
jojo Unit-Arionizmo idėja Lie
tuvoj. (1) 100 metu unitarioniz- 
mo Lietuvoj. (2) 150 metų uni- 
tarizmo Amerikoj

Dalis III. Nuo Molocho ligi 
radio gadynės, žmogaus, reli
gijos ir minties evoliucija. 
(1) Kaip išsivystė krikščiony
bė. (2) Ko pasiekė laisvas žmo
gaus protas.

Dalis IV. Dvidešimtojo am
žiaus filosofija. Pažiūros j
draugiją, moralę ir religiją.
(1) Praeities peržvalga ir atei
ties numatymai, pagal Dr. J.
Haynes Holmes. (2) Mašinos
amžius ir semitizmo įtaka pairai 
Aldous Huxley. (3) Naujosios 
moralės aušra, pagal prof. Wi!l 
Durant. (4> Humanizmas, pa
gal Dr. Curtis Reese. Kokia bus 
dvidešimto amžiaus žmonių 
draugija. (5) Žmonių palinki
mas tikėti, pagal prof. Rob. J. 
Hutcheon. Tikėjimas kaip idea
lu sąvoka. (6) Gero gyvenimo 
idealai, pagal prof. Eustace 
Haydon Kaip susitvarkyti, kad 
musų planeta butų miela vieta 
žmogui gyventi. (7) Ateities 
religija, pagal prof. Charles 
Eliot ir Dr. J. Holmes.

Knyga virš 300 pusi, su vir-. 
šais, kaina $2.00: daugiau kaip 
vieną kopiją po 31.75. Užsisa
kyti iš kalno galima: “Varpo” 
Spaustuvėje. Gedimino g. N. 38, 
Kaunas, Lithuania; per šio lai
kraščio Redakciją; pas autorių, 
adresas: J. Pronskus, 5659
VVoodiawn Avė., Chicago, III.
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sios moterys nuėjo pas City t5n.?ai Pain-Ecpelleris su Inkaro 

Marshalą pasiskųsti, ką jos 
turi daryti.
pasakė:
SU.’’ Ir tą dieną jis nuėjo pas budu sumažinti skausmą. 

Viktoriją ir pasakė jai: da
bar, girdi, pasiskirk sau, 
kaip nori daryti — ar nori 
eiti ant 6 mėnesių Į County 
Jail ir paskiau būti išvaryta 
iš šito miesto, ar nori kuo- 
greičiausia iš šio miesto išsi- 
kraūstyt Ji sutiko tuojaus

x.................   , Ir tą pačią
naktį “mano” Viktorija ap
leido Vacaville. Dabar ji 
San Franciscoj bizniauja. 
Na, o tas vaikas, kuris čia 
ištruko nuo arešto, dabar 
sėdi Chicagos kalėjime už 
plėšikiavimą,

Califomijos Vergas.

l.. i apleisti miestą.

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

J
IS reiškia tvirtą sveikatą milior.uose na
mų visame pasaulyje. Jis suteikia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 
drėgmę ir šaltį. Jis šypsosi kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos. Jis 

pasiūlo jums lengvą—malonu būdą imti 
tą didįjį maisto toniką—cod liver oil. Pa
bandykit jį. Kiekvienas aptiekininkas turi.

EMULSION
t METŲ

Susikimšimas, persalimai
— nuo slapiu kojų

Peršlapę čeverykai. peršlapę drabu
žiai . . . pavojinga! Apsisaugokite 
nuo perJa'.ir.:ų krutinėję. Tas ver
žiantis. troškinantis jausmas gali būti 
palengvintas. Pabandykit Šitą greitą, 
paprastą būdą—

GARSUS VIRS
S«tt« Bone. BoraSrid, N. J.

u
lį.rj

J

Lengvai ištepkite su Sloan’* Lini- 
n.entu krutinę. Sloan t sveika .luma 
sušildo kaip saulė. Pra ■Ii;. kaus- 
mus. Išsklaido sutikimi -.5. Naudo
jamas 13 milionu narni: N pirkite 
'šviežią bonk.j. 35c.

.4 r
Šventą Tęvą 882 mete. Ponas 
Dievas apdovanojo Vaikeliu.

POPIEŽIUS
Pagimdė Sunialį.

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

vojo tarpe dviejų latrų. Su
keturi s paveikslais 10c 3 egi. -25c ■'

2. Teisybe ir jos Spinduliai, 
j Sū septyniais tikrais paveikslais.

F < Viena už 10c tris - 25c jį-lika- $1.
3. Kas Padarė Dievus? Su

ią-lika Dievų paveikslų..........25c
4. Biblija R. K. K ipo pama

tus krik’čioniškojo mokslo, su 34- 
riais šv. stebūk'ų paveikslais. 50c

5. Ir kitų dviejų knygų kaiDa 35c 
243 pusi. 73 pav’kslai $2.35— už $ 1.

Agentams ir knygų pardav
ėjams duodasi didis rabatas.

K. RUTKUS
81 Grand St, Box 209 

Brooklyn, N. Y.

r
SLOAN’S Linimemt

, Ad No. 103—Uithaaaiaa

Pavasaris Čia Pat!
Pavasari* prasideda kovo 21, bet pir
mosios to-'.malonaus sezono savaitės 
vis dar buba žiemos įtakoje, ir jus ga
lite tas pavojingas sąvaites praleisti 
saugiai jei savo kūną apšarvuosit nuo 
ligų. Tam tįksiui
TRINERIO kartūs vynas

» a '
yra geriausias vaistas. Jei jūsų vidu
riai tvarkoj, tai visas kūnas spiriasi 
prieš pavasario ligas. Trinerio Kar
tus Vynas pastato jūsų vidurius ge- 
riausion padėt in, užlaiko švarius, ge
rina virškinimą ir neleidžia vidu
riams užsikimšti. Imk jo reguleriai 
po stalavą šaukštą prieš kiekvieną 
valgį. Pradėk šiandie. Visose aptie- 
kose. Sempelis iš Jos Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELTO
KUPONAS Dept. 6 

y>rdas 

Adresas

*

N,

TIESIAI Iš 
FAKTORES

I tai toniška
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo

Didelis pasirinkimaa ar
monikų įvairaus stvliaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertą 
iš goriausios medegos. 
Patenkinimas garan
tuojamas. Mes taisoma 
arba imam mainais var
totus instrumentus.
Klausk dykai kataliogo.

