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STRHKIERIUS IŠ NAMU
NewBavene.

New Havene, prie Ame- 
rican Mills Co., audinyčios

Prašosi Kalėjiman.
Vengrijos mieste Kapos- 

vare šį panedėlį prie kalėji-

““ REVOLIUCIJA ISPANUI
DANVILLĖS AUDĖJAI 

NAKVOJA ANT SNIEGO.
Tokią “ramybę ant žemės” 
plutokratai skelbia per Ka
lėdas darbininkų šeimynoms

Kapitalistų ir jų kunigų 
skelbiama per Kalėdas “ra
mybė ant žemės” Danvillej 
pasirodė žiauriausia neapy
kanta darbininkams.

Danvillės miestely, Vir
ginijos valstijoj, streikuoja 
audinyčių darbininkai. Jie 
nereikalauja jokių praban
gų, tik truputį žmoniškesnių 
darbo sąlygų ir daugiau al
gos, kad galėtų nusipirkti 
pakankamai duonos savo 
vaikams.

Plėšrusis kapitalas ir to 
nenori darbininkams duoti. 
Fabrikų savininkai kreipėsi 
į teismą, kad šis duotų jiems 
leidimą išmesti streikuojan
čius darbininkus laukan iš 
namų. Teismas leidimą da
vė ir per Kalėdas fabrikan
tai su policijos pagalba iš
metė ant sniego 8 streikierių 
šeimynas. Kitoms 27 šeimy
noms duota įsakymas išsi- 
kraustyt iki 9 sausio.

Motina Nušovė Vai
ką, Kad Nenorėjo 
Krosnį Pakurti.

Medusos kaimely, netoli 
nuo Albany, N. Y., buvo 
toks atsitikimas. Našlė var
du Donohue liepė savo 13 
metų amžiaus vaikui užkur
ti krosnį iš ryto. Vaikas atsi
sakė ir išbėgo laukan. Moti
na pasiėmė šautuvą ir vyda
mosi gąsdino jį: “Tarnai, 
eik šen, nes aš tave šausiu!” 
“Šauk, jei nori, aš tavęs ne
bijau!” atkirto vaikas. Ne
susivaldydama piktumu, 
motina šovė ir vaiką užmu
šė. Tai buvo ant farmos. Ka
da susirinko kiti farmeriai 
ir pašaukė policiją, motina 
laikė savo vaiką apsikabinu
si ir verkė. Policijai ji aiški
nosi, kad ji nenorėjusi savo 
vaiką užmušt, bet buvusi 
baisiai pikta ir nejutusi, 
kaip šautuvas iššovęs. Poli
cija ją areštavo. Namie liko 
dar du maži vaikai.

BANKAS LAIMĖJO 
tf&OftOO BYLĄ.

ijos Bankas sp
angių spau- 

Waterlow &stovės
Sons, reikalaudamas iš jos 
$3,054,000 atlyginimo už 
spausdinimą netikrų pinigų 
to banko vardu.

Spaustuvės firma teisino
si, kad ji čia niekuo nekalta, 
nes pas ją atvykę žmonės 
persistatė esą Portugalijos 
Banko įgalioti atstovai, pa
rodę dokumentus ir liepę at
spausdinti tam bankui tam 
tikrą sumą popierinių pini
gų. Kontraktas buvęs for
maliai pasirašytas ir spaus
tuvė padariusi tuos pinigus 
kaip paprastą spaudos dar
bą, gaudama užtai sutartą 
atlyginimą. Taigi spaustuvė 
čia niekuo nekalta.

Bet bankas spyrėsi, kad 
jis jokių atstovų nesiuntęs, 
tokio užsakymo niekam nė
ra davęs ir atspausdintų pi
nigų nėra gavęs. Tas kont
raktas buvęs apgavikų dar
bas ir spaustuvė turinti už
tai atsakyti.

Byla tęsėsi 4 sąvaites ir 
galų gale Londono teismas 
pripažino, kad spaustuvė tu
ri užmokėti Portugalijos val
stybės bankui $2,590,000.

GEN. JOFFRE BAIGIASI. 
* Paryžiuje baigiasi gen. 
Joffre, buvusis francuzų 
karvedys didžiojo karo me
tu. Jam priskaitomas nuo
pelnas už sulaikymą ties 
Marmos upe vokiečių armi
jos, kuri karo pradžioje mė
gino pasiekti Paryžių. Jo ko
jose sukietėjo kraujo gyslos. 
Vieną koją daktarai jau nu
plovė.

SUĖMĖ 200 BOMBŲ.
Havanos mieste (Kubo

je) valdžios šnipai sučiupo 
dėžę su bombomis, kurios 
buvo skiriamos revoliucijai 
prieš valdžią. Dėžėj buvę 
200 rankinių bombų. Areš
tuoti 3 vyrai. ________

UŽMUŠĖ MEKSIKOS 
DARBININKŲ VADĄ.
Pereitą sąvaitę buvo už

muštas Meksikos Darbo 
Konfederacijos pirmininkas 
Gillermo Trejo. Manoma, 
kad jį nudėjo priešingos 
darbininkų organizacijos 
žmonės.

MEKSIKOJ LAUKIAMA 
GELŽKELIEČIŲ STREIKO

Meksikos gelžkelių darbi
ninkai pareikalavo daugiau 
algos ir žada streikuoti, jei
gu jų reikalavimas nebus iš
pildytas. Valdžia įsakė ka- 
riumenei saugoti valstybės 
gelžkelių turtą, jei streikas 
kiltų.

RADO 200,0000,000 METŲ 
AMŽIAUS KAULĄ.

Iowos valstijoj darbinin
kai iškasė kasykloj suakme
nėjusį žando kaulą su 11 
dantų. Ant to kaulo buvo su
sigulėjęs jau 300 pėdų sto
rio žemės sluogsnis. Geolo
gijos profesorius tą kaulą 
ištyrė ir pripažino jį esant 
200,000,000 metų amžiaus. 
Kunigai pasakys, kad tai yra 
didelė bedievybė, nes jų 
“šventas raštas” tvirtina, 
kad da nėra 6,000 metų, 

tvertas visas pasau-

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ.

Virginijos valstijos prohi
bicijos agentas Wood nuvy
ko pas juodveidį farmerį 
kratos daryti. Kažin kas šo
vė iš šautuvo ir nunešė pro- 
hibicininkui ptisę galvos, 
ant vietos jį užmušdamas. 
Dėl to šovimo buvo apkal
tintas ir areštuotas farmos 
savininkas.

KINIJOS BANDITAI PA
LEIDO AMERIKOS 

MISIJONIERIŲ.
Washingtone gauta žinių, 

kad Amerikos misijonierius 
Nelson, kurį spalių mėnesį 
buvo pasigavę Kinijos ban
ditai, reikalaudami jo išpir
kimo, šiomis dienomis buvo 
paleistas. _______

pereitą sąvaitę buvo nepa- mo atmaršavo 2,000 bedar- 
prastai drąsus užpuolimas, bių ir pareikalavo, kad juos 
Du kompanijos tarnautojai tenai uždarytų, nes jie netu- 
atvežė iš banko pinigų dar
bininkų algoms. Jiedu įva- Kalėjimo vyriausybė jų ne- 
žiavo dirbtuvės kieman iniš- ‘ '1 " * ’ ’ ' '
lipo iš savo automobiliaus, 
kaip atsistojo prieš juos 
ginkluotas banditas ir atki
šęs du revolveriu pareikala
vo pinigų. Vienas tarnauto
jų pradėjo artintis prie ban
dito, norėdamas sučiupti jį 
už rankų, bet banditas tuoj 
šovė ir užmušė jį ant vietos. _ 
Antru šuviu jis paguldė ki- ] 
tą kompanijos tarnautoją, 
tuomet pagriebė pinigus ir 
atsisėdęs kompanijos auto- 
mobiliun pabėgo. Bet pini
gų daug jis negavo, vos tik 
$500. '

Sudegė North Mako
tos Kapitolius.

Bismarcko mieste sudegė 
North Dakotos valstijos ka- , 
gitolius, tai yra rūmai, kur 

uvo tos valstijos legislatu- 
ros patalpos, gubernato
riaus raštinė ir kiti valstijos 
valdžios departamentai. 
Daug istorinių ir šiaip svar
bių valstijos dokumentų pa
virto pelenais. Gaisras kilo 
prieš pat legislaturos susi
rinkimą, taip kad dabar val
stijos seimas neturi kur 
posėdžių laikyti. Nuostoliai 
siekia $1,000,000.

ri nei maisto, nei pastogės.

Meksikos katalikų arci- 
vyskupas paskelbė savo 
“ganytojišką” laišką vi
siems katalikams (taip pat 
ir nekatalikams), raginda
mas visus juos kovoti su pro- 
testonų “pragaištinga pro
paganda,” tartum katalikų 
propaganda butų geresnė. 
Jis sako, kad katalikybei 
gręsiąs labai didelis protes-

LAIKINAI NUMALŠ

dentai tarp savęs. Ginčas 
kilo vali žios maišymosi 
i universiteto reikalus. Vieni 

priešingi, kiti 
uštynėse pereitą 

r buvo sužeisti 4 stu-

Vulkanas Paėmė
1^300 Gyvasčių.

Vėliausios žinios iš Javos 
sako/kad Serapi ugnakalnio 
išsiveržimas pora sąvaieių 
atgal paėmė nemažiau kaip 
1,300 gyvasčių. Visi apielin- 
kės kaimai esą apsemti vul
kano lava. Laukai su javais 
sunaikinti ir apie 15,000 gal
vijų žuvę. Žmonės pasilikę 
be maisto fr pastogės.
PASAULIO krizis jau 
PASIEKĖ FRANCUZIJĄ 

Europoje iki šiol tik viena 
Francuzija nejautė ekono
minio krizio, kurį dabar ken
čia visas pasaulis. Bet pas
kutinėmis dienomis jis pra
dėjo siekti jau ir francuzų 
respubliką. Francuzijos ka
pitalistai susirūpinę, kad tas 
gali palenkti jų šalį prie bol
ševizmo.

Įsileido. Tuomet bedarbių 
demonstracija nuėjo prie 
miesto rotužės ir pareikala
vo maisto. Jeigu neduosite 
mums valgyt, mes eisime ir \ tonizmo pavojus, 
plėšime krautuves, pasakė’--------------
bedarbiai miesto ponams. KINIJOJ UŽDRAUSTA 
Ar jie gavo valgyt, žinios MOKYT KRIKŠČIO- 
nesako. NYBĖS.

-------------- Nacionalistu valdžia Kini- 
REIKALAVO DIKTATO- joj uždraudė svetimšalių mi- 

RIŲ REZIGNUOTI, AT- sionierių mokyklose mokyti 
SIDURĖ KALĖJIMAN. tikybos. Tas uždraudimas 
Kubos laikraščio “EI Ca- atkreiptas prieš krikščiony- 

magueyano” redaktorius So- hes mokymą. Pereitą sąvai- 
lano Herrera parašė dikta- J^iucau mieste tapo užda- 
toriui Maęhadai laišką, rei- JT^f Am j1??8 misionierių 
kalaudam kad dėl šalies 2 dėl to, kad mokino
labo jis rezignuotų. Vietoj, krikscionybes.

SAKO, BOLŠEVIKAI 
KLASTUOJA SAVO 

PINIGUS.
Londono “Times” išspaus

dino eilę Rusijos pinigų at
vaizdų, kurie parodo tos pa
čios serijos banknotus su 
vienodais numeriais. Viena į 
grupė parodo net 40 penk
rublinių su vienodais nume
riais. Tais pinigais Maskvos 
komisarai užmokėję vienam 
anglui už tūlą kontraktą. 
Kada jis atkreipęs jų dėme
sį į tą faktą, kad pinigai tu
ri vienodus numerius, komi
sarai pasakę, kad tai nieko 
nereiškią. Kiek anksčiau tas 
pats pastebėta ir Berlyne. 
Šitie faktai parodo, sako 
“Times,” kad bolševikai 
klastuoja savo pinigus.

45 ŽMONĖS I
187 SUŽI

išpildyt šitą teisingą reika- i 
lavimą, diktatorius liepė 
tuojaus areštuoti ir uždary
ti kalėjiman redaktorių.

Nukirto Išdavikui 
Galvą.

Žinios sako, kad Turkijos 
miestely Menemen fanati
kai mėginę sukurstyt žmo
nes prie revoliucijos. Vienas 
jaunuolis pranešęs apie tai 
valdžiai, todėl jie pasigavę 
jį nukirto jam galvą. Kada 
atvyko žandarai kaltininkų 
areštuoti, kilo kova, kurioj 
buvo užmušti 2 žandarai ir 3 
fanatikai. Ko tie fanatikai 
nori, žinios nesako.

NUSIŽUDĖ ČEKOSLOVA
KŲ KOMPOZITORIUS.

Telegramos sako, kad Za
grebo mieste nusižudė čeko
slovakų (gal slavėnų) kom
pozitorius Nedbal. Tragedi
ja įvykusi darant jo parašy
to baleto “Tinginys Jo
nas” repeticiją. Besiklausy
damas savo parašytos mu
zikos, jisai staiga paraudęs, 
susinervavęs, pribėgęs su 
kede prie lango ir atsistojęs 
ant jos iššokęs laukan. Jis 
nukritęs nuo dviejų aukštų 
ir tuojaus miręs.

ŠEŠI CHICAGOS PLĖŠI
KAI PASTATYTI PO 
$1,660,000 KAUCIJOS.
Chicagoje tapo sugauti 6 

jauni banditai, kurie esą pa
pildę nemažiau kaip 83 plė
šimus. Kad jų niekas nega
lėtų iš kalėjimo išimti, jie 
pastatyti po $1,660,000 kau
cijos grynais pinigais, arba 
$3,320,000 nekilnojamu tur
tu

ČILI NEPRIPAŽĮSTA 
TAUTŲ LYGOS SEK

RETORIAUS.
Pietų Amerikoj dabar va

žinėjasi Tautų Lygos sekre
torius Drummond ir 2 sausio 
žada atvykti į Čili. Bet tenai 
jis nebus priimtas kaipo 
Tautų Lygos sekretorius, tik 
kaip paprastas diplomatas, 
nes Čili respublika senai jau 
ruošiasi iš Tautų Lygos pasi
traukti.

Amerikos Mokyklose 
yra 28,104,000 Vaikų.