ITALIAN ACCORDEON MFG. CO.
323 W. Polk Street, Dept 15, Chicago, III.



p<AS GIRDEI! LIETUVOJE Į

Į (I iuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

TRIUKŠMINGOS LAI- 
TUVĖS.

Mažeikių valsčiuje, Rie- 
vieč u kaime nesenai mirė 
Igną s Ūdra, 90 metų amžiaus 
sent kas. Nuo pat pusės am
žiau ; jis nebevaikščiodavo 
išpažinties. Rūpindamies jo 
dūšelės išganymu, 1901 “ju- 
bilė; išavais” metais tamsus 
kain iečiai buvo pagrobę jį 
ir nt vežę Leckavon adventi
nės išpažinties atlikti. Bet 
palil tas daboti špitolnin- 
kam; Ūdra pabėgo namon. 
Ryte metą 4 vyrai prievarta 
įdėj<‘ jį vežiman, nuvežė 
Lecl avon, įvedė zakristijon, 
pak^ ietė kunigą ir užrakino 
dūri . Kaip ten buvo su išpa
žinti mi, niekas nežinojo. 
Perrai rudenį jam sergalio- 
jant parvežtą vieną ir kitą 
kunigą, senis abudu išvarė 
lauk in. Dabar jam mirus, jo 
sūnuj gavo iš Mažeikių kle
bone raštelį laidoti kapinių 
nešv?ntintoj kerčioj. Nuė
jus su rašteliu eluobės kasti, 
kapų sargas J. Učinskiš, ne
mokus skaityti, duobkasius 
svare, užrakino vartus, sa
kydamas, jog jau 3 klebonai 
čia neleidžia laidoti mirusių 
be išpažinties, ir nuvedė į 
artimus senkapius, kur lai
dojami saužudos. čia liko iš
kasta duobė; tečiau sužino
jusios apie tai numirėlio 
dukters B. Šimkienė ir P. 
Mažonienė sukėlė budynė
se triukšmą, nubėgo pas kle
boną, davė kiek pinigų ir 
gavo leidimą laidoti kapinių 
kertėje ir paskambinti var
pais. Atvežus lavoną prie 
kapų dukters užsipuolė bro
lį, tartum tas pats norėjęs 
palai Joti tėvą senkapiuose. 
Įnešus kapuosna, kilo klege
sys, stumdymasis.

Tai ve, ką padaro tikėji
mas ir kunigai ! Kodėl Ame
rikoje to nėra. Čia niekas 
neklausia, ar žmogus ėjo iš
pažinties, ar ne — sykį jis 
mirė, tai turi būt palaidotas 
kur visi laidojami.

KLERIKALAI IŠ KALĖJI
MO PALEISTI, O KOMU

NISTAI PASMERKTI 
SUŠAUDYMUI.

šiomis dienomis paleistas 
iš kalėjimo lašinių bylos 
skutikas krikščionių šulas 
Frizinskis. Jis iš pat pra
džių prisipažino kaltu ir ap
gailėjo savo nuodėmes. Kiti 
tos bylos dalyviai taip pat 
esą padavę malonės prašy
mus ir paleisti.

Tuo tarpu pasmerktųjų 
mirti komunistų Kagano ir 
Jankūno apeliaciją Vyriau- 
sis Tribunolas atmetė ir jie 
sušaudyti.

LIETUVOJE DIDĖJA RA
GUOČIŲ SKAIČIUS.
Per karą Lietuvoje buvo 

išnaikinta daug galvijų. Ži
rniaus skaitlinės parodo, 
kad Lietuvoje raguočių bu
vo paskutiniais metais prieš 
karą, kiek jų liko po karo ir 
kaip jų skaičius dabar vėl 
kilo. Būtent:

1914 raguočiu buvo 918,- 
000;

1919 — 480,000;
1924 — 955,000;
1926 r— 1,285,000;
1929 — 1,396,000.

PASLAPTINGI NUŽU
DYMAI.

Siuvainių kaime, Kupiš
kio valse, sausio 23 d. vėlai 
vakare, nežinomi piktada
riai šūviais į galvą nukovė 
Siuvainių kaimo ūkininką

ŽYDŲ BIZNIS SU 
“SAMOGONKE.”

Stakiai, Raudonės vals
čiaus. Šių metų, sausio mėn. 
17 dieną Jurbarko nuovados 
taikos teisėjas išnagrinėjo 
paduotą Stakių gyventojų 
skundą, kad vietiniai žydai 
gudriai varo samagonkės 
prekybą Stakių miestelyje. 
Nubaidė L. Kemerytę 600 
litų baudos, o L. Viniką iš
teisini). Be to ir anksčiau mi- 
nėti žydai buvo bausti kelis 
kartus, bet vis nesiliauja 
nuodiję Stakių parapijos gy
ventojus. Reikia pastebėti, 
kad skundą iškėlė gyvento
jai, o ne policija.

BYLA DĖL PASIKĖSINI
MO PRIEŠ VOLDEMARĄ.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas nagrinė-i 
jo dviejų policijos tarnauto
jų bylą, kaltinamų tuo, kad 
praėjusių metų gegužės 6 d. 
pasikėsinimo prieš buv. min. 
pirm. p. Voldemarą metu 
per maža rodę aktingumo ir 
dėl to teroristai pasprukę.

Bylos nagrinėjimo metu 
paaiškėjo, kad policijos tar
nautojai nei dėl pasikėsini
mo įvykio, nei dėl teriristų 
nesugavimo nėra kalti ir to
dėl teismas abudu kaltina
muoju išteisino.

BULOTAMS LEISTA 
GRĮŽTI f LIETUVĄ.
Prisiekusių advokatų ta

rybai prašant Krašto apsau
gos ministerija ištremtam 
pris. advokatui A. Bulotai ir 
A. Bulotienei leido-grįžti į 
Lietuvą.

A. Bulotienė grįžta šiomis 
dienomis. A. Bulota dar pa
silieka užsieny gydymosi 
kursą užbaigti.

PRIGĖRĖ TRYS VAIKAI.
Šiomis dienomis važiavę 

per Vievio ežerą trys vaikai 
—Aleksas Baškevitas, Ignas 
Šulcas ir Vacas čiškevičius, 
užvažiavo ant neužšalusios 
vietos ir visi trys prigėrė.

Be to, Taškunų ežere pri
gėrė eidamas į mokyklą Fe
liksas Degutis kilęs iš Kel- 
mošiškių valsčiaus.

Štai Bodas Išgydyt

M

■ tLas Mums Rašoma
SCRANTON, PA.

Dūšių ganytojai varo ištau- 
tinimo dalbą.

Po Scranius dabar bala
dojasi du lietuviški kunigai, 
agentaudaml angliškam ka
talikų laikraščiui “The 
Catholic Light.” Tai “gar
sus” musų “patrijotas” kun. 
Miliauskas iš Wanamie, Pa., 
ir kun. Sinkevičius iš Ply- 
mouth, Pa. šitie “tėveliai” 
lando po lietuviškas stubas ir 
perša žmonėms minėtąjį ai- 
rišių laikraštį. Nerandu to
kio žodžio lietuvių kalboje, 
kokiu reikėtų tokį darbą pa
vadinti ! Nežiūrint kokiam 
laikraščiui kas agentauja, 
redakcija duoda komisą, 
taigi ir musų kunigėliai 
vaikšto po biednų žmonių 

i stulas ir dėl savo kišeniaus 
Įperša svetimą geltonlapį ir 
kanu varo ištautėjimo dar
bą. Jeigu jau jiems rupi ka- 

.■talikybė, tai tegul nors lietu
vių katalikišką laikraštį pir
štų. o ne airišių.

Ir kas tie jų per parapijo
nai, kad jiems neužkerta ke- 
lio tokiai propagandai vary-'^^

Jį lydėjo 80 automobilių, o 
maži vaikai pėksti nešė gė
les iki pat kapinių.

M. Ratkevičia.

Vakarų Kanada.—Žinių 
iš vakarų Kanados labai ma
ža matyt lietuvių laikraš
čiuose. Pereitais metais jos 
pylėsi kaip iš maišo. Buvo 
visokių organizatorių, ką ke
tino apgyvendinti visus Ka
nados krumus. Jie manė, 
kad jie čia pirmutiniai. Čia 
yra lietuvių gyvenančių jau 
nuo 30 metų, kiti jau ir savo 
kalbą užmii’šo, bet vistiek 
Kanados apimti negali. Pe
reita vasara čia buvo sausa, 
tai vietomis nebuvo nei kas 
piauti. Bulves dabar reikia 
gabenti iš Rnų Kanados ir 
mokėti net $3.00 už bušelį. 
Taigi darbininkams sunkus 
gyvenimas, nes darbų nėra. 
0 imigrantų vis privažiuoja. 
Iš Anglijos juos už pusdykį 
veža. (Dabar jau nebeveža. 
Red.) Iš Lietuvos žmonės 
irgi prašosi Kanadon. Rašo 

i kanadiečiams prašymus, kad 
j raštu pakviestų dirbti ant 

i-OAT-l- - 1 * “ , -• 1 (****V$, nes kitaip neileidžia.ti. Miliauskas stato save vi- neiabai fcas norį tokius 
sur patrijotu, n* 19-9 metais, pakvietimus čia rašyti, nes 

’darbą prižadėjus reikia iš
laikyti žmogų apskritus me
tus ii* suderėtą algą jam mo
kėti, o ne visiems tokie dar- 

ibininkai reikalingi.
Cabbage Queen.

Snoųualmie, Wash.—Vie
tomis čia yra daug sniego.

NUŽUDĖ ŪKININKĄ 
SU ŽMONA.

Kaune gauta žinių, kad 
naktį iš 24 i 25 šio mėnesio 
įvyko nužudymas netoli Pa
nevėžio. Pas ūkininką Pet
rą Sadulį įsiveržė nežinomi 
piktadariai, norėdami api
plėšti. Ūkininkas, matyti, 
mėgino gintis, nes ir jį ir jo 
žmoną nužudė. Piktadariai 
pabėgo.

Policija jieško žmogžu
džių.

POLICIJOJ PASIKORĖ
Kiyliai, Kamajų valse., 

Rokiškio apskr. Šių metų 
vasario mėnesio iš 1 Į 2 die
ną Kryliuose pas pil. A. Ži
linską Peleksą buvo padary
ta krata, kurios metu buvo 
rasta keletas butelių nami
nės degtinės. Dėl to policija 
Žilinską vietoje areštavo ir 
nuvarė nuovados daboklėn.