Federalinis Švietimo Biu
ras Washingtone apskaito, 
kad dabartiniu laiku Jungti
nių Valstijų mokyklose mo
kinasi apie 28,104,000 vai
kų. Šitas skaičius apima tik
tai pradines mokyklas ir 
high škules, bet nelieaa ko
legijų ir universitetų studen
tų. Pradinėse mokyklose yra 
21,370,000 mokinių, o high 
škulėse — 4,030,000.

Abiejų rūšių mokyklų yra 
254,200, kuriose mokytojau
ja 848,500 mokytojų.

AMERIKOS MIESTUOSE 
DAUGIAU ŽMONIŲ NE

GU ANT FARMŲ.

Šių metų Amerikos gy
ventojų surašymas parodo, 
kad miestuose gyvena dau
giau žmonių, negu ant ūkių,, 
būtent, farmerių yra 53,- 
819,525, o miestelėnų — 68,- 
955,521. Ir vargšai farme
riai turi visiems išdirbti 
duoną.

Kaip Šaudosi
St. Louiso Banditai.
Gengsterių šaikos veda 

tam savęs karą netik Chi- 
eagoj, bet ir kituose Ameri
kos didmiesčiuose, štai, ne
labai senai St. Louiso mieste 
iš kulkasvaidžių buvo nu
šauti du vienos šaikos vadai, 
Dewey BoebeI ir Lester 
Barth. Dabar tenai vėl įvy
ko banditų susišaudymas ir 
vienas jų buvo užmuštas. 
Žmonės, kurie matė šitą įvy
kį, pasakoja taip: vienas au
tomobilius bėgo dideliu grei
tumu, o kitas vijosi. Ir abie
jų mašinų okupantai šaudė 
vieni į kitus. Staiga pirmuti
nis automobilius paslydo ant 
šlapios gatvės ir kelis kartus 
apsisuko. Antras norėjo čia 
pat sustot, ir taip pat smar
kiai kelis kartus apsisuko. 
Tuomet abiejų automobilių 
okupantai išlipo laukan ir 
pradėjo šaudymąsi iš naujo. 
Vienas jų čia krito. Tai bu
vo gengsteris Mulconney. 
Tada atūžė da vienas dide
lis sedanas su 5 vyrais, ir tie 
iškėlę kulkasvaidį pradėjo 
liuobti švinu į Mulconney 
užmušėjus, šie tuojaus išbė
giojo ir pasislėpė.

JONELIS NUTEIS
TAS 7 METAMS.

Jis nušovė savo žmoną, kuri 
buvo susidėjus su kitu vyru.

Sheboygan, Wis. — An
tano Jonelio byla, kuri čia 
tęsėsi apygardos teisme 4 
dienas, jau pasibaigė. Jis 
gavo nuo 4 ligi 7 metų kalė
jimo. Teisėjas sako, kad 
bausmė turėjo būt daug sun
kesnė, bet “džiurė” tik tiek 
jam tepaskyrė.

Jonelis buvo kaltinamas 
savo pačios užmušimu. Prie 
kaltės jisai prisipažino, bet 
teisinosi, kad jis padaręs tai 
gindamas savo garbę. Jo 
moteris Veronika susidėju
si su jaunesniu vyru, kaž ko
kiu Antanu Dukovičiu, pra
dėjusi savo žmogaus visai 
nebemylėti. Sykį aš papra
šiau jos bučkio, o ji nuo ma
nęs užsisuko, sako Jonelis. 
Tuomet, girdi, aš ją ir šo
viau. Bet užmušt jos neno
rėjau, sako; norėjau tik su- 
biauriot ją, kad kitas vyras 
jos nemylėtų. Pasitaikė bet
gi nelaimė ir ji krito negy
va.

Jonelis turi farmą netoli 
Pamell miestelio, ir tenai ta 
tragedija įvyko. Jonelis tu
rėjo penketą vaikų, kurių 
vyriausis yra 16 metų am
žiaus. Dabar visi vaikai pa
silieka be tėvų globos.

Bet šaudymais 
išsigelbės; reik 

parlame
Ispanijos rev 

ri kilo pora sąv 
laikinai buvo 
Generaliai streil 
se miestuose 
šimtai žmonių 
kai kurie sušau 
liame savo pra 
džia sako, kad 
kariumenės ir 
žmonės buvo už 
sužeisti, dvideš 
mirtinai.

Bet žmonės 
aštraus ekonon 
o šaudymais ir 
to krizio nepraš 
kė buvusis Ispa 
teris pirminink 
Guerra. Krašte 
tvarkyti tiktai p 
cinės valdžios, 
greičiausia Isp 
skelbti parlame!

Dabartiniu I 
joj yra apskelbi 
vis ir įvesta ašį 
cenzūra.

Dienraštis “D 
esco,”-kuris pak 
džią dėl žudyn 
vadų Jaca mies 
darytas. Bet ke 
jos lakūnų, kuri 
;i dėl dalyvavir 
tapo paleisti, til 
70 aštria priežii

Vyriausis su 
maj. Ramon Fi 
revoliucijai ne] 
kė orlaiviu į Poi 
vo priverstas tą 
todėl išplaukė 
viu į Briuselį.

STALINAS INĖJO 
VALDŽION.

Iš Maskvos pranešama, 
kad diktatorius Stalinas inė- 
jo valdžion. Jis tapo darbo 
ir apsaugos sovieto narys. 
Iki šiol jis buvo tik komunis
tų partijos centro sekreto
rius ir valdžioje jokio urėdo 
neturėjo.

REIKALAVO $25,000, PA
TEKO KALĖJIMAN.

Kansas City mieste tapo 
suimtas Charles Duncan, 23 
metų jaunuolis, užtai kad 
grąsinimais norėjo išgauti iš 
vieno biznieriaus $25,000.

AMSTERDAME PER KA
LĖDAS 283 ŠEIMYNOS 

NETURĖJO KĄ VALGYT.
Iš Amsterdamo, N. Y., 

mums prisiųsta buržuazinio 
laikraščio iškarpa, kur reiš
kiama didelio “džiaugsmo,” 
kad visokios organizacijos 
surinko maisto ir per Kalė
das pavalgydino 283 šeimy
nas. Reiškia, tos šeimynos 
per Kalėdas neturėjo ką val
gyt. O ar jos turi dabar? Ži
noma, kad ne. Ir gatvinis 
buržuazijos lapas džiaugia
si šitokia padėtimi.

MAINERIAI REIKALAU
JA 6 VALANDŲ DAR

BO DIENOS.
Ulinojaus angliakasių uni

ja, United Mine Workers of 
America, Bentono miestely 
išnešė rezoliuciją, reikalau
dama, kad visose anglies ka
syklose butų įvesta 6 valan
dų darbo diena. Rezoliuci
ja išsiuntinėta ir kitiems uni
jos lokalams.

M Mite Ca 
skelbta Di
Monako ku 

pereitą sąvaitę 
lo prieš savo 
Louisą. Monaki 
valstybėlė, ki 
vien tik iš turti 
šalių, kurie s 
Monte Carlo n 
pinigų. Pasauli 
atsiliepė ir į 1 
“biznį.” Mažia 
šia ir mažiau p 
valdžiai. Gyve 
įo nerimauti ir 
kunigaikštį. Pi 
sės. Todėl kui 
leido parlamen 
vo konstitucini 
sės ir apskelbė

NAMŲ TARI 
JOJ REIKA 
VALANDŲ

Anglijoj pr: 
zuotis namų ta 
tės. Jų tikslas- 
8 valandų dari 
kaip darbininl 
rikuose.

IŠ CARO C 
LIES LEN 

MINI
Sevastopolii 

šėrikai nutarė 
sus caro geni 
lūs, o iš jų met 
ninui vieną 

| mentą.
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DUODA PALENGVINI
MŲ AMERIKOS LIE

TUVIAMS.
“Lietuvos Aidas” prane

ša, kad vidaus reikalų mini
sterija nutarusi įvesti žymių 
palengvinimų Amerikos lie
tuviams, kurie jau yra tapę 
Amerikos piliečiais, bet no
rėtų apsigyventi Lietuvoje. 
Sako:

“Toks amerikietis, būdamas 
Amerikos piliečiu, savaime yra 
nustojęs Lietuvos pilietybės, 
nes Lietuvos konstitucija drau
džia būti dviejų ar daugiau 
valstybių piliečiu. Todėl toks 
amerikietis, atvykdamas Lie
tuvon biznio reikalais, norėda
mas čia Įsikurti kokią Įmonę ar 
koki verslą ir kartu pasilikti 
Amerikos piliečiu, turi čia 
veikti kaip svetimšalis. Pavyz
džiui, apsigyvenimo teisė, mo
kesčių mokėjimas už verslą, 
liesdavo amerikiečius ta pačia 
tvarka, kaip ir kitus svetim
šalius.”

Taip buvę ligi šiol. Bet to
liau taip nebusią. Toliaus 
tarp Amerikos lietuvių pilie
čių ir kitų svetimšalių busiąs 
daromas skirtumas. Pavyz
džiui :

“...kiti svetimšaliai, norėda
mi kiek ilgesniam laikui apsi
gyventi Lietuvoj, turi rūpintis 
leidimo apsigyventi, o tokio lei
dimo išgavimas ne visuomet 
yra toks paprastas dalykas. 
Tuo tarpu amerikiečiams, ku
rie Įsigyja Lietuvoj nekilnoja
mą turtą, tokie leidimai tuojau 
išduodami neaprėžtam laikui. 
—tokie leidimai galioja, kol 
amerikiečiai turi Lietuvoj ne
kilnojamą turtą.

“Visi svetimšaliai, išskirant 
tiktai valstybės tarnautojus, 
apsigyvenę Lietuvoj ilgesniam 
laikui turi mokėti specialinius I 
svetimšalių mokesčius, tuo tar
pu amerikiečiai. įgiję Lietuvoj 
nekilnojamąjį turtą, kol jie tą 
t^rtą valdo, yra atleidžiami 
Z>uo svetimšalių mokesčių, ši
tie nauji vidaus reikalu minis
terijos nuostatai Amerikos biz
nierius. apsigyvenusius Lietu
voj. biznio teisės reikaluose 
sulygina su Lietuves piliečiais, 
atima pagrindą visokiems ne
susipratimams. ir tuo budu la
bai palengvina amerikiečių Įsi
kūrimą Lietuvoj."

Žinoma, tai daroma ne
tiek amerikiečių, kiek Lietu
vos valdžios labui. Nes juo 
daugiau amerikiečių Lietu
von važiuos, tuo daugiau jie 
dolerių tenai nuveš. O tie 
doleriai tautininkų valdžiai 
pašėlusiai reikalingi.
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džios. bet nėra ir konstituci
jos. nes Smetona senai jau 
karininkų Ramovėj ją pra
gėręs. Vadinasi, vyskupai 
turi laisvas rankas ir jie elg
sis taip, kaip jiems lieps Ro
mos popas.

ARGENTINOJ ŽADA PA
SIRODYT DU NAUJI 

LAIKRAŠČIAI.
"Pietų Amerikos Naujie

nos” rašo:
"Lietuvių tarpe kursuoja 

gandai, kad Kostas Norkus su 
Petru čiučeliu perka iš Jokū
baičio (tik nežinia už kieno pi
nigus) viešbuti ‘Rūta’ ir žada 
pradėti 'varyti bizni. Kartu ta
rne pačiame viešbutyje žada 
pradėti leisti net du laikraščiu: 
K. Norkus 'Argentinos Nau
jienas.' o P. čiučelis "Musų 
Dienas’ ir ką jie dar daugiau 
žada daryti, tai tegul spren
džia patys skaitytojai. Nieko 
sau graži kompanija. Jokūbai
tis. Norkus ir čiučelis. seniau 
pjovėsi kaip šunys, o dabar jau 
bučiuojasi.”

Turbut niekur nebuvo ir 
nėra lietuvių gyvenime to
kios maišatienės, kaip Ar
gentinoj. Tie patys žmonės 
vieną dieną eina su viena 
partija, o kitą — su kita. 
Pavyzdžiui, pp. Norkus ir 
Čiučelis nesenai da prigulė
jo prie Argentinos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos ir reda
gavo jos organą, “Pietų A- 
merikos Naujienas.” o da
bar. sakoma, jau skelbia 
tam laikraščiui mirtiną ko
va.

NAUJAS SOVIETŲ 
PREMJERAS.

SMETONA, VYSKUPAI 
IR KONSTITUCIJA

. Kai Lietuvos vyskupai 
pradėjo andai savo šerius 
statyti prieš “tautišką vy
riausybę,” tai Smetonos or
ganas, “Lietuvos Aidas.” su 
nusižeminimu jiems primi
nė, kad pagal konkordatą, 
Lietuvos vyskupai turi pri
siekti vyriausybei, o toj prie
saikoj esą pasakyta taip:

“Prisiekiu ir pasižadu visu 
lojalumu gerbti pats ir Įsakyti 
mano dvasiškijai gerbti kons
titucijos pastatytą vyriausy
bę."

Pasiremdamas šita prie
saika, “Lietuvos Aidas” įsi
drąsino ir pareiškė pageida
vimą, kad visagaliai vysku
pai atiduotų: kas Dievo— 
Dievui, o kas Cezario—Ce
zariui (suprask — Smeto
nai).

Atsakydamas į tą reikala
vimą, vyskupas Reinys pa
reiškė, kad “šėtono valdžia” 
neturi teisės reikšti jokių 
pretensijų prie vyskupų 
priesaikos. Anot vyskupo 
Reinio, Lietuvoje dabar nė
ra netik konstitucinės val-

IŠ LIETUVOS 
POLITIKOS

(Laiškas iš Argentinos.) [gelbėjo tai moteriai tiesos 
Iki šių metų Argentinos! jieškojime, bet Lietuvos 

paleistuvnamiai nepažinojo “Diena” ir Brooklyno ” v ic- 
lietuvaičių, teisingiau sa- nybė” rašo nesąmones ir 
kant, lietuvaitės nepažinojo teršia tų žmonių vardą.

Šmeižti be atodairos 
gražu. Tokiu mąstu matuo- ; 
ja komunistai, kurie čia ter- . 
šia visa kas tik lietuviška, 
kas tik iš Lietuvos. Bet dar 
chuliganiškiau elgiasi “Die
na,” “Sekmadienis” ir kiti 
sensacijų mėgėjai; kurie 
vieton patirti dalykus, skai
to morališku darbu mušt iki 
paskutiniųjų tą žmogų, ku
rio lengvatikyste ir gerašir
diškumu savo laiku yra pasi
naudoję ne vienas panašių 
rašytojų.