Už keleto valandų polici
ja pil. Žilinską rado pasika
rusi ant savo diržo.

Šalčiai, kurie išsivysto
j pneumonią

! lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
! ir sustabdo imitaciją ir uždegimą. 

Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab-

■ do gemalų augimą.
’ Creomulsion yra užtikrintas pa

sekmingam gydymui pastovaus 
; kosulio, salio, ir visokių gerklės
■ ligų kitokiose formose, turinčią
■ bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 

yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“fln.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jnsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta.

■ Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priminąs vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy- 
dvmui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

. -------- --------------- c| Patrūkimo, Didelio ar Mažo.
Petrą Sadulą ir jo žmoną nieko nekainuoja išbandyt 
Kaziunę Saduliene. Tūkstančiai patrukusią vyrą ir mo-

T , . ... .. " . terą gali pasidžiaugt ta žinią, kadJokių įsilaužimo žymiu i pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
triobą nerasta, kaip'‘matvt ings patsai dvigubą patruki-
piktadariai JOJO Visai laisvai, galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bus

Sadula nukautas gličioje prasyk 
bepiaustant tabaką, o jo........................
žmona Kaziunė — kitam 
namo gale, puošniajam 
kambaryje bevalgant. Jai 
buvo skarele užrišta burna 
ir rankoje laikė sūri, kurį 
matomai jį valgė.

Ant stalo rasta tuščia pi
niginė. Aukso laikrodis ir 
žiedai, nors ir stovėjo aikš
tėje, nepaliesti. »

Ar pinigai iš nužudytųjų 
paimti, sunku pasakyti, nes 
tą vakarą kaip tik jie atva
žiavo iš Kupiškio turgaus ir 
niekas nežino ar jiė jų ture-

! • V-*,'- "
JO.

prisiunčiami dykai visiems, kurie ju 

' Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre
są Capt. W. A. Collings, Ine., Box 
70-c, Waterto'WTi, N. Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laimę. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pasigydė su pirmu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi į šalį laikraštį.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

Gro. M Drron, Somerville, Pfess. 

Pepsinic Seltzer 
VAISTINĖSE 25f, 50^1*?

SAMPELIS DYKAI 
rošyA Pepsinic Seltzer Co. 

Morcester. Mass.

DĖL ŠIAUDŲ PEILIU 
DŪRĖ TĖVĄ

Vasario 7 d. Naislaukio 
kaimo. Meškučių vai., Šiau
lių apskr., ūkininko Juškaus 
sūnūs, užėjęs pas kaimyną ir 
išgėręs vieną kitą burnelę, 
pažadėjo duoti kaimynui 
šiaudų. Bet kai parėjo namo, 
tai tėvas šiaudų nedavė. Ta
da sūnūs puolė tėvą su peiliu. 
Laimei peilis buvo menkas, 
o tėvas storai apsirengęs, tai 
paliko tik dabužiai perdurti. 
Sūnūs patrauktas atsakomy
bėn.

CB-9

1

Ne kosėk!
Gaukit rmita pasrribo niro 
m Skaudžiu, draskan. m 
kosuliu. Sustabdykit »r|. 
din»wti kutenim* sd 
<-rora's Consrh Balsam.
Molinų ir vaiką favn- 
rilas per ,r>O wtn. 
J,isu aptirkininkas 
tnriių. Dvu-ni/b- 
<lii* SSc ir 60c.

___ EVERA’__  
ČnuoH BAISAM

"Lietuvių Diena,” tai jis pir
mininkavo ir statėsi dideliu 
lietuvybės užtarėju.

“The Catholic Light” 14 
vasario laidoj šiuos ponus 
labai išaukština, kad remia 
jų laikraštį, o kitus visus 
laikraščius išvadina gelton- ,wuxie> 
lapiais. Štai, kokių mes turi-, tečiaus miškuose siaučia di-

- _ ! Taura*.; <Jeli gaisrai. Šiomis dienomis
r ~ ~ ... , ugnis nušlavė keliatą farmų.
Grand Kapids, Mich. —*tTai jau antras didelis gaiš- 

Vasano ■ d. nasikore Juozas ras žiemą Kovai su ug. 
nimi sušaukta daug ugna- 
gesių ir šiaip žmonių.

Ten buvęs.
Philadeiphia, Pa. — Čia

me kunigų! Taura*.jdeli gaisrai. Šiomis dienomis

Grand Rapids, Mich. -r
Vasario 7 d. pasikorė Juozas 

Uohnsonas, kuris gyveno su 
Isavo šeimyna ant nedidelės 
farmukės apie 7 mylios nuo 
šio miesto. Velionis buvo 

j blaivas ir įimtas žmogus, 
(rūpinosi bedarbiais ii- kitais'mirė kun. Silvestras Kriš- 
| darbininkų reikalais, bet čiunas, tautiškos lietuvių 
i jau senai sirguliavo, ir gal bažnyčios dvasiškis. Jisai 
dėlto užbaigė savo gyveni- buvo kilęs nuo Radviliškio 
mą. Liko moteris ir maža ir turėjo jau 74 metus am- 
dukrelė. Palaidotas 10 kovo, žiaus.

i
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Į Lietuvą
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai
2 ir 3ttą
9tą
12tą
16<ą

S. S. Pres. Rooseveit............ Balandžio
S. S. America...........................Balandžio
S. S. LEVIATHAN *.......... Balandžio

S. S. Pres. Hardmg................ Balandžio
S. S. Geo. Wasliington........ Balandžio 23čią

Išplaukiant j Plymouth—Cherbourg—Soutbanapton—Kamburg.

“Paklauskit apie puikią naują trečia klasę pasaulio didžiau-iu laivu. 
Kuomet keliaUMt Amerikos laivai-, toos pinizus. kuriuos praleisk.

bu- jnsų šaly — tai prisidėsrt pagelbėt jūsų šaliai tart et. 
Plaukit laivais, kurie jusu laišku- veža j tėvynę. 
Pilnu informaciją, kainų, ir tt.. klauskit savo vietinio agento arba 

rašykit tiesiog i

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St- Boston. Mass. 45 Broadway, Nevv York Citv.

i’Hiiulilii

65 STATĖ ST. 
BOSTON, 
MASS.

Vandenyną j
HG’Ą — 6 DIENOS 1 

i

■ „nuliu. ■imiliillĮĮĮ

J

Pirmi.
Kartu

Lietuvių
Kalboje ’

su Pa
veikslais 

ti’,- 1

Dabar k* tik iičjo i. po apaodoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
• SATYROJE 
miffli Ribfijo* 5»4»8 enlhu. tari 3S2 
padapiaa ir 379 paveikslrlfaa. Ijrttai 
įdomi ir Madine* kiekvienai ypatai. 
Žmoen* (kaitydama* m* BiMija ir t«- 
mydama* i prveikulėlia*. (kwė per- 
•tato kas buvo pirm intvrrirer* (rieto 
ir iki ožgimimui Kriitsaa). nfntir* rb- 
ro* (aro varrn* ir jočiai to
ki* knisa icijo. jam bea trampi žie
mos vakarai

KAINA TIK *1.00
Norinti s*nt ti* Biblija. pM*as 

lioskit Expre*o ar Pačto Money Orde
ri*. arba rffiatmotame laiške adreoa:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

I

VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS 
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas “Lietuva” parduoda visas 
knygas, kurios tiktai randasi kataloge už pašę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos, šitas knygų nu
piginamas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirkti knygas. Tokio knygų 
nupigmimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo "Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesnį 
knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorke į Soathampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresiniu laivu
BERENGARIA AŲUITANIA MAURETAN1A
Iš BOSTONO: CARMANIA—Kovo 23, AN TO M A—Balandžio 6.

o paskui sausžemiu į Kauną
Pamatykite Londoną

Taipgi tiesiai į T
Pėtnyčią nauji, abeju varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNAKD LINE

ndoną pakely. A • 
Londoną kas f ( U 
»Iiprn varm- *

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

33 Statė Street,
T)——X—a EJOSvOH, LTlaoBe

TIESIAI I KLAIPĖDA
i

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

Dienos Per
PER CHERBOl RG . ______

PER BREMENĄ 

Keliaukite Į ir IŠ

LIETUVOS
Su naujais milžinais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPA
MAŽlKu NEGU 8 DIENAS Į LIETUVĄ 

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
salimi. Taipgi regtrtiariškai kas sąvaitę išplau

kia puikios grupes Kabinti Laivai.
D*l Mfgrįžimn Ha- 
d.vmų ir lutų infor
macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę ................. $107.00
Trečia klesa į abi pusi ........................ 181.00
Turistine trečia klesa į vieną pusę .. $123.50 

Turistine trečia klesa į abi pusi (min.) 20400 
Cabin klesa ........................................... 142.50

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

Vaikams: Nuo 1-nu metu 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metu 
į vieną pusę. J abi pusi $11.00. 
u r ~ " ..................

vieną pusę, o 

iki 10 metų 

amžiaus $5.50 

S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriam.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Latro vsrd**
iš 

New Yerke Laivo Vardas
Tiesiai H
Klaipėdos

ESTONIA . Balandžio 3 POLONIA ... Gegužės 27
LITUANIA Balandžio 17 LITUANIA .. . Birželio IS
POLONI A . .. . Gegužės 1 LITUANIA .. .. Liepos 22
ESTONIA .. ... Gcsružėa 17 ESTONIA .. Rugpiučio 18
LITUANIA ... Gejružėa 26 LITUANIA .. Rugpiučio 26
ESTONIA .. . Balandžio 24 POLONIA ... Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Dėl informaciją ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą

- " ’-»• NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. • :s-i -==

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST-, NEW YORK, N. Y. 315 SO. DF.ARBORN ST, CHICAGO, ILL.

UNION TRUST BLDG-, PITTSBURGH, PA. S16 ST. JAMES ST., MONTREAL. CANADA.
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Vietinės Žinios
i

Komunistas susimušė su 
unijos vadu.

Ant Washington streeto šį 
panedėlį buvo “free show.” 
Komunistai kriaučiai, kurie 
veda savo atskirą nuo uni
jos streiką, šį panedėlį išėjo 
tenai pikietuoti rūbų siuvi
mo dirbtuvių. Pasimaišė te
nai ir unijos atstovas Ab- 
raham Čertov, kuris buvo 
atvažiavęs iš New Yorko 
pasirašyti su darbdaviais su-

nemokėjo. Aiškus dalykas, 
kad jis pralobo iš šmugelio. 
Ir kuo daugiau šita prohibi
cijos bala maišoma, tuo dau
giau pasirodo joje purvo. 
-Jau pradėta garsiai kalbėti, 
kad i šitą Sodomą ir Gomo- 
rą vra Įvelti daug aukštesni I fartĮ Komunistas vardu Pu- 
valdininkai. Sakoma, kad j tuojaus prie jo prikibo ir 
nekuriems jau labai dreba !pradėjo koliot, vadint unijos 

-------- ‘ ‘ ” ir kit0.

KELEIVIS No. 12. Kovo 19 d., 1930.

MAIŠO PROHIBICIJOS
BALĄ.

Skandalinga buvusio 
agento byla.