Kuomet konsulas Mačiu
lis ir klebonas Janilionis su
sidraugavo su Jokūbaičiu ir 
jo mašną panaudojo organi
zavimui parapijos ir Vytau
to komiteto, o jį patį visur 
pirmon vieton statė, tuomet 
Lietuvos mergelės pamatė, 
kad paleistuviškų kavinių 
savininkas gali būt geras ir 
garbingas oficialistų drau
gas. Šis reiškinys ir pastū
mė darbininkes lietuvaites 
paleistuvystėm šiandien jau 
daugelyje kavinių, nakties 
metu, matai prie klijentų 
prisėdant geltonplaukes lie
tuvaites. Jos eina naktimis 
uždarbiauti: ar tai “kopitas” 
gerdamos nuo šeimininko 
gaudama nuošimčius, ar sta
čiai tariasi su klijentais ir 
važiuoja paleistuviaut.

' Tai yra liūdnas ir skau
dus reiškinys. Ir jis plinta 

i lietuvių kolonijose nepapra- 
■ stu smarkumu. Praeis pora 

metų, ir kiekviename nedo
rybės urve bus lietuvaičių. 
Viena nuo antros įgauna 
tam “amatui” ūpo ir drąsos, 
o pirmosios jo gavo nuo 
“mecenato” Jokūbaičio, ku
rį taip garbina ir aukština 
konsulas, klebonas ir jų 
spauda.

Keli metai atgal Lietuvos 
spauda buvo labai tenden
cinga kalbėdama apie 
Northamerikiečius. Dabar 
ta tendencija persikeitė at- 
bulon pusėn, šiandien Lie
tuvos spaudos aprašymai 
apie Pietų Amerikos lietu
vius arba vien tendencijo
mis pagrįsti, arba pasireiš
kia nerubežiuotu asmenų 
šmeižimu. Tai yra asmeniš
kų sąskaitų suvedimas, arba 
Lietuvoje nėra kas Įdomaus 
laikraštin parašyti.

Vieton kad daryt sensaci
jas, moraliai užmušant as
menis, Lietuvos laikraštinin
kai daug išmintingiau pada
rytų, kad atsiųstų savo spau
dos atstovą Argentinon, vie
toje su dalykais susipažinti. 
Tuomet ištiesų turėtų ką pa
rašyti savo laikraščiams ir 
duoti sveikos ir įdomios me
džiagos savo skaitytojams. 

Proletaras.
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naudinga atsistatydinti. Gal 
butų naudingiau —* sako p. 
Zaunius — jei prieš svarbes
nes bylas užsienių reikalų 
ministeris atsistatydintų 
prieš važiuodamas, tada at- 
pultų reikalas jį “ispošlovo- 
nyt” kai sugrįžta. Mano tiks
las buvo patikrinti ar aš, 
prakišęs Klaipėdos reikalus, 
dar turiu pasitikėjimą ar ne. 
Pasirodo, dar turiu — atsi
statydinimo Smetona nepri
ėmė.

Tai gana įdomu. Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriui 
tik reikia turėti “pasitikėji
mas” Smetonos, tikriau — 
Smetonienės, tada gali pre- 

’ kiauti Lietuvos interesais, 
kiek ir kaip patinkamas.

Bet ne mažiau butų Įdo
mu sužinoti kieno pasitikėji
mą turi pats “grybas” Sme
tona?

Vyručiai! Lietuvos reika
lai drian! Sukruskite, pakol 
laikas.
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Po ilgų rudens ūkanų ir 
purvo, Kaune vėl buvo nu
švitusios kelios linksmos 
dienelės. Valstiečių liaudi
ninkų centro žmonės, suži
noję, kad Ženevoj užs. rei
kalų ministeris Zaunius par
davinėja Klaipėdos kraštą 
vokiečiams, išpiškino me
morandumą, Įteikė Smeto
nai ir nušvitusiais veidais 
vaikšto trindami delnus. — 
O tai, girdi, šėtonus paga
vom ant karštų pėdų! Mes 
jiem Įvarvsim džiovą!

Sugrįžo Zaunius iš Žene
vos ir tą patį vakarą padavė 
atsistatydinimo pareiškimą.

Džiaugsmas valst. liaudi
ninkų patrigubėjo, sujudo ir 
krikščionys demokratai. Vi
si, kaip vienas, yra Įsitikinę, 
kad smetoniniai nebeturi 
kandidato į užsienių reikalų 
ministerius!

—Purickis? — kokainą 
uosto, sacharinu ir šilkų ko
jinėmis prekiauja. Iz. Tamo
šaitis? — neatidalomas nuo 
Smetonienės. 
Amerikoje ; 
pareigas eina, 
nežino su kuo valgo užsie
nių politiką. Daugiau kandi
datų? — išgraužki!

Lieka ministerių kabineto 
“persiorganizavimas.”

Skirstomi ir derinami mi
nisteriški portfeliai, veda
mos derybos. Kai kurių po
niučių širdys tvaksi: — “ryt 
poryt busiu ponia ministe- 
rienė”...

Bet jau ant rytojaus, iš
tiško visos iliuzijos, išnyko 
saldžios svajonės—ant Zau
niaus pareiškimo Smetona 
užrašė: “Prašau pasilikti, 
kaip buvęs, užsienių reikalų 
ministerių.”

—O, tu supuvęs grybe, 
kad tave karvė sumintų! — 
pasigirdo balsai iš valstiečių 
liaudininkų ir krikščionių 
demokratų krūtinių.

I?' vėl Kauno padangė ap
siniaukė, vėl ūkanos apgau
bė Lietuvos politinį gyveni
mą...

Laike pasikalbėjimo Zau
niaus su žurnalistais, “L.Ž.” 
atstovas J. Kardelis paklau
sė: — Kodėl, tamsta p. mi- 

1 nisteri, buvot atsistatydinę?
P. Zaunius teikėsi paaiš- 

, kinti, kad svarbesniais poli
tiniais momentais, atviriau 
sakant, prakišus bylą, esą

paleistuvnamių. ’ Skurdo 
spaudžiami misų žmonės 
gyvena viename kambarė
lyje po keliolika asmenų, 
sykiu nevedę vyrai ir pane
lės. Tokius reiškinius sve
timtaučiai skaito lietuvių 
“moralybės stoka.”

Bet tikrąja paleistuviavi- 
mo epidemija lietuvaites ap
krėtė “gerbiamas tautietis” 

; Jokūbaitis, kuris yra dali
ninkas dviejų naktinių kavi
nių, kur prie staliukų prisė- 
dinėja paleistuvės ir kviečia
si “por un ratito” naktinius 
svečius. Jokūbaitis iš to biz
nio per kelis metus sukrovė 
didelius pinigus. Bet tokiam 
bizniui reikalingas “charak- 
ter especial,” kaip kad vieti
niai žmonės sako. Vienok 
Jokūbaitis lošia doro žmo
gaus rolę, sakydamas, kad 
naktinės mergos taip pat 
yra klijentės baruose, kaip 
ir vyrai.

Jokūbaitis per 14 metų 
buvo visiškai atsiskyręs nuo 
lietuvių. Prieš trejetą metų 
atvyko iš “Nertų” tūlas Go- 

[ ris ir drauge su Norkum ap
lankė Jokūbaitį. Jokūbai
čiui pasigyrus savo turtin
gumu, Norkus patarė jam 
paremti kulturįfį Argenti
nos lietuvių darau. Pastara- 
sai tuoj davė savo barų skel

bė* kur to dievaičio bimus i vietinius lietuvių lai- 
ten musu inteligenti- ki-ąščius ir risi laikraščiai jį 

kele į padanges, ypatingai 
anarchiškas Švedas.

Toliau Jokūbaitis sutiko 
finansuoti “Argentinos Nau
jienas.”

Dar toliau, Jokūbaitis iš
kvietė K. Norkų iš Petroleo 
firmos “Diadema Argenti
na,” kad sykiu atidaryti lai
vininkystės agentūrą. Nor
kus metė darbą Diademoje 
ir Jokūbaičio pinigais ati
darė “Europa Shipping A- 
gency.” Norkus turėjo vieno 
Lietuvos banko pasiūlymą 
organizuot perlaidų siunti
mą, kun jis ir perdavė Jo
kūbaičiui. Dirbo agentūra ir 

_ ___ ......... .... _____  “Argentinos Naujienos,” vė- 
logiausiai: yra narių ir inei- Iiau pasivadinusios “Pietų 

tai lizdas Amerikos Naujienomis,” ėjo 
kas sąvaitė 8 puslapių.

Atvykus kunigui Janiho- 
niui ir konsului Mačiuliui, 
pastarieji patraukė Jokūbai
tį savo pusėn ir jis persisky
rė su Norkum. Nuo tada Jo
kūbaitis darbavosi tik su 
konsulatu, klebonu ir su Vy
tauto komitetu. Pavertus 
“Naujienas” klebono ir kon- 

Norkus savo 
įsteigtame laikraštyje buvo 
peizojamas.

Kada Norkus jau dirbo 
kitoje laivų bendrovėje, kilo 
skandalas su Paviloniene. 
Norkus ir kiti ALSS. nariai

Šitas bolševikas vadinasi Via- 
čislovas M. Molotovas. Jis už
ėmė dabar nuverstojo premjero 
Bykovo vietą. Tai yra aukščiau- 
sis Sovietų valdžioje urėdas. Pir
ma šitą činą laikė Leninas. Te
čiaus Rusijos diktatorių ir to
liaus pasilieka Stalinas.

KODĖL LIETUVIŠKIEMS 
“TĖVELIAMS” NEPATIN

KA ARGENTINA.
Pasirodo, kad “dūšių ga

nytojams” ne visur toks ro
jus. kaip šventoj Lietuvoj. 
Štai ką rašo "Argentinos 
Lietuvių Balsas” apie jų gy
venimą pietų Amerikoje:

"Kauno ‘Vienybėj’ kun. Ja
nilionis vaitoja, kad Argenti
nos dvasiški j a persekiojanti 
ateivius kunigus. Apie tai. kad 
ateiviai kunigai butų persekio
jami. negirdėjau. Bet. kad ku
nigams neleidžiama naktimis 
latrauti ir gaspadines laikyti. 

; tai tikriausia tiesa. Čia kuni
gai turi gyventi vienuolynuose 
ar bažnyčios Įtalpose ir vaka
rais valkiotis gatvėse taipgi 
kunigams neleista. Tas, žino
ma. atvažiavusiems iš Lietu
vos kunigams nepatinka ir jie 
kelia gvoltą."

Dėl to. matyt, lietuviški 
“tėveliai” ir nepabuna Ar
gentinoj. Jau keli jų tenai 
buvo nuvažiavę, ir pabuvę 
kiek laiko, dūmė atgal.

l
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KAS DAROS! 
SU TMD?

Ar daug kam ateina gal
von. kas bus su mumis lietu
viais? Musų inteligentija 
jau nekuris laikas kaip yra 
užkrėsta politikos liga. 
Klausimas, ar butų galima 
šianč ien rasti nors kelis, ku
rie butų liuosi nuo tos ligos? 
Dabartinė musų inteligenti
ja yra veikli tiktai tenai, kur 
politikos dievaitis viešpa
tauja : 
nėra, 
jos ir su žiburiu nerasi.

Kiek metų atgal buvo su-1 
tverta TMD. draugija, ku
rioje galėjo ir turėjo dirbti 
visu srovių inteligentija. 
Kiek aš pamenu, tai ir dirbo 
visi iš vieno, ir draugija ge
rai gyvavo. Bet šiandien tie 
patys inteligentai rengiasi 
ją dar nemirus po žeme pa
kasti. Delko? Dėlto, kad to
je draugijoje politikos die
vaičiui aukure jie neturi 
drąsos pastatyti. O jeigu 
dievaičio nėra, tai ir dirbti 
negalima.

Su kuopomis dar yra ne
blog 
gų: bet su centru, 
didžiausios betvarkės. Cent
ras yra tokioje betvarkėje, 
kad netik kuopos susirašinė
ti negali, bet ir iš kuopų cen
trui prigulinčių pinigų nėra 
kam priimti. Centras tyli, 
lyg ko tai laukia. Draugijos 
organas taipgi neteko kal
bos: laiškai ir rezoliucijos 
yra pasiunčiamos gurban.

Dėlko centras su organu šulo organu, 
tyli, ko jie bijosi, ko jie lau
kia? Gal “Keleivis” ar kas 
iš skaitytojų malonėsit šitą 
dalyką iškelti aikštėn, nes 
daugelis nori apie tai žinoti.

Petras Kugelis (Kugeli).
i

SIC TRANSIT GLORIA į 
MUNDI!

Vienas Lietuvos žurnalis- i 
tų rašo savo atsiminimus iš j 
netolimos praeities ir prisi
mena apie buvusį tuomet 
diktatorėlį Voldemarą. Sa
ko:

“Kadaise diktatorius Volde
maras labai mėgdavo kviesti 
pas save žurnalistus ir kaip 
profesionalas cirko džiongleris, 
prieš jų akis mėtydavo kamuo
liukus. lėkštes, degančius fake
lus ir viską labai vikriai su
griebdavo. Bet kartą vyras pa
slydo. ėmė ir nudegė. Nuo to 
laiko jis daugiau nebedžiong- 
lioruoja. Sako, dabar p. Volde
maras sėdi Plateliuose pas 
šuazeli. stumdo, kilnoja šachu 
figūras, kai kada pasimato su 
Kurmyte ir laikas nuo laiko, iš
gėręs klebonišką, išklauso pra
eiviu čigonių kortų būrimus.”

Anot tos lotynų patarlės, 
taip dingsta šio pasaulio 
garbė!

j
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POLEMIKA IR KRITIKA.

Balutis — Š. 
asenizatoriaus 

. Vileišis? — Prie Naujokaičio Pa
sakojimo Apie Rusiją

FEDERAL
NATIONAL

BANK
NES vienas draugis pasakė kitam, kad ši įstaiga daber 

tarnauja daugiau kaip dešimčiai tukstančią žmonių 
šešiuose dideliuose ofisuose su turtu virš dvidešimties mi- 
lionu dolerių ir resursais virš trisdešimties milionų dolerių.

VYRIAUSIS OFISAS
Water, Devonshire ir Washington Streets

SKYRIŲ OFISAI
Bark Bar .... Mam>. Avė. and Newbury Street
East Boston .......................... 2 Maveriek Square
Fish Pier .............. Northcrn Avė, and D Street
.Mat t a pa n .................................. Mattapan Square
Sooth Boston ............................... 474 Broadway

Narys FederaI Reserve System

Ką bolševikai gavo SLA. 
Seime?