Bostone dabar yra tyrinė
jama labai negražus buvu
sio prohibicijos agento byla. 
Suglausta jos istorija tokia. 
Policijoj tarnavo labai smar- „ ____ , ........... v—
kus vyras. Bet žmogus jis kinkos. Minimi buvusio gu- • viršininką “skebu” ir kito- 
buvodar jaunas, nespėjęs bernatoriaus ir dabartinio kiais įžeidžiančiais žodžiais.! .......... ............
prasigyventi, ir banke ture- policijos viršininko vardai, kitaip užpultas unijos virši- t0I^e užpereito nedėldienio 
-- --------- x.-i. em ttx c*i----- kas sykis darosi i ninkas ‘ ’ • - • • . . *

Svarbus Pranešimas Iš
Lietuvių M. Žinyčios. . „

Nedėlioję, Kovo-March Thomas Parką ir išvesti iš 
23, 1930 m., 11:00 vai. rvte'J0 laiPtus žemyn į pajūrį. 
Ministeris B. .F. Kubilius1 Apskaitoma, kad tas darbas 
kalbės temoje: Tylus Apsi- kuštuos apie $100,000. Lie- 

lios vakare Pranas Vaigaus- ‘Parko namus, turėtų iš to

Majoras Curley planuoja 
pagerinti South Bostone

žemyn i pajūri. !

reiškimas Pas Dievą. Nedė- tuviai» kurie turi ant Thomas 
lios vakare Pranas Vaigaus-!Parko namus» r ~ 
kas kalbės temoje: “Kaip naudos, nes tas pakeltų na- 
Žmogus Save Gali Pagerin- vertę.
ti.“ Maloniai kviečiame at
eiti pas mus. Turėsime ge
ros muzikos.

Nedėlioję kovo 30, 1930, 
6:30 vai. vak. įvyks koncer
tas ir vakarienė.

Orlaivių uoste East Bos-
jo iš viso vos tik $50. Už jo Skandalas
narsumą betgi vyriausybė vis didesnis ir didesnis, 
paskyrė jį “raiding sųuado” 
vadu. Kitaip sakant, jam 
buvo pavesta daryti kratas 
ir areštuoti žmones, kurie

Jid

Bostone planuojama 
crlaivijos mokykla.

Ateinanti rudenį Bostone 
žada atsidaryti orlaivijos 
kolegija, kuri vadinsis “Sky- 
vvays Aircraft School.” Pil

kas kursas tęsis du metu ir 
io tikslas bus taip studentus 
išlavinti, kad išėję iš mo-

areštuoti žmones, 
pardavinėja degtinę, 
darbavosi labai ščyrai. Su 
žinojęs kur butlegerį, jis nu 
eidavo pas ji ir pasakydavo 
Iki tokiai ir tokiai dienai tu
ri man užmokėti tiek ir tiek,’ ___
o jeigu paskirtu laiku pini- kvkios jie galėtu būti netil 
gai nebus užmokėti, mes uz-' o.g ■ _ - - -

tavo bizni ir paso- mechanikai,

paprastai užmo- jajvjy dirbtuvėj. 
.... . . i kursas kaštuos, «« 

prohibicininka^ delbta. Mokykla bus priva 
jtinė.
I . ~~
3000 siuvėjų laimėjo streike

Moteriškų rūbų siuvėju 
unija pereitą sąvaitę ap

davė komunistui į naktį pasikorė ant vėliavos1 
žandą, komunistas jam at- stiebo * Christina Carbo, 63 

'gal, ir prasidėjo tąsynės^metų amžiaus moteris. Ji 
Žmonių susirinko didelis bu-.gVVerio atsiskyrus nuo vyro’ 
rvs ir visi turėjo teatrą už matyt, skurdas buvo'jos' 
dyką. Ant galo pribuvus po-|savžudvstės> priežastis, 
licija abudu besipešančiu 
areštavo.

!

Gillete britvų dirbtuvė

gai neous uzmoKeii. mes uz- gerj iakunajt taip jau ii 
darysim tavo bizni ir pa>o- mechanikai, kurie galėtu 
dmsim tave kalėjimam li’!gautį darbą bile vienoj or- 
butlegens paprastai uzmo-. įaivių dirbtuvėj. Kiek tat 
kedavo. ....... i kursas kaštuos, da nepa

Narsusis prohibieininkas skelbu. Mokvkla bus priva 
tuojaus nusipirko didelę iar-' 
mą, namus, pasistatė kelis! 
garažus, įsitaisė keliatą au
tomobilių ir prie to da orą-; 
dėjo krauti pinigus į bankus. 
Krovė savo vardu ir savo pa- 1 _ - -. _
čios vardu ir kitokiais var- ^kdbe generalj streiką Bos- 
dais. Jo pati pradėjo važinė- Apie 3000 siuvėjų metė 
tis brangiais automobiliais, Lmja išstatė reika
o ant jos rankų pradėjo že-! ^aviJnu?: 40 valandų ir o die 
rėti tokie deimantai, kokiu R12 darb° ^vait®» panaikini 
ir milionieriu moterys nene-i™35 neunijmių dirbtuvių n 
gjoįa ' i visas pasalinis darbas unijis

Degtinės šitam prohibici-’tams- Darbaviai tuojaus nu 
ninkui netruko. Padaryda- įleido ir sį panedėlį strei 
vo krata ir tuoj kelis veži-! šeriai jau grizo darban, k i
nius nuveždavo ant savo S1 HniJos reikalavimai įspil- 
farmos. O tenai buvo kelia- lyti
mos didžiausios “whoopee”; 
palės. Vyrai suvažiuodavo 
su mergomis ir ūždavo peri 
naktis. Sakoma, kad tai bu
vęs tikras ištvirkimo urvas.