“Keleivio'’ 46-tame nu
mery p. W. A. Meškunas 
sako, kad lietuviški bolševi
kai niekad taip šlykščiai ir 
biauriai nepasirodė, kaip 
pereitame SLA. Seime Chi- 
cagoje: kada delegatai už
giedodavo Lietuvos himną, 
jie kaip perkūno blokšti su
sėsdavo.

Išrodo, kad p. Meškunas

DAVISO STOVYLA.

I
Mississippi valstija padarė 

šitą Jeffersono Daviso stovylą 
ir pastatė ją VVashingtono kapi- 

_ ~__,___ _ _________  toliuje kitų stovylų tarpe. Jef-
yra buvęs Seime ir viską ferson Davis buvo pietinių vals- 
matęs, bet nenori visko pa- j tijų Konfederacijos prezidentas, 
sakyti. Aš Seime nebuvau, i Tos valstijos buvo atsiskyrusios 
bet tėmijau jį iš spaudos, ir juodveidžių vergijos panai- 
patėrnijau visai ką kitą. Ką įkinimo ir iš to kilo naminis A- 
bolševikai SLA. Seime ga-, menkos karas, kuris buvo bai- 
VO? Ogi specialės policijos ' šiai kruvinas ir tęsėsi 4 metus, 
lazdų per galvas. Ir jie kol Kada pietinės valstijos buvo su- 
gyvi * bus, Chicagos 36-tO muštos, tai vienas pietiečių iš 
SLA. Seimo neužmirš. '' *

J. Bartkevičius.

Tūlas laikas atgal “Kelei
vy” tilpo Ch. Naujokaičio 
pasakojimas apie gyvenimą 
bolševikų Rusijoj (1930 me
tų vasarą jisai buvo Mask
voje).

Redaguojant tą jo pasa
kojimą įsiskverbė keliatas 
klaidų, kurias jis prašė mus 
atitaisyti; nors dėl vietos 
stokos tas pataisymas tru
puti užsivilko, tečiaus savo 
prasmės nenustojo.

“Keleivy” buvo kalbama 
apie Įvežimą Rusijon bolše
vikų pinigu. Draugas Naujo
kaitis dabar pastebi, kad su 
tais pinigais yra taip: Bolše
vikiškų pinigų i Rusiją ko
misarai neįsileidžia, nes jie 
nori, kad įvažiuodami sve
timšaliai vežtų Rusijon sve
timų valstybių valiutą, o 
Rusijoj iškeistų ją į bolševi
kiškus rublius. Išbuvus Ru
sijoj žmogui neilgiau kaip 1 
mėnesį, leidžiama išsivežti 
tokį pat ekvivalentą rublių, 
kokį jis buvo Įsivežęs sveti
mų pinigų. Reiškia, komisa
rai geriau mėgsta kapitalis
tinių valstybių pinigus, negu 
savuosius.

Toliaus “Keleivy” buvo 
pasakyta, kad darbo žmo
gus Rusijoj gauna kilogra
mą duonos į dieną. Tai irgi 
klaida. Ištikrujų gi duonos 
yra paskirta ne kilogramas, 
bet 400 gramų, tai yra ma
žiau da negu pusė kilogra
mo (1000 gramų padaro 1 
kilogramą).

Ir ne kilogramui sviesto 
mokama 8 rubliai, bet 1 sva
rui (400 gramų) 8 rubliai.

Už 20 papirosų pas spe
kuliantus (jie parduoda 
slapta) mokama 1 rublis 25 
kapeikos.

Valdžios yra nustatyta 
2b2 kilogramų mėsos darbi
ninkui ne į sąvaitę, bet į mė-' 
nesi. Taip pat ir raštinių 
tarnautojams duodama mė
nesinė porcija. Du ir pusė 
kilogramų yra apie 5 svarai. 
Mėnuo turi 30 dienų, taigi 
svaras mėsos išpuola ant 6 
dienų.

MEKSIKOJ UŽDARYTAS 
KOMUNISTŲ CENTRAS.

Meksikos mieste policija 
pereitą sąvaitę areštavo ko
munistų centro komiteto se
kretorių Valentiną Campą - 
ir penkis kitus komunistų 
lyderius. Komunistų sąjun
gos centro butas tapo užda- 

i keršto nušovė šiaurinių valstijų _ rytas ir visa literatūra kon- 
prezidentą Lincolną. fiskuota.
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kaipo turizmo referentui. 
Antrame savo posėdy Ek.

Iš Stoties WLSI 248 m. 
1210 kil. Nedėlioję, 4-tą 
SAUSIO, 9:30 ryte. Progra
mas bus su pamarginimais, 
kalba ir muzika. Po išklau-

KELEIVIS

Dainos koresp.
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Jau Išėjo Iš Spaudos

patariu Port Col- 
kitų miestelių be- 99
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BIENFAIT, CANADA. 
Šeimynos tragedija.

Gruodžio 5 dieną pas 
tyko Dr. V. Kudirkos pa- daktoriau! Aš noriu pasaky- 
šalpinės draugijos susirinki* ti jums keletą teisybės žo-

mus! Gerbiamas “Keleivio” re-

pe šitą klausimą diskusuo- atskirti tiesą nuo prasimar 
J3111- nymų.

“KELEIVIS
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

No. 1. Sausio 1 d., 1931

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
gauna? Visi gali suprasti to į CLEVELAND, OHIO. 
•‘uždarbio ” dydį. ,r a,

O galo tiems vargams vis '
‘ Jminų vyrų ^r nesimato. Bedarbių ar-

' su kiek-
La-Ban.

L-
BR1DGEPORT. CONN.

Po “fėrų” ulioja.
Pas mus _ __ ______  __

draugija” turi savo svetainę, mTja vis "didinasi 
kurios palaikymui kasmet vjena diena.
daromi “fėrai.” šįmet tie 
“fėrai” tęsėsi visą spalių 
mėnesį irdavę apie $600 
pelno, r 
.. Ta komisija, kuri veda 
“fėrus,” paprastai išsidera 
iš draugijos tam tikrą pasi
linksminimą po “fėrų,” ži
noma, už draugijos pinigus.

Už “fėrų” sveikatą, lap
kričio 30 dieną komisija pa
ti pasirengė sau vakarienę. 
Komisija sau negi gailėsis, 
už tai vakarienė išėjo tikrai 
milionieriška. Čia buvo 
“plenti” turkių, kilbasų, ski
landžių, alaus ir to skysti
mėlio, ką į mažus stikliukus 
pila.

Kuomet dalyviai šita Die
vo dovana pasistiprino, tai 
“fėrų” komisijos pirminin
kas atsistojęs pareiškė, kad visus lankytis į 
dabar, girdi, galėsim pra- parengimus, 
kalbas pasakyti.

Pirmiausia pakalbėjo jis 
pats, paskui perstatė sekre
torių, o paskui kitus komisi
jos narius.

Apie pačius “spyčius” nė
ra kas nei kalbėti, įdomu tik 
naujas išradimas, t. y. prieš 
kalbėsiant, kiekvienas “kal
bėtojas” prisipila “čerkelę”. 
ir išmauna ją. !

Po visų “ceremonijų” da- ™enys , w 
lyviai nuėjo ant viršaus šok- BuvaH ,nu?3ętena! Pa’ 
ti. Dabar, sako, “stailoj 
“moon light dance,” taigi ir 
čia šokta be žiburių. Gaila, 
kad tą naktį lietus lijo, taigi 
nešvietė nei mėnulis.

Dalyvavo visi ženočiai, 
pora gyvanašlių, našlys ir 
singelis.

Užmušė lietuvių vaiką.
Gruodž’o 15 dieną auto

mobilis užmušė Motiejų Jak
si. P metų amžiaus lietuvių 
vaiką, Automobilistai Clav- 
ton L, Banks ir Nicholas 
Conn areštuoti. Reporteris.

Baisi darbininkų 
būklė.

Bridgeporto bedarbių pa
dėtis kas kart vis darosi bai
sesnė.

Čia yra taip vadinamas 
“Sea Side Park,” kur didelį 
plotą užlieja pakilęs jūrių 
vanduo. Miestas nori tą vie
tą iškelti ir todėl ten verčia 
visas atmatas, čia suverčia
ma ir daug senų automobi
lių. Pernai žmonės eidavo 
į tą vietą kaip į fabriką, 
daužydavo senus automobi
lius ir jų dalis parduodavo į 
“serap yardus.”

Šįmet ten reginys įspū
dingesnis, liūdnesnis ir kiek
vieną praeivį priverčia pa
žvelgti į jį. Po purvą ir šiuk
šles čia braidžioja didžiau
sia minia visokių žmonių: 
baltų, juodų, geltonų, senų, 
jaunų ii- net moterų su vai
kais. Ko jie ten susirenka? 
Juos suvaro skurdas, alkis ir 
šaltis.

Iš sotų praeivių dažnai 
tenka nugirsti tokie skau
dus žodžiai: “Žiūrėk, pilni 
dumpai bomų.” Bet jie ne 
bomai. Tai kapitalistinės si
stemos aukos.

Bado verčiami tie žmonės 
renka čia viską, ką tik ran
da : skudurus, supuvusius 
medžius ir nudėvėtus čeve- 
rykus, kuriuos čia pat ir ap
siauna. Šitų išbadėjusių 
žmonių tarpe matai apsiavu
sius vienu juodu, kitu raudo- 
donu čeveryku. Kitas turi 
radęs ir apsiavęs abiem vie
nos kojos čeverykais.

Dar kiti rankioja vandens 
išmestus butelius. Sausumo
je jų nerandama, todėl nu
sekus jūrių vandeniui varg
dieniai braidžioja dumble 
ir nušalusiomis rankomis 
trauko juos iš purvyno ir ne
šasi mano plauti. Išplautus 
neša parduoti, bet ką už tai

PHILADELPHIA, PA. 
Dainos draugija.

Dainos, Dramos ir Muzi
kos Draugija Philadelphijoj 
yra puikiausis dailės ratelis. 
Ji nenuilstamai dirba meno 
srity ir rūpinasi Philadelphi- 
jos ir apylinkės lietuvių pa
linksminimais.

Visi “Dainos” parengi
mai yra geri, vistiek ar jie 
su Įžanga ar veltui. Nors lai
kai prasti, bet “Daina” ne- 
nuleįdžia rankų; ir šioj sun
kioj valandoj ji pasirengus 
visiems patarnauti. Dailė 
priguli visiems, o ne vien 
tiems, kurie gali įžangą už
simokėti, todėl visi bukite 
su “Daina.” Mes kviečiame 

“Dainos”

WILKES BARRE, PA.
Mirė Antanas Ačius.

Šiomis dienomis čia ligo
ninėj mirė Antanas Ačius. 
Jis negyveno su savo žmona 
per 8 metus, bet dabar buvo 
parvežtas į jos namus ir iš 
čia į kapines palydėtas. Šer- 

buvo katalikiškos.

žiurėti, bet kaip doras žmo- 
'gus? negalėjau ilgai tenai 
būti, nes pliauškimas ir ble
vyzgojimas neapsakomas, ir 

i tai akyvaizdoje mažų vai
kų. Ir reikia pasakyt, kad 
moterys daugiau pliauškia, 
negu vyrai.

Ačius paliko du vaiku ir 
moterį, bet moteris nenusi
minus. nes turi kitą. Biznio 
buvo net dviem dusių gany
tojam : vienas davė kapines, 

kitas mišias atlaikė.
Reporteris.

CHICAGO, ILL.
Slotku šeimyna pateko 

bėdon.
Kostas ir Domininkas 

Slotkai įkaušę gerokai mun- 
šaino užpuolė ir smarkiai 
sumušė pil. J. E. Policija Do
mininką Slotkų areštavo ir 
teismas nubaudė jį $200 pa
baudos. Kostas kažin kur 
dingo ir policija jo nesuran
da. Domininko moteris irgi 
suimta. Jie abu kaltinami 
nelegaliai įvažiavę į Ameri
ką. Sakoma, kad vyras at
vykęs čia iš Kanados, o mo
teris gavusi Amerikoje gi
musios merginos dokumen
tus ir atvažiavus iš Lietuvos 
kaip legalė pilietė.

Galimas daiktas, kad abu
du bus deportuoti. Teisybė.

SOPHIA, W. VA.
Mažai žinomas miesčiukas.

Lietuviams šitas miesčiu
kas labai mažai težinomas. 
Jis guli už 7 mylių Į pietus 
nuo Beehles. Iš viso čia yra 
tik apie 10 svetimšalių, iš 
kurių 2 yra lietuviai. Jie turi 
čia bizni ir jiems gana gerai 
sekasi. Žmonės čia dirba 
anglių kasyklose, tik darbo 
nedaug, dirba 3-4 dienas j 
sąvaitę. W. Chesmans.

GLEN MORRISON, W. VA 
Lietuvių tarpe.

Visoj musų apylinkėj 
darbai sumažėjo.

Lietuvių tarpe vienybės 
jokios nėr. Laikraščius ma
žai kas skaito. Daugiausia 
užsiima su munšainėliu ir 
nori kitus išnaudoti. Vienok 
nešvariu keliu nepralobsi, 
taigi ir tie žmonės suvis 
prastai gyvena.

Draugai! Meskit munšai- 
ną ir užsirasykit “Keleivį,” 
tai busit sveikesnio proto.

Vitkų Matęs.

įvyko

mak Tarp kitų reikalų buvo džių kas link ‘ straipsnių iš 
renkama ir valdyba 1931 Winnipego, Kanados. Daž- 
metaftis. niausiai jie yra labai nenau-

Nors šitoj draugijoj bol- nes pilni šmeižtų, kri-
ševikų mažuma, bet nuo sa- tikos ir polemikos. Tokie 
vo užgaidų ir čia neatsisako. rąštai neturi jokios vertės, 
Jie visur eina tamsiu keliu ir įkelia visuomenėj pasi-. - pirmasis Dosėdis ivv 
juo nori vesti kitus. Jie laikė Penimą ir žemina laikras-1 
slaptus susirinkimus, putė 
kitiems savo karštą dvasią, 
bet nelaimėjo nieko ir drau
gijos užgriebti nepavyko.

Patartina “tavoriščiam” į 
draugiją daugiau nosies ne
kišti, nes vis viena negalė
sit jos užkariauti ir jos turtu 
pasipelnyti.

J valdybą išrinkta: pirmi
ninku J. Jarus, pagelbinin- 
ku J. Kudirka, finansų sek
retorium V. Banionis, užra
šų sekretorium Iz. Šamas, iž
dininku J. Bindokas.

J. Jarus.

MINK) CENTRO VEIKIMO

KANADOS 
LIETUVIAI.

Lapkričio 30 dieną W. 
Newtone įvyko šiurpi šeimy
nos tragedija. Jau keli me
tai, kaip vyras su žmona ne
sugyvendavo. Jie laikė “bur- 
dingauzę” ir vyras labai 
pykdavo, kam jo žmona kal
basi su “burdingieriais.” 
žmona, matyt, vyro nemy
lėjo, nes į savo kambarį vi
sai jo neįsileisdavo. Papras
tai prie lovos ji turėdavo 
pasidėjus diktą pagalį ir 
juomi mušdama vyrą išvy
davo iš savo kambario. Ji 
reikalavo, kad vyras važiuo
tų į Angliją, bet jis nesutiko 
vienas važiuoti ir norėjo, 
kad pati vyktų sykių su juo.

Galų gale, vyras,' matyt, 
nutarė viską užbaigti peiliu. 
Lapkričio 30 naktį, apie 1 
valandą, jis įsiveržė į žmo
nos kambarį, ir pradėjo ją 
mušti. Sulaužė kelis šonkau
lius. Mergaitės gynė motiną 
kiek įgalėdamos ir tėvą ra
kandais mėtė. Motina ėmė 
prašyti mergaitės, kad pa
duotų jai peilį ir pašauktų 
žmones. Atbėgę žmonės ra
do ją papjautą. Paskui rūsy 
rado ir jį patį pasipjovusį.

Paliko našlaičiais 4 vai
kai, iš kurių vyriausia mer
gaitė 12 metų. Juodvarnis.

PORT COLBORNE, CAN. 
Provokuoja bedarbius.
.“Tėvynės” No. 48 tilpo ži

nia, kad Port Colbome mie
stelio valdyba nutarė depor
tuoti visus ateivius bedar
bius, kuriems reikalinga pa
šalpa. Pastebėjęs tokią ži
nią, kalbėjausi su vietiniais 
bedarbiais ir sužinojau, kad 
tikrai tarpe bedarbių taip 
kalbama, ir jau ateiviai be
darbiai netik, kad neina 
prašyti pašalpos, bet kai ku
rie išsigandę deportavimo, 
slapstosi. Tą provokaciją 
paleido vietiniai darbinin
kai, neapkęsdami ateivių.

Bedarbiai turi žinoti, kad 
Kanados Dominijos parla
mentas tokio įstatymo nėra 
pravedęs ir negali pravesti, 
kad deportuoti ateivius be 
prasižengimo prieš įstaty
mus; o miestelio valdyba 
prieš parlamentą tik nulis.

Todėl patariu Port Col
bome ir kitų miestelių be
darbiams neklausyti jokių 
melų, bet drąsiai eiti ir rei
kalauti pašalpos ar darbo.

J. Baliča*.

1. Pirmosios Amerikos!ekonominiai dalykai: artai 
Lietuvių Ekonominės Kon- ekonominiai lietuviškos iš- 
ferencijos, įvykusios birže-! eivijos Amerikoje reikalai, 
lio 10—11 dd., sudarytasai. ar tai ekonominio turinio 
Ekonominis Centras jau tu- ■ santikiavimas su Lietuva, 
rėjo du posėdžiu, abu New Todėl toms lietuvių organi- 
v—i._ j zacijoms, kurios čia Ameri

koje dirba ekonominį dar
bą — Vaizbos Butų Sąjun
ga yra jų talkininkas, o ne 
konkurentas.

Ir trečias dalykas 
bos Butų Sąjunga neturi tik
slo tarnauti kokiam vienam 
luomui, bet turi tikslo teikti 
naudos visai lietuvių išeivi
jai Amerikoje, kaipo jų eko
nominė agentūra. Todėl dar
bo, biznio ir profesijų žmo
nės, pripažindami ekonomi
nės kooperacijos visuome
nišką vertę, yra natūralus 
Vaizbos Butų nariai (vaiz
bininkai).

Ir dar vienas dalykas: A- 
merikos sąlvgose gyvenda
mi lietuviai turi amerikoniš
kai ir elgtis, — “Help your- 
self!” Ištikro, juk mes patys 
galime geriau apie savo eko
nominius reikalus pagalvoti, 
negu kas kitas pagalvotų. 
Bet kad lietuvių skaitlius at
skirose kolonijose yra nedi- 
dokas, tat išeina tikslingiau 
visas atskirų kolonijų lietu
viškas pajėgas jungti vie
nan daiktan atskirų štabų 
ribose. Tokiu tat budu ir at
sirado Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butų Sąjunga su 
taip vadinamu Ekonominiu 
Centru priešaky.

3. Kokia gi nauda prigu
lėti prie Vaizbos Buto?

(a) Prigulėjimas prie 
, Vaizbos Buto arba Chamber 
1 of Commerce kiekvienam 

___ _____________ nariui teikia tūlą visuomeni- 
gauliojančių prasimanymu n*° pasitikėjimo poziciją, 
redakcija nepageidauja, bet kas yra labai svarbu priva-

ko rugsėjo 23 h* 24 dieno
mis; antrasis lapkričio 12 d. 
Trečiasis Ek. Centro posė
dis numatomas sekančių me
tų pradžioje.

2. Šis tas apie Ek. Centro 
veikimą jau buvo pranešta 
spaudai pirmiau. Dabar yra 
galimybės pranešti bent 
kiek daugiau.

Visų pirmiausia, Ek. Cen
tras norėtų aiškumo dėliai 
pareikšti, kad Vaizbos Bu
tai neturi mažiausio noro ar 
tikslo daiyti bent kokios 
kompeticijos kitoms esan
čioms organizacijoms ar 
draugijoms, — priešingai, 
Ekonominis Centras sveiki
na kiekvieną sveiką visuo
menės organizaciją, nes Ek. 
Centras tiki į organizuotos 
visuomenės didesnę kultūri
nę reikšmę.

Antras dalykas, — Vaiz
bos Butų Sąjungos veikimo

čio gerą vardą.
Pas mus nėra aiškiai atsi

skyrusių srovių; visi lietu
viai draugauja išvien. Čia 
nėra nei komunistų, nei so
cialistų; yra tik jų simpati- 
zatoriai. Iš jų tarpo atsiran
da neva veikėjų, bet tikru
moj jie tik ginčus kelia, o 
naudingo nieko neparašo.

Pastaruoju laiku atsirado 
tūlas B., kuris norėdamas 
pagarsėt ir^ tuščios garbės 
pasiekt, rašinėja į laikraš
čius kas tik jam ant seilės 
užeina. Aš manau, kad jus 
gąlit jį suprast iš jo raštų. 
Aš jį pažįstu apie keturi me
tai Per tą laiką jis nieko ge
ro nėra nuveikęs, nieko ne
suorganizavęs, tik suardęs 
vienybę Winnipego lietuvių 
tarpe. Jis bėgioja nuo vieno 
prie kito ir vietos sau nie
kur neranda. Gyrėsi esąs so-______ ____ __ _______
cialistas, bet aš pas jį nema- lankas ir rupesnių sritis yra 
tau jokių jdėjų. Aš, maž- —- ■ ■ -..... ...........
daug, suprantu socialistų Į mano stubą pareina trys 
pratformą, bet pas tą vyrą “Keleivio” egzemplioriai, 
nieko panašaus į socializmą Dabar užsakiau dar ketvir- 
nematau.

Aš manau, kad jus pana
šius iš Winnipego raštus tu- 
rėtrnne gerai perarpuoti ir 
rašyti savo nuožiūra, kas ne
kiršintų visuomenės ir ne
kenktų geram laikraščio 
vardui. Ne sykį aš skaitau 
“Keleivy” tuos musų kores
pondentų raštus ir manau 
sau: “Nejaugi laikraščiui 
yra iš to pelnas ar garbė?” 
Šitas klausimas ne tik man______ ____ ___ ___
vienam rupi: mes visi skai- būnant taip tolTjanabai’sun- čiame asmens gyvenime ir 
tydami laikraštį draugų tar- ku, kartais visai negalima, I i° užsiėmime.

tą. Siunčiu jį į kempes ir far- 
•mas; taigi aš nesu jūsų prie
šas; man rupi tik žmonišku
mas ir teisybė.

“Keleivio” Skaitytoja*.
Red. prierašas: Draugo 

pastabos labai vietoj, bet 
“Keleivis” tarnauja visiems 
skaitytojams ir duoda vi
siems laisvai išsireikšti, ži
noma, tuščių polemikų ir už-

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokių in
formaciją apie Lietuvą ir pamokinančių straipsnių iš vi
sokių mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
Jiatą jų:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai? 
Kiek yra jūrių vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markių apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitų gyvenamų pasaulių?
Kiek Lietuvoj yra upių ir ežerų, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliausia iš visų Europos ežerų? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?
Kas išgalvojo Velnių?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuvių Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metų Kalendoriuje daug 
pamokinimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centų. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima h* stampomis prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

Centras padarė dar žingsnį: 
turizmo reikalų tvarkymą 
pavedė Ek. Centro pirminin
kui. Be to, atskiri Vaizbos 
Butai yra prašomi savo na
rių tarpe sutverti “Turizmo 
Komisijas.”

Dr. Pranas Puskunigis, E- 
konominio Centro pirminin
kas, yra pareiškęs tokių 
minčių: “Visi turizmo ke
liai į Lietuvą turi eiti per 
Klaipėdą — vienintelį Lie
tuvos uostą. Turizmas iki 
šiol nebuvo dar vedamas vi
suomenės organizuotomis 
pastangomis, tat ir vaisių iš 
turizmo neturėta kiek buvo 
laukiama. Dabar Ekon. Cen
tras ir Vaizbos Butai su vi
suomenės pritarimu ir talka 
mėgins turizmui duoti visuo- 
meniškai-ekonominės reikš
mės, ir pirmoje eilėje rūpin
sis jaunuomenės ekskursijų 
į Lietuvą organizavimu ir 
šios idėjos platinimu.”

5. Tarpe daugelio Ekono
minio Centro svarstytų klau
simų pažymėtini bent šie:

(a) Visiems V. Butams iš
siuntinėtas atliktinų darbų 
pasiūlymas; t

(b) Pradėta akcija dėl 
užėmimo tam tikrų vietų 
tesmuose, bankuose ir lai
vuose per lietuvius;

(c) Vaizbos Butų nariai 
supažindinti su Lietuvos 
produktų vėliausiomis kai
nomis. Ekon. Centras ragi
na V. Butų narius (vyrus ir 
moteris) prie kiekvienos 
progos reikalauti Lietuvos 
prekių ir remti lietuvius im- 
porterius, kurie traukia pre
kes iš Lietuvos, — kaip w: 
saldainius, džiovintus gry
bus, rūkytas dešras, beto
nus ir kumpius, taipgi ginta- 
rus dovanoms.

6. Ekonominis 
jau turi savo statutą 
šęs ir priėmęs. Yra 
mas ir Vaizbos Butams 
stitucijos projektas. Ekon. 
Centro statutas susideda M 
30 posmų ir pareigų paskirs
tymo schemos.

Ekonominis Centras turi 
pasistatęs sau didelės svar
bos uždavinį: jungti vienan 
daiktan nedideles lietuvių 
ekonomines pajėgas ir vado
vauti Amerikos lietuvių eko
nominiam judėjimui. Toks 
milžiniškas darbas tik tada 
galės sektis, jeigu tas Cent
ras sugebės užsitarnauti vi
suomenės paramos, ko jis ir 
trokšta. Ekonominis Cent
ras žada kviesti talkininkus* 
korespondentus dėl darbo 
spaudoje. Žada jieškoti ir 
kviesti ekonomijos specia
listų ir ypač žmonių su prak
tikos patyrimais įvairiose 
ekonomijos šakose. Pasta
rasis Ek. Centro statuto pos
mas taip skamba: “Kiekvie
nas E. C. narys skaito sau už 
pareigą gerbti svetimą nuo
monę, vengti tuščios pole
mikos, jieškoti progų patar
nauti lietuviškai visuomenei 
be jokių skirtumų.”

Am. Liet Ek. Centras, 
Laikinas adresas: 15 Park 

Row, Room 538, New York, 
N. Y.

1930 m. gruodžio 23 d.

(b) Prigulėjimas prie 
Vaizbos Buto už menką me
tinį nario mokesnį (nuo $1 
iki $5) teikia galimybės na
riui pasinaudoti nemokamai 
visokeriopa informacija, ku
ri suplaukia į V. B. organi
zaciją iš įvairių šaltinių. O 
gi jau viena naudinga infor
macija gali keliaropai na
riui atlyginti už jo narystės 

i sumokėta mokesnį.
(c) Vaizbos Buto narys 

turi galimybės netiktai tikė
tis savo biznyje iš savo drau- 
gu-vaizbininkų paramos, bet 
dargi turi teisės reikalauti 
iš organizacijos centro (val
dybos) pagalbos ir užtari
mo reikalui esant. Laikyda
miesi išvieno tarpe savęs 
lengviau įveiksime spaudi
mą - kompeticiją iš pašali
nių.

(d) Vaizbos Butas, kaipo 
visuomeniniai - komercinio 
pobūdžio organizacija, leng
vai gali sudaryti naudingu 
komercinių ir socialių ryšių 
kaip Amerikoje, taip ir Lie
tuvoje, iš ko atskiri biznie
riai gali turėti sau visokerio
pos naudos.

Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras tikisi, kad 
visuomenė įvertins Vaizbos 
Butų idėją ir įsitikins, kad 
ekonominiai reikalai priva
lo mums rūpėti nemažiau 
kaip politika.

4. Turizmo reikaluose pa
daryta keletas žingsnių. Re
miantis pirmosios Ekonom. 
Konferencijos nusistatymu, 
Ekonominis Centras pirma
me savo posėdy nutarė: 
“Turizmo klausimas yra vi
sų Vaizbos Butų ir Ekono
minio Centro dalykas; šis 
reikalas pavestinas vienam 
kuriam Ek. Centro nariui, symo malonėkite pranešti 

” į cųjyo paŠtellU į StOtį.
I J. Turonis.

PROV1DENCE, R. I.