Kratų vadas darydavo d a 
ir kitaip. Pasiųsdavo savo 
agentus pas butlegerį, kad 
atimtų degtinę ir atvežtų pas 
jį ant farmos. Paskui jisai 
nuvykdavo pas tą butlegerį 
ir pasakydavo, kad jis galįs 
jam tą degtinę išgauti at
gal, bet tas kaštuosiąs tiek 
ir tiek. Ir butlegeris turėda
vo už savo degtinę gerai už
mokėti, nes kitaip jam gręž
davo teismas.

Pinigus darė šitas prohi- nio vakare, 
bicijos “vykintojas” ~
šieną. Bet sykį girtas auto- ve^alo “Nebyh
mobilium važiuodamas įva
žiavo į medį ir susimušė snu
kį. Tada jis padarė prašy- ^us Lietuvių Saleje, So. Bo

Atvyko Amerikon, bet 
negavo ją pamatyt.

Pereitą sąvaitę Bostone 
uostan atėjo iš Argentinoj 
garlaivis “Coldbrook.“ ku 
iriame rasta pasislėpusių 1< 
žmonių, norėjusių slapta įsi 

•gauti į Jungtines Valstijas 
Du iš jų buvo užtroškę, o Ii 
kusieji 11 gyvi ir tuojaus bu 
vo deportuoti atgal Argenti 
non. Nevykusi kelionė.

4

Koncertas ir Nebylė Boba.
Jau senai So. Bostone ne 

buvo jokio žymesnio paren
gimo. Ateinančio nedėldie 

, kovo 23 d., buf 
kain gražus koncertas su persta 

x X________ 2______ 1____ _____ *11 1 1-
f

Boba.” Koncertui ir veika
lui vadovaus J. Dirvelis

i

mą, kad jam paskirtų pensi- stone. Koncerte dalyvauji 
ją iki gyvos galvos, nes ištj-1 žymesni dainininkai ir mu 
kimai eidamas pareigas bu- zikai. Reikale vadovaujan 

kad da- /ia rolę išpildys S. Paura 
‘Gabija kviečia visus atsilan
kyti.

vęs taip sužeistas, 
bar jau nebegalįs dirbti jo
kio darbo. Ir politikieriai 
tuojaus jam pensiją pasky-' 
rė.

Bet vėliaus šitas “kolie- 
kas“ prohibicijos veteranas' 
užsimanė apdrausti savo gy
vastį ir išpildė aplikaciją 
insurance kompanijai, kad 
jis esąs sveikas kaip ridikas, 
nes paliegėliams kompanija 
apdraudos neduoda.

čia išėjo šito “tvarkda
rio” melas aikštėn ir tuojaus 
atsirado žmonių, kurie pra
dėjo teirautis, kaip jis būda
mas sveikas ir jaunas galėjo 
gauti pensiją iš visuomenės 
pinigų. Pradėta tyrinėti jo 
karijera. Ir tuojaus pasirodė 
visi jo darbeliai. Pasirodė, 
kad į trumpą laiką jisai pa
sidarė iš prohibicijos apie 
$250,000 turto. Susekta apie 
20 bankų, kur jo yra padė
ta įvairiais vardais apie 
$120,000 gryno pinigo. Su
sekta visi jo vasarnamiai ir 
hoteliai, kurių jis trumpu 
laiku įsigijo. Iš kur jis tiek 
turtų galėjo surinkti? Visi 
žino, kad iš algos to įsigyti

Policmanų žiaurumas.
Lynno majoras suspenda

vo du policmanų už žiaurų 
sumušimą žmogaus be rei
kalo. Policmanai pasigavo 
ji ir sumušė užtai, kad jis at
sisakė būti niekšu ir išduoti 
savo kaimyną, kuris parda
vinėja degtinę. Sumušę šitą 
žmogų iki nustojimo sąmo
nės, policmanai areštavo ji 
kaltindami, buk jis buvęs 
“girtas” ir mušęs juos. Žmo
gus buvo taip sumuštas, kad 
daktaras turėjo susiūti jo 
žaizdas 30 vietų. Ir paskui 
eisme šitas daktaras paliu

dijo, kad sumuštasis visai 
nebuvo girtas. Kada paaiš
kėjo policmanų žiaurumas 
ir melas, majoras tuojaus 
juos suspendavo. Bet kas at
lygins šitam žmogui už tokią 
skriaudą?

Mokytojos lavoną rado upėj
Haverhill, Mass. — Sau

do 12 d. čia prapuolė moky
toja Annie Smith. Ji gyveno 
su sesere ir išeidama paliko 
laišką, sakydama einanti 
prie upės, nes nenorinti nie
kam būti našta. Dabar vai
kai rado jos lavoną plaukio- 
jant Merrimac upėj.

South Bostone pradėjo dirb- TeS’ Bu£iis

KONCERTAS IR 
VEIKALAS 

Rengia Dramos ir M. Dr-ja. Gabija, 
Vadovaus J. J. Dirvelis 

Nedėlioję, 

Kovo 23 d., 1930, 
LIETUVIU SVETAINĖJE 

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

Šiame perstatyme programą išpil
dys Gabijos choras sutartinai mergi
nos ir vyrai. Taipgi dainuos duetus 
ir kvartetus.
VIENO AKTO JUOKU VEIKALAS 

NEBYLĖ BOBA“
Išpildys šios ypatos:

♦ 
♦ 
♦
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SVEIKATA
^^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

OOGU1 DUMUne piauejo dirt)- Teisėjas Butelis----------- S Paura
ti dieną ir naktį. Šiomis die-,Jo žmona Katrina, M. SenekevičiutėJ 

x i Adomas Pumidoras—A. Yuodgudis. nomi> tenai buvo piiimta Daktaras Colinis—J. G. Petrauskas. 
800 naujų darbininkų. Iš vi- Tarnas ------------------ S. Pačkauskas
SO dabar dirba 3500 žmonių. 1 v Me,ažiam* visus atsilankyti, nes 

“ Koncertas visais atžvilgiais bus gra- 
______”____  ~ žus.