Lietuviškas Progra 
mas Per Radio



v

,->Vr Į
KELEIVIS

Sveikatos Kampelis.
Kas Girdėt Ant jf

Farmy. RUSUOS PIRMIEJI DARBO 
KLASES KOVOTOJAI.Susitiko du farmėriai irh« i-j__ _ ousm^o uu larmeria.

i££ šnek??i “p** s®'-®Džiova. I
Pranešimas, kad prezi- gj venanėių ligos, baltųjų li- 

dento Hooverio sūnūs serga 80s: 1«os juodosios ir gelto- 
džiova, nustebino visus. Bet nosios rases, koimieeių h- 

gos, miestų darbininkų ligos 
irtt '

“Iš kur atsirado pumurii- 
nis susirgimas tokia liga, ku
ri šiandien mums visiems, ži-

baisus žmogaus priešas, 
džiova, nežiūri į klases, ne
paiso ar žmogus jaunas, ar 
segas, turtingas ar ne, rie
bus ar liesas, stiprus ar men-

Ji

kas, miesto’ gyventojas ar Senolį liekanų ty-
..............- ‘ S“ 5P0ĮU ,

—Kaip tavo paršai, Džia
nai — klausia senas farme
rys Jono, kuris tik pernai 
farmą nusipirko. — Ar da 
ilgai penėsi?

ko Jonas, — 
šerti.

—O kodėl

St\

—Na, tai sveikas gyvas, 
Maike! Kaip jautiesi po 
šventų Kalėdų?

—Neblogiausia, tėve. 01 
kaip tu?

—Aš, ačiū ponui Dievui, 
irgi da raitausi po šią sierą' 
žemelę. Tik nelinksmos bu
vo šventės, kad svietas vi
siškai ant bomo išėjo.

—Tiesa, tėve, Amerikoje! 
paskutiniais laikais labai 
daug plėšimų. Bet aš vistiek 
nesakyčiau, kad žmonės vir
to bomais. Čia, tėve, ne žmo
nės kalti, bet dabartinis eko
nominis surėdymas.

—Aš to nesuprantu, vai-i
ke.

—Pagalvok, tėve, o su-1 
prasi. Pasakyk, ar žmonės j 
čia kalti, kad jie negali gau-1 

' ti darbo? O kada žmonės 
darbo neturi, tai badas tan
kiai verčia juos eit ir plėšt.

—Bet aš ne apie tai kal
bu, Maike.

—O apie ką?
—Aš norėjau pasakyt, 

kad svietas nežiūri savo pa- 
vydnasčių. Ve, per Kalėdas 
turėjo būt,musų f' 
Smerties Susaidės mitingas, jo nematei, tėve, 
buvo ir bačkutė alaus pada- buvai ištvirkęs, 
ryta, ale niekas nesusirinko: 
atėjo tik vienas maršalka, nekalbėk, 
bet ir tas girtas. Jau ketvirtą marmuzą. Kaip tu gali sa- joti, 
mitingą šaukiam, ir vis ne- kyt. kad aš buvau ištvirkęs! 
galim susirinkti. Tokia gera Kaip aš jaunas buvau, aš 
vargonizacija, o išėjo visai kas nedėiią ėjau bažnyčion, 
ant bomo. Nelabai senai bu
vo sušaukti metiniai vyčių 
vaiskomaniebrai. bet ir iš to 
niekas neišėjo. Valuk to, 
Maike, man ir pasidarė mar- 
katna.

—Nereikia dėl to nusi
minti, tėve, nes tai yra pa- kad kaip tik Lietuvoje atsi- 
prastas dalykas. stos katalikiška valdžia, jo

—Kaip tai paprastas da- vardas bus Įrašytas visų 
lvkas?Kai aš jaunas buvau, šventų litanijon. 
tokių dalykų visai nebuvo.' —Davatkos ir dabar jį
Svietas tada buvo visai ki-, “šventuoju” skaito, bet visi 
toks. j juk žino, kad jis užmušė

—Svietas buvo ir tada žmogų.
toks pat, tėve, tik tu kitoks.! —Nemeluok. Maike. Jis
Tu buvai jaunas, gyvenimas užmušė bobą, a'le ne žmogų, 
tau buvo Įdomesnis, dau- O užmušt ja reikėjo, 

prie to, buvai daug sveikes- gundymą, šventam 
nis, 

t kojos
« vaikščiot buvo lengviau. Da- ranka daro tau bloga, tai 

bar gi tu jau senas žmogus. 
Tavo sveikata suirus, vidu
riai nedirba, prie jaunųjų tu 
jau netinki, ir tau išrodo, 
kad pasaulis čia kaltas. Seni 
žmonės visuomet taip žiuri į 
gyvenimą, kaip tu, tėve. 
Kaip tu buvai jaunas ir pa
saulis tau šypsojosi, seni ta
vo tėvai taip pat zurzėjo, 
kad svietas eina velniop.

—Tai tu sakai, Maike, 
kad aš turiu misteiką?

—Ne, tėve, aš to nesakau. 
Jeigu žmogus serga ir skun-

*
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ūkininkas — visi šita liga 
gali užsikrėsti.

Civilizuoto pasaulio be
veik visi suaugę žmonės tu
ri džiovos gemalų savo kū
ne. Jei žmogaus kūnas persi
dirbęs, sumenkėjęs, jei žmo
gus sirgo jau plaučių džio
va, influenza ar šalčiu, jei 
žmogus neužtektinai miega, 
tai šitie džiovos gemalai 
pradeda plėtotis ir liga apsi
reiškia.

I Džiovos išgydymas pri
klauso nuo greito ligos pa
žinimo ir griežto užsilaiky
mo. Svarbiausis pagijimo 
faktorius, tai pasilsys. Rei
kia gulėti lovoje ir duoti ku- 

, nui pasilsėti.
I Džiovos mikrobai gali 
atakuoti bile kurią kūno da
lį, bet dažniausiai liga susi
meta į plaučius. Mes kvė-

džiasi, kad jam skauda, tai puojame be paliovos dieną 
negalima juk sakyt, kad jis ir naktį. Mums kvėpuojant, 
klysta.

—Bet aš, vaike, nesergu.
—Taip, tėve, tu sergi; tu dėl ir jiems reikia pasilsio. 

sergi senatvės liga.
—Orait, Maike. tegul jau 

bus taip, kaip tu sakai. Te
gul jau aš busiu ligonis. Bet 
pasakyk, kodėl kiti žmonės 
taip apsileidę? Juk musų 
vargonizacija turi apie šim
tą memberių. o ant mitingo 
jie visai neateina. Seniaus 
gi jie visi susirinkdavo. Tai
gi išvirozyk tu man, valuk 
ko jie taip apsileido?

—Jie taip pat jau paseno, dies koktumas yra antras li- 
kaip ir tu, tėve. Jie irgi ser- .......... ~ ‘ ”
ga senatvės liga.

—Ne, Maike, tu čia turi 
imisteiką. Čia ne senatvė 
kalta. Čia kaltos naujos ma
dos. Tijatrai, muvink pik- 
čiai ir visokie džiazai išvedė 
žmones iš kelio ir už tai jie 
neina į susirinkimus. Mano 
laikais tokių išmislų svietas 
da nežinojo, už tai ir ištvir
kimo tada nebuvo.

—Ištvirkimo, tėve

; plaučiai nei sekundei nesu- 
į stodami visą laiką dirba, to-

į Mažiausia musų plaučiai 
dirba, kuomet mes gulime, 
taigi tada jie ir gauna pasil
sėti.

Daugelis žmonių mano, 
kad kosėjimas, kraujo tekė
jimas, spiaudymas krauju 
ir karštis — tai vis džiovos 
apsireiškimai. Vienok pir
muoju r.
bus silpnėjimas ir pavargi
mo jausmas. Lengvas šir-

Petraševskį ir kitu* pri- šiaurėn, o jo laisvi draugai 
siminu*. vėl tęsė liaudies vadavimo

i Kova dėl darbo žmogaus dajį$-_. • •
—Reikės jau skersti—sa- teisių šiandien tebeverda, Pr^jo dar laek jnetų ir 

, — ries nčgi kuo aukos tebeaukojajnos. Prisi- darbininkų judamas 
minimas tų žmonių, kurie V1S au£° Įr stiprėjo. Liaudis 

ėl jiems bulvių jau žuvo kovoje dėl darbo rengėsi vis arsėsnen kovon, 
sako senas far- klasės idealų, šiandien dar Petraševskio, Dostojevskio 

daugiau pakelia kovojančio ,vardai sviete hau-
nuotaiką ir tvirtina viltį į 
skaistesnį rytojų, į pergalę.

Šįmet sukanka 80 metų 
nuo tos dienos, kada buvo 
nuteisti pirmieji rusų socia
listai, dirbę toj valstybėj, 
kurios sąstatan jėga buvo 
prijungta ir nūdienė Lietu
va.

Apie 1840-tuosius metus 
rusų inteligentija, jaunieji 
literatai, mokytojai, studen
tai ir pažangesnieji karinin
kai ima spiestis apie M. V. ’ 
Butaševičių — Petraševskį, 
kur rengia diskusijas visuo-. 
meniniais ir politiniais klau
simais, nagrinėja darbinin
kų kovos klausimus ir tokiu 
budu ruošiasi pakirsti caro 
slibiną. Petraševskio bute 
ruošėsi gyvenimo kovai ne 
vienas žymus rašytojas ir 
mokslininkas. Petraševskis 
ir jo draugai buvo pirmieji 
kovotojai dėl liaudies teisių, 
kurie kovos pagrindan pa-

pačių ligų tūkstančius metų 
atgal mirusių žmonių kau
luose. Serga gyvūnai, serga 
augalai, serga net tos pačios 
bakterijos, kurios žmoniją 
ligomis apleido. Galų gale 
serga ir vadinami negyvi 
daiktai — akmenys, uolos, 
metalai, mineralai.

“Civilizuotas žmogus sa
vas ligas suvedė į katalogą, 
davė joms vardus, surado jų 
priežastis ir budus kaip jas 
naikinti arba bent jų plėtotę 
paralyžiuoti. Moderniškoji 
medicina kartu su moderniš
kąją inžinerija jau baigia 
naikinti tokias ligas kaip 
cholera, šiltinė, drugys, 
rauplės ir tt Bet mūsiškis 
progresas, paremtas išnau
dojimu beturčio žmogaus, 
sukurė daugybę naujų ligų: 
tai darbininkų ligos, kurias 
jie gauna fabrikuose. Vie
nos ligos nyksta, kitos gims
ta. Štai jau turime naują li
gą — aviatorių ligą, paskui 
karo įnagiai (bombos, ka- 
nuolės, ir tt) vėl medicinai 
suteikė savo rųšies pagarsė
jusią ligą ‘bombų šokas.’ Iš
rodo, kad ir patys žmonės 
ligas sau pasigamina...

“Kalbant apie paprastą
sias ligas, turime pasakyti, 
kad jų daugumą pagami- 

i maži 
sutvėrimėliai,' kurių musų 
akis pamatyti negali. Fizi
kes mokslas mums suteikė 
didinamuosius stiklus, o in
žinieriai pagamino mikros
kopą, kuris mums tuos ligų 
perus aiškiai parodo. Už tai 
ir sakome, kad žmonės ligo
mis apsikrečia, reiškia, ligos 
perai kokiu nors budu įeina 
į ligonio kūną. O įeina viso
kiais budais: galima įtrauk
ti su oru plaučių uždegimo, 
difterijos, džiovos ir kitas li
gų bakterijas; kitos bakteri
jos patenka į žmogaus kūną 
su maistu arba gėrimu: cho
lera, šiltinė ir kitos; sifilio, 
hidrofobijos (pasiutimo) 
stabo ir kitų ligų bakterijos 
gali įsigauti į kūną per žaiz
das: daug pavojingų ligų 
perų išnešioja vabzdžiai — 
uodai, musės arba ir didesni 
gyvūnai (žiurkės, šunys, ka
tės ir kt.).

“Daugybę įvairių ligų pa
gamina dirbtuvių nuodai, o 
tų nuodų musų laikų dirbtu
vėse turime tūkstančius.”

ligos apsireiškimu. na bakterijos — toki
- • ___________ • . _ . « •

gos apsireiškimas. Po to, li
gonis nenori arba negali 
valgyli. Skauda kratinę ar
ba petį, todėl šitą džiovos 
apsireiškimą daugelis žmo
nių vadina reumatizmu.

Šiandien džiova nėra to
kia baisi, kaip seniau buvo. 
Nuo 1900 metų mirtingumas 
džiova sumažėjo per pusę. 
Žinovai sako, kad per ko- 

, kius 50 metų Suvienytose 
, buvo Valstijose džiova bus visiš- 

Sčeslyvos visuomet į valias. Seniaus tu kai išnaikinta. Žmogui, ku- 
nes Pabs rjs pamatęs ligos apsireiški- 

! mus kreipiasi tuojau pas ge- 
Maike, tu į mane taip rą gydytoją ir pildo jo nuro- 

ba gali gaut per dvmus, džiovos nėra ko bi- 
" ‘ 1 , FLIS.

—Pralotas Olšauskas, tė-' 
ve. kas diena laikė mišias 
bažnyčioje, o ar .......   ...
dėsnio ištvirkėlio?

—Tu praloto Olšausko ne
kritikuok, vaike, ba jis šven
tas žmogus. Tu pamatysi,

Iš kur atsiranda ligos?
Šitas klausimas buvo įdo

mus visais amžiais. Senovė- 
Veikia'cfi- je’ 0 taip pat ir dabar-tam*

•ba ji 
giau turėjai vilčių ateityje; (vedė dvasišką ąsabą į pa

rašte 
viduriai geriau dirbo,'stovi aiškiai juodu ant balto 

buvo stipresnės ir

. sus ir tikintieji į Dievą žmo
nės sako, kad ligomis užlei
džia Dievas. Jis tyčia duo
dąs “kryželį” žmogui, kad 

•“pakutavotų” jis čia ant že
mės. o po mirčiai gautų už 
tai dangų. Dėlto, esą, reikia 
kantriai kęsti ir laukti mir
ties. Tokias nesąmones 
skelbė žmonėms kunigai.

Musų lietuviškoj liaudy 
dar ir dabar sutinkama žmo
nių. kurie toms nesąmonėms 
tiki. Tenka sutikti ir tokių 
tipų, kurie netiki, kad liga 
galima butų užsikrėsti. Gir
di. jeigu Jonas užsikrėtė 
nuo Baltraus,

parašyta, kad jeigu tavo

nukirsk ją: jeigu tavo akis 
veda tave iš kelio, išlupk to
kią aki: o jeigu bcba prie ta
vęs lenda, tai padaryk jai 
kaput. Taigi tu matai, kad 
pralotas Olšauskas čia ne- 
papildė jokio ištvirkimo. Jis 
padarė taip, kaip raštas 
šventas liepia. Užtai, vaike, 
jis ir bus šventas.