Kviečia visus GABU A.PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

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

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAMRENCE. MASS.

VISŲ ŽINIAI.
COBB GARAGE pirmiau buvęs 

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

Manageris STEVE JANELIUNAS.i 
COBB GARAGE (-)

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

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS
MAŠINAS. e

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester avė,

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

I

i

I

Pamatykite, Išgirskite ir Pasistebėkite Naujausiu 
Modeliu pas

DAUG LINKSMYBĖS, Pasibovijimų, Juokų, Gra- 

žios Muzikos, Dainų, Šokių Muzikos, suteiks Jūsų 
Namams ir Šeimynai

< Į

GeneraI Elektric kompa- ; 
nija Lynne paskelbė, kad iš ; 
savo River Works dirbtuvės ; 
įi atleisianti apie 300 darbi
ninkų. kurie nėra išdirbę 
metų, o seniems darbinin
kams duosianti dirbt pilną! 
’aiką.

“Keleivio” draugai, reikale kinky
kit tas įstaigas, kurios garsinasi 
"Keleivy

’ARSIDUODA Krautuvė. Grosernč 
r 2-jų šeimynų Namas. Biznis senai 
šdirbtas. Sutinku mainyti ant kitc 
'■auto. Kreipkitės bile laiku pas (13) 

S. V. PL'ČETA
102 W?3-rd st., So. Boston. Mass.

PARSIDUODA LIETU
VOJE ŪKIS

Pigiai ir gerai, Žaslių apielinkėje. 
Klausti pas R. W1SĖ
350 Broadway, So. Boston. Mass.

IŠ SENŲ GRINDŲ-FLORŲ MES
n

Dirb:im su mašinoms, padarome greitai ir ne
brangiai. Florai išrodo gražiau negu nauji. Taip
gi pentinam? ir pataisome namus iš vidaus ir iš 
lanko. Už visokį darbą kainos nebrangios.

Kreipkitės ir klauskite musų kainos.

C. SABET (SABETSKAS)
28 Stellman Road, 

Roslindale, Mass.
Telefonas: Parkuay 3268-M.

PADAROME NAUJUS

<’5E5HS2SHiaS2S2SHSeSHSE52SHSH525HSHSH5eS2SHS2SH5H5a5ii5HSa5H5asa52525?,r‘Jjį in

LABAI ŽEMOS KAINOS
PENTŲ IR PENTINIMUI REIKMENYS 

Plumbingai, Stogams Reikmenys, Sietų Ir Tvorų 
Dratai. Prie Namų Ir Amatninkams įkankiai.

Sažinokit niųs žemas kainas.—Sutaupys jums pinigus. 
Dykai vietos pristatymas. — Telefonas; Hancock 6105—6106.

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON.

Netoli Dover St. Elev. Stoties.

L"

N
i negalėjo, nes algos jam tiek (?ję<iSE52S?5aSHSSS25252SaSč5HS2SaS2.‘72SHS252S2S2S2SHS252KS2S2SHS2SHS2S;
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Carbone
BROTHERS MUSIC SHOP

482 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Prie Dorchester St. Tel. So. Boston 1290.

REIKALINGAS: Lietuvis vyras galintis parduot radio, pianus, fo
nografus- Mes teikiam nurodymus ir vaizdus. Pilną ar dalį laiko- 
Geros išlygos. ’efonuok arba užeik ypatiškai. Carbone Bros,

^aosoeooGoooeooosoooeoooco

“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 Įcėti gerų juokų.

Kalendoriaus 1-----
leivio skaitytojams tik 25c.

kaina 50 centų, bet “Ke-

Jdėkit tuojaus į konvertą kvoterį į popie- 
rą suvinioje, arba štampų už 25c., ir prisiu
site “Keleiviui” žemiau* nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

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

Pra iom adresuoti taip: 
“KELEIVIS”

253 Brcadway, S®- Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799. 

^525HS2SaSH5HSaS2Sase5H5a5Ei2S252į{ 
5 Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočtmas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius automobilios ir 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkite* ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST, 
kampas E. Eight >L, 

SOUTH BOSTON, MASS.
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laidojimus; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ; 

Mana kaina* 
visiems ir visur; 
vienoda. <

;; JONAS PETRUŠKEVIČIUS ;
< Lietuvis Graborius *
J ► 162 Broadway. So. Boston, Masėj

Residence: 313 W. 3-rd etreet. < 
J * Telefonas: So. Boston 0304-W. J

!PARKWAY AUTO SERVICEį
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and FILLING STATION 
Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jei/u norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 

"prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are^

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

I
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Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

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

Lietuvis Optometnstis

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

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

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.
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i DR. J. NARCUS !

IŠ MASKVOS IR KAUNO į 
j Specialistas slaptų ir kroniškų ligų | £ J. I----- . ■
II1 - -1- Z -I 261 Hanover St- Boston. Ofisas I
• Tek: Richmond 0668, Gar. 5437.1 
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. • 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. J 
t------------------------------------------------- -

, moterų ir vyrų, kraujo ir odos. { 
Elektriką ir 606 gydoma 

jei reikalas.

Tel. So. Boston 2660.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dimų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDfiLIOMIS:

1 ▼. po pietų
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” name.

Ui Broadway, tarpe C ir D SU, 
SO. BOSTON, MASS.
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Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaikom Dielių iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. {vai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam .ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj 
pačioj vietoj.

109 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG„ 

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

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų motorų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVB^ netoli Maee. Aro, BOSTON. MASS.
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