—Matai, tėve, kaip dai
liai tu sumušei pats save. Tu 
pats prirodei, kad žmogus 
savo ištvirkimo nemato. Tu 
net žmogžudystę nori ištei-

t

VISKO PO BISKI
Kalėdų šventėms žmonės 

išnaikina labai daug jaunų 
eglaičių. Tai senas paprotys 
ir, reik pasakyti, netikęs. 
Rėdydami eglaites mes la
bai daug nuostolio padarom 
žmonijai. Tas paprotys la
bai įsigalėjęs turčių luome. 
Su juo kova sunki, taigi ne
kurtos valstybės agituoja 
žmones už tai, kad vietoj

tai nuo ko gi iškirstos per Kalėdas eglu- 
Baltrus užsikrėtė? Ištikrujų, pavasari pasodintų jos 
ir Baltras kur nors užsikrė- vietoj kitą (eglės grūdelį).
tė, nors gal ir ne nuo kito li
gonio. Ligos, mat, yra taip Lietuvoj dar žmonės di-
senos, kaip senas musų pa- džiuojasi, kad daug vaikų

merys. — Juk bulvės šįmet 
gerai užderėjo.

Užderėjo, ale ne pas ma- 
sako Jonas. — Ir pa

sakyk man, Džiordž, kas čia 
gali būt do priežastis, kad 
pas mano kaimyną viskas 
geriau auga, negu pas mane. 
Rodos, mano žemė neblo
gesnę, ir aš neblogiau ją iš
dirbu, ale neužauga, ir ga
na. Sakau, gal jis geriau ži
no laiką, kada reikia sodin
ti; taigi šįmet sodinau bul
ves tą pačią dieną, kaip jis 
sodino; be to da aš daviau 
kunigui 5 dolerius ant mi
šių, kad pasimelstų, ale vis
tiek nieko nemačijo. Pas jį 
bulvės užaugo kaip kamuo
liai, o pas mane kaip riešu
tai. Kažin, kodėl Dievas 
man nepadeda?

—Nebūk durnas, Džianai, 
—sako senas farmerys. — 
Dievas niekam nepadeda, 
ir jeigu tu ant jo atsidėsi, 
tai ir pats badu numirsi, ir 
tavo paršai pastips.

Jonas yra dievuotas kata
likas, todėl išgirdęs tokį at
sakymą jis net krūptelėjo.

—Kaip tai Dievas nepa
dės? — jis užprotestavo.— 
Tai kas gali padėt?

—Žmogus turi padėti pats 
sau, — rimtai pradėjo aiš
kinti senis Džiordž.

—O kaip aš galiu pats 
sau padėti? — ginčijosi Jo
nas.

—Žinoma, kad gali, — 
sako prityręs Džiordž.—Ve, 
tu sakai davęs penkis dole
rius kunigui ant mišių, o 
bulvės vistiek neužaugo. 
Jeigu tu už tuos penkis do
lerius butum nupirkęs trą
šų, kaip padarė tavo kaimy
nas, tai šiandien neturėtum 
kur bulvių dėti. Užtektų ir 
tau, ir tavo paršams. Kitaip 
sakant, tu čia butum padė
jęs pats sau.

—Gal tas ir teisybė — 
pradėjo abejoti Jonas.

—Žinoma, kad teisybė— 
traukė toliaus senis farme
rys. — Bet aš tau pasakysiu 
da vieną dalyką, Džianai. 
Kaip kitą pavasarį bulves 
sodinsi, tai nepirk sėklų pas 
kitus farmerius arba pas 
miesčiuko groserninką, ale 
pirk taip vadinamą “certi- 
fied seed.” Lietuviškai tas 
reiškia: “užtikrintos sėk
los.” Tas sėklas augina tam 
tikros organizacijos kokiose 
28 valstijose ir jas prižiūri 
valdžia, kad nebūtų ligotos, 
kad augimas butų užtikrin
tas ir vaisiai geri.

—Ar tai iš tokių sėklų už
augs daugiau bulvių? — pa
abejojo Jonas.

—Taip, — sako senas 
Džiordž — iš tokių sėklų vi
suomet užauga daugiau bul
vių. Tas jau yra išbandyta ir 
prirodyta. Štai, pereitais 
metais Michigano šteite bul
vių užaugo, apskritai imant, 
po 122 bušeliu ant kožno ak
ro. Bet kur buvo sodintos 
“certified” sėklos, tose vie
tose akras davė 256 buše
lius bulvių. Tai yra dau
giau, kaip dvygubai.

—Olrait, — sako Jonas, 
—kitais metais patrajysiu 
taip, kaip su sakai.

ne,

džiai nakties kovose. Pirmų
jų pionierių darbas neliko 
be atgarsio, jis buvo tęsia
mas.

Šiandien jau 80 metų, 
kaip tas darbas tęsiamas. 
Gal būt, jis dar negreit baig
sis, bet — baigsis. Ir ta vil
tis duoda kovoje pasiryži
mo. Vai. Kn.

(“S-tas”)

MOKSLO ŽINIOS

saulis. Iš kur gi jos atsira- turi. “Musų Rytojus” už
do? Dr. A. J. Karalius šiuo klausė kas daugiausia turi 
klausimu štai ką sako: i vaikų. Atsiliepė tūlas Aku-

“Kiekviena šalis, kiekvie-' cevičius, kad jis turi net 24 
na tauta turi savas ligas: šil- vaikus.

t

sinti, kada ją papildė arti-* Jei kas nori su buvusiu 
mas tavo širdžiai asmuo. Lietuvos diktatorium Vol- 

—Na, užbaigsim, Maike, demara pasimatyti Plate- 
ba aš tavęs vistiek nepertik- liuose, tai turi gaut specialų 
rinsiu. iš vidaus reikalų ministerio

—Lik sveikas, tėve. leidimą. -r ,
• - ■ <

CUKRUS ATPIGO.
Pereitą panedėlį kaiku- 

rios cukraus kompanijos nu
pigino cukrų ligi $4.55 už 
100 svarų. Tai yra tik trupu
tį daugiau kaip 4 ir pusė 
centų svarui. Iki šiol buvo 
$4.75 už 100 sv.

y ■ ■ ——z

Saulė* sistema da neištirta. 
Atradus devintą didelę 

saulės sistemos planetą, ku
ri pavadinta Plutonu, italų 
profesorius Rafaelis Ben- 
dandi pareiškė, kad tai dar 
ne viskas. Jis nustatęs, kad 
yra dar 4 planetos, kurių 
paskutinioji esanti 7 kartus 
nuo saulės toliau, negu Nep
tūnas. Ši planeta aplink sau
lę apeinanti per 2,900 mu- 
siškių metų. Taigi išeitų, 

dėjo socializmo jėgas, pate- saujės sistemos užima- 
kusias Rusijon ir Francuzi- mas plotas yra bent 50 kar. 
j°n. Visi ankstyvesnieji ko- didesnis negu iki šiol bu- 
votojai — kiek tokių buvo—' v0 manyta 
kovojo tik prieš priespaudą,J 
bet idėjos jokios neskelbė, i 
ateities kelių nerodė. Petrą-! 
ševskis ir draugai buvo pir-' 
mieji, kurie sieke socializ-: . _ - ,. ris Adams rado žmonių ir

Landus Nikalojaus I-ojo kraujuje nežinomą
žvalgybininkai, vadinami sudėtinę kraujo dalį,
“trečiojo skvriaus valdinin-, kuri veikia į žmogaus arba 
kais,” suuodė, kad Petrą- gyvulio drąsumą. Ta kraujo 
ševskio pastangomis varo-, sudėtinė dalis pavadinta ad- 
ma smarki socialistinė pro- renolinu. , <
paganda Technologijos in-! Karžygiai, ponios Auams 
stitute, parinktose kariume-; manymu, turi daug adreno- 
nės dalyse, susisiekimo ži- jbno kraujuj. Gi bailiai, pne- 
nybose ir kt. Jie pasiuntė į | smgai, turi adrenolino ma
itinėtą būrelį studentą An
tanėlį, kuris, įgavęs Petra
ševskio pasitikėjimą ir daug 
ką sužinojęs, visus išdavė 
žvalgybai. Petraševskio no
rams sukurti tokią organi
zaciją, kuri įvykdytų per
versmą, nebuvo lemta išsi
pildyti. 1849 metais, balan
džio mėn. 22 d. Petraševskis 
ir draugai buvo suimti, o po 
kelių mėnesių nuteisti mirti 
už “pasikėsinimą nuversti 
tėvynės įstatymus ir valsty
bės tvarką.” Gruodžio mėn. 
22 d. į Semenovo aikštę (Pe
trapily) buvo atgabentas 
Petraševskis ir jo draugai, 
žinomi rašytojai ir moksli
ninkai: F. Dostojevskis, A. 
Pleščejevas, A. Palmas, Gri- 
gorjevas, šapošnikovas, N. 
Filipovas, S. Durovas, U. 
Jastržembskis ir kiti. Viso 
20 žmonių. Aikštėje buvo iš
rikiuotos kariumenės dalys: 
trys batalionai. Petraševski- 
ninkus pravedė pro kariu- 
menę ir perskaitė mirties 
sprendimą. Pirmą pastatė 
prie stulpo Petraševskį. Jam 
norėjo užrišti akis, bet jis 
nutraukė audeklą ir pasakė, 
kad nekaltas žmogus nebijo 
mirčiai į akis pažvelgti. Bu
vo duota komanda “prisi
rengti,” bet gautas “jo dide
nybės pasigailėjimas”: vi
siems mirties bausmę pa
keist katorga. Petraševskis 
tuoj buvo sukaustytas ir iš
siųstas į Sibirą sunkiems 
darbams visam gyvenimui, 
o kitiems buvo paskirtos 
bausmės po 10—15 metų.

1856 metų manifestu pet- 
•aševskininkams bausmės 
buvo dovanotos ir jie grįžo 
tėviškėn minių sveikinami. 
Jų sveikata buvo pakirsta 
7-rių metų katorgos. Petra
ševskis 1866 m. mirė, antrą 
kartą suimtas ir ištremtas

Vyriškumo ir drąsumo 
eleksyras.

Anglų mokslininkė mote-

ziau.
Adams mėgino paaiškinti 

žinomą faktą, kad katės ne
atsižvelgiant jų lyčiai ir vei
slei — būna įvairių tempe
ramentų. Yra kačių, kurios* 
matydamos šunis ima pūstis 
ir pasišiaušia. Kitos, priešin
gai, tuojau bėga į medį ir iš 
ten seka savo priešą. Ištyrus 
kačių kraują, Adams įsitiki
no, kad drąsumą turi tik tos 
katės, kurių kraujuje daug 
adrenolino.

Adrenoliną galima gauti 
dirbtinu budu. Adams darė 
bandymus įskiepydama ad
renoliną į kraują bailiems 
gyvuliams. Ji tikrina, kad 
gyvuliai, kuriems buvo įskie
pytas adrenolinas, pasidarė 
drąsesniais.

Alkoholis padidina adre
noliną kraujuj. Štai dėl ko 
girti žmonės lengvai lenda 
muštis.

Naujas išradimas.
Akademikas Lazarevas 

Mokslo Akademijos fizikos 
—matematikos skyriaus po
sėdyje pranešė, kad jo labo
ratorijoje sudėtingų chemi
nių operacijų dėka, maišant 
rakštis su vandeniu, pavyko 
gauti cukrų.

' !

Telegramos autografai.
Nesenai Francuzijbje bu

vo įvestos telegramos auto
grafai. Siuntėjai ant specia- 
linio blanko rašo ar piešia 
visa, kas jam reikalinga. 
Adresatas gauna jo telegra
mos tikrą reprodukciją, fo
tografijos keliu. Tai yra 
“belinogramos.” Dabar 
Francuzijoj įvestas “belino- 
gramų” ekstra perdavimas. 
Už dvigubą mokesnį belino
gramos perduodamos be ei
lės ir greičiau paprastų ekst
ra telegramų.

k-
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VISOKIOS ŽINIOS
Pajieškau apsivedimui merginos

20 iki 30 metų amžiaus, kuri my-

i butų pasiturinti. Su laišku
.—7 “ . _ Į prisiųst paveikslą, kurį
-- • . i, . * t sugrąžinsiu Aš esu 27 meta, (turiu

jie gyvena Amerikoje. vertės $io,ooo. ’ ” 
, tsiliepkitę jei esate gy- į p o pt>x

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio, ne senesnio 45 metų. Iš tftli 
prašau neatsiliepti, tiktai ii apMin-

REIKALINGAS P 
NERIS

VYRAS AR MOTERIS.
Turiu gerą išradimą, ateityje bus 

vertas daug pinigų. Patyrimo nerei
kia, bet reikia turėt kiek kapitalo.

i laišką. Klauskite: (1)
J. J. SAVAGE

562 E. Ferry st, Newark, N. J. 
GERA FARMA!

Laimingų Nauju 1931 Meta. BUŠO KATASTROFOJ , APSIVEDIMA1- 
SUŽEISTA 19 ŽMONIŲ. !
Cincinnati mieste busas 

paslydo ant apšalusios gat- puTmu8 p^ki^ta^per 2ET 
vės ir sužeidė 19 savo pasa- 
žierią. Iš viso ant buso bu
vo 40 žmonių. |

— . ><T,x«zk~«ii»aTs~ arba našlės tik su maža šeimyna, 
P Ą III? CK fl lllln A I nuo 20 30 met,l amžiaus, kuri mjr-
1 lėtų gražų gyvenimų. Geistina kad

i ’ i, „__ '____ _ _____
„ .. /—7 777 - « x ! prisiųst paveikslą, kurįPajieškau brolių Viktoro ir Petro į------ ~

Ražanskų, ; 
Mieli broliai, at ____
vi. Kurie žinote apie' juos,'prašau pra
nešti. FELIKSAS RA2ANSKI8 
Girtautų kaimas, Raudėnų paštas, 
Šiaulių apskr., Lithuania. ./ v

f

|§ DARBO LAUKO Nušovė Lietuvių i
ginkluoti banditai, liepė vi- ir «i ;

i
*

j— j.. senai čia ouvo nuanas aisi-
Į vo papirKti ir liudijo pries tikimas. Antanas Vaivadas,

Streikieriai aną rytą susirin-

taipgi

OOOOO0OOOOOOMMOOOOOO8O

- f

i

1

H •bai retai prausėsi.

i

nieko 
Ir už

dus streiklaužių darban. Įvy
ko susirėmimas. Dirbtuvė

I

EUROPOJ 18,000,000 
DAUGIAU MOTERŲ, 

NEGU VYRŲ.

IŠPLĖŠĖ $50,000 IŠ PITTS- 
BURGHO BANKO.

Pittsburghe buvo išplėš
tas Manchester Savings 
Bank & Trust Company. ‘

Šis paveikslas susideda iš trijų atskiru dalykų. (1) Dešinėj kertėj yra parodytas naujas Da
nijos atstovas Amerikai, Otto Wadsted. (2) Apačioje plikablauzdės gražuolės Pasedonoje tarp 
paimu ir rožių pasitinka naujuosius 1931 metus. (3) Dešiniame šone japonų šventikai Tokio 
mieste renka pinigus bedarbiams.

Vaiką.
(Pavėluota žinia.) 

Seattle, Wash. — Nelabai 
! senai čia buvo liūdnas atsi-

siems pakelt rankas ir pa-■ AUbako paleisti Mooney. 
grobę $50,000 pabėgo. Kar-* 
tu su tarnautojais irklien-' ... ....
tais banke buvo tuo laiku 15 ?ie^1 X . ^zios 
žmonių.

Pajieškau- Jono Būt nerio, paeina 
nuo Žagarės; pirmiau gyveno Wood- 
land, Pa., Pittsburghe ir mainose. Jis 
yra plikas, sauso veido, 12 metų kaip 
negaunu žinios kur jis yra. Kurie 
apie ji ką nors žino, prašau pranešti, 
nes turiu didelį reikalą, arba pats lai 
atsišaukia. (1)

EVA BUTNOR 
į 117 — 7-th st., W. Aliųuippa, Pa.

V akt ana aiivctviti Pajieškau dėdės Normonto Vinco,KANADA AUKSINIŲ PI- paeinantį iš Radviliškio miesto. Išvy-
NIGU NF.RF.nARQ I *> iš Lietuvos Amerikon prieš 30 me- 

y j tų, prieš 5 metus gyveno Philadel-Kanados valdžia paaiški- ph»a, Pa. ant farmos. Jis pats arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti kur

' Nežiūrint kad visi buvu- 
V liudininkai 

; jau prisipažino, kad jie bu-

įTomą Mooney ir Billingsą 
i kreivai; nežiūrint net ir to, 
• kad pats teisėjas dabar pa-

M. B. (1)
103 Harvard st., Waltham, Maaa.

J. M.
Wilkes

I

Radio ir Fonografas 
Su Stebuklingu 

Balso Kontroliuotoju.

Naujas, Geriausiai n 
balansuotas Radio, 9 Tūbų 
Screen Grid, sujungtas su 
elektrikiniu Fonografu: 
Balsą galima kontroliuot 
abiejų, radio programo ir 
rekordų. Stebėtinai dailus 
Amerikos juodo Vainuto 
kabinetas rankomis užbaig- 
Automatiškas Volum Kon
troliuotojas ; aerial vielos 
jbudavotos; nauja, įspūdin
ga rankena sugavimui bal
so su elektrikiniu rekordų 
reproduktorium per radio

Radio Balso Kontroliuotojas, tai Naujausias Stebuklas. 
Vienintelė Lietuvių Krautuvė, kur galite gaut geriausius 
Philco Radio.

Priimam senus Radio ir Gramafonus, ir duodam atatin
kamą kainą. Užeikite persitikrinti.

GEO. MASILION1S
377 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Carą Mikę
Apie sušaudytąjį Rusijos 

carą buvo jau visokių paska
lų. Dauguma jų tvirtino, kad 
Mikė esąs gyvas. Bet kada 
bolševikai oficialiai paskel- 

M;: bė, kad jis sušaudytas ir jo 
lavonas sunaikintas, tai da
bar atsirado nauja pasaka. 
Tūlas generolas Janin, kuris 
dabar randasi Paryžiuje, 
tvirtina, buk 1920 metais jis 
išvežęs caro pelenus iš Ru
sijos ir padavęs buvusiam 
Rusijos ambasadoriui Itali
joj de Giers. Kas toliaus su 
jais atsitiko, gen. Janin ne
žinąs. Kodėl jisai nuo 1920 
metų iki šiol apie tai tylėjo, 
jis nepasako.

CHICAGOS MAJORAS 
SKUNDŽIA PRIEŠĄ 

ANT $1,000,000.
• ‘ • Chicagos majoras Thomp- 
o son apskundė to miesto pirk- 
■! lių draugijos prezidentą 

Randolphą Reikalaudamas 
$1,000,000 atlyginimo už 
apšmeižimą jo asmens ir ki
tokius dalykus. Mat, pora 
sąvaičių atgal tasai Ran- 
dolph nuvyko Washingto- 
nan ir tenai Chicagos biz
nierių vardu pareikalavo 
kad Chicagos majoro suma
nytajam vajui sukelti $1,* 
000,000 butų atimta teisė 
naudotis paštu ir radio. Vie
tos paštas Chicagoje pono 
Thompsono propagandos 
jau nebesiuntinėjo. Tečiaus 
Washingtono valdininkai 
nerado jo “skymuose” nie
ko priešinga įstatymams. 
Taigi už tą Randolpho žygį 
majoras ir traukia biznierių 
prezidentą teisman.

.. PROF. EINŠTEINAS IS- 
) KILMINGAI PRIIMTAS 
r ? HAVANOJ.

Plaukdamas Califomijon, 
vokiečių mokslininkas prof. 
Einšteinas sustojo Kubos 
sostinėj Havanoje, kur jis 
buvo priimtas su didžiau
siom iškilmėm. Kodėl jį taip 
iškilmingai visur priima, jis 
sakosi negalįs suprasti. Ha
vanos mokslų akademija 
pakvietė įi savo susirinki- 
man, kad jis paaiškintų jai 
apie savo relatyvumo teori
ją. Bet jis kalbėjo tenai 
trumpai, sakydamas, kad is
panų kalboj jam persunku 
tokius painius dalykus aiš
kinti. Havanoje jisai nusi
pirko naują šiaudinę skry
bėlę ir vėl leidosi kelionėn j 
Californiją.

Plėšikai Nušovė 
Povylą Kazėną. 
Keene, N. H. — Pereitą 

subatą gauja banditų čia 
apiplėšė 6 krautuves ir vie
noj jų nušovė savininką, Po
vylą Kazėną, kuris nenorė
jo savo pinigų jiems atiduo
ti. Piktadariai turėjo vogtą 
automobilių ir pabėgo. Už 
jų suėmimą ar išdavimą 
miesto valdžia ir vaizbos 
butas paskyrė $3,000 dova
nų.

DANIJOS MINISTERIS 
i KONFERUOJA SU SAVO 
s ŠOVIKU.

Danijos visuomenės rei
kalų ministeris Šteinkė turė
jo Kopenhagoje konferenci
ją su Neilsenu, kuris aną
dien j j šovė, norėdamas už
mušti. Už ką gi tu mane šo
vei, klausia ministeris? Ogi 
užtai, kad tamstos ministeri
ja perdaug atsitolinus nuo 
liaudies ir nemato žmonių 
reikalų, paaiškino Neilsen. 
Po konferencijos Neilsen 
vėl buvo uždarytas kalėji
mam

STUDENTŲ RIAUŠĖS
ARGENTINOJ.

Buenos Aires universite-’ reiškė, jog tiedu darbininkų 
to studentai pakėlė riaušes vadai sėdi kalėjime nekaltai 
anądien. Jie suardė visą 
medicinos skyrių, sunaikino 
kvotimų popieras ir narsiai 
kovojo prieš policiją. Kiau
lės kilo prieš valdžią, kam 
įi pradėjo kištis į universite
to reikalus. Galų gale polici
ja paėmė viršų ir 800 stu
dentų areštavo.

--------- > ! .... ■
UŽPUOLIMAS ANT BAN- Policija muša streikierius 

KO NEW YORKE. Į New H„«e.
J 4 minutes trįs banditai New Havene sustreikavo 

New Yorke nuginklavo po- marškinių siuvėjai: sustrei- 
licmaną ir banko kasienų, kav0 dėI to kad Lesno^- 
sustatė pne sieno»16 zmo- Brojjų dirbtuvė nukapojo 
nių, pasiėmė $lo,000 pinigų * 25 nuošimėius algų, 
ir laimingai pabėgo. Tai at- r - - - -
sitiko 20 gruirfžio ant Ąms- ^fe’d^Tad nS£ 
terdam avė. Vos tik atsida- - - - - - -
rė Seward National Bank & 
Trust Company durys, tuo- tuojai£“pSukė ‘įolkijį', 
lauš ! vidų inejo trys vyrai kurį pHb^ tuojaus prade- 

jo mušti lazdomis streikie
rius. Daug jų sužeidė ir 
areštavo. Teismas visus su
imtuosius paleido, bet pasa
kė, kad jeigu jie bus atvesti 
prieš jį dar sykį, tai jis bau- 
siąs juos kalėjimu. Streikuo
ja 500 siuvėjų.

—nežiūrint visų šitų faktų, 
valdžios organai z juodviejų 
nepaleidžia. Prieš Kalėdas 
buvo paleista daug vagių ir 
žmogžudžių, bet Tomas 
Mooney ir Billingsas sėdi 
jau arti 15 metų ir valdžia 
aiškinasi, kad ji “nežinanti” 
kaip juos paliuosuot.

su atkištais revolveriais. 
Banke stovėjo specialus po
licmanas. Vienas banditas 
nuginklavo jį, kitas atėmė 
ginklą banko kasieriui, o 
trečias prispyrė prie sienos 
apie 16 banko tarnautojų ir 
kostumerių ir liepė jiems ne- 
sijudint iš vietos. Paskui su
rinkę apie $15,000 pinigų, 
plėšikai susėdo automobi- 
liun ir pabėgo.

Sunki audėjų kova Dan
villėj.

Danvillėj, Virginijos vals- 
• lijo j, streikuoja 4,000 med- 
j vilnės audėjų, kurie priklau- 
■ so prie United Textile Wor-

SAKO, PRAUSTIS 
NEREIKIA.

Indianos medicinos insti- . - - .
tufo higienos profesorius įers ot.. Amenca unijos, 
d-ras Perman Bais skelbia,' Kompanijų agentai vis skel- 
kad žmonės perdaug rūpi
nasi savo kūno švarumu.
Tas, girdi, nesveika.

“Mes, rašo Bais, perdaug 
prausiamės ir nuplauname 
nuo savęs tą riebų sluoksnį, 
kuris tiktai apsaugoja mus 
nuo įvairių kenksmingų bak
terijų. Kai pripuolamai ko
kia nors kenksminga bakte
rija pakliūva į musų kūną, 
musų organizmas jau nepa
jėgia su ja kovot” Bais kai- — j-- x
po pavyzdį nurodo Vokieti- dirbtuvių duns ir tegul Visi 
jos karalių Fridrichą Didi jį. ^t.rei^iePaĮ einą dirbti be jo- 
Jis buvęs gyvas, energingas bajines. Bet streikieriai 
ir ilgai gyveno. Tečiau gerai ?r 811 P3?.1"
žinoma, kad Fridrichas la- Patinimu šitokį kompanijų

16 metų amžiaus lietuvis 
vaikas, labai norėjo saksofo
no, bet neturėjo pinigų nusi
pirkti tokią birbynę. Taigi 
jis paėmė ją per išmuštą lan
gą iš muzikalių instrumentų 
krautuvės. Pamatė policma
nas Wilson ir pradėjo vytis 
jauną Vaivadą. Tas bėgti. 
Policmanas šovė kelis kar
tus. Viena kulipka pataikė 
vaikui galvon ir jis krito ant 
vietos negyvas.

Užmuštasai vaikas gyve
no prie savo motinos, Jie vos 
Vaivadienės, kuri po nume
riu 1911 11-th avenue, S., 
turi daržovių krautuvėlę. 
Neparėjus vaikui tą vakarą 
namo, ji visą naktį nemie
gojo, vis lauke jo. Pagalios 
jai buvo pranešta, kad jos 
mylimas vaikas nušautas. 
Angliškai ji mažai kalba, 
todėl pasiėmė vertėją ir nu
vyko lavoninėm Pamačiusi, 
kad jos vaikas ištikrujų ne
begyvas, motina apalpo. At
gaivinta vėliaus ji pro aša
ras kalbėjo: “Mano vaikas 
ėjo Į high schoolę ir moki
nosi muzikos. Jis norėjo 
saksafono. Bet aš neparduo
du tiek daržovių, kad galė
čiau tą instrumentą jam nu
pirkti... Jis buvo labai geras 
vaikas. Jis niekad 
blogo nepadarydavo, 
ką gi jį nušovė?...”

Vietos laikraščiai 
piktinasi policmano Wilso- 
no pasielgimu. Koks gi rei
kalas buvo dėl saksafono už
mušti beginklį vaiką?

PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
19 PIKTADARIŲ.

New Yorko valstijos gUr 
bematorius Roosevelt palei
do iš valstijos kalėjimų 19 
kalinių. Visi jie kriminali
niai piktadariai. Politinių 
kalinių, kurie pakliūva kalė- 
jiman kovodami už geresni 
darbininkų gyvenimą, ponai 
rooseveltai nepaleidžia. 
Mooney su Billingsu jau 
daugiau kaip 10 metų sėdi 
nekaltai Califomijos kalėji
me.

Pa'ieškau tėvo Jono Raulinaičio, 
Jundeliškių kaimo, Nemajūnų para- j 
pi jos; jis paliko mus Worcestery, t 
Mass., 1925 m. Aš norėčiau savo tė- . ..
velį mielai pamatyti. Kas žino kur jis Daugiau^i ^formacijų suteiksiu per 
gyvena, prašau pranešti, ar pats lai 
atsišaukia.

MISS BIRUTA RAULINAITIS
248 Winchester st., Brooklme, Mass.

Pajieškau švogerį Karolių Baršče- 
vičių, Pikelionių kaimo, Stakliškių 
parap., Vilniaus gub., gyveno apie 
Pit’sburgh. Pa. Girdėjau, kad jo mo
teris atvažiavo Amerikon, tai mano 
moters sesuo, rodos Labukiutė, ženo- 
ta su Pilecku. Norėtų susirašyti apie 
svarbius reikalus. Prašau atsisaukt, 
arba kurie žino kur jie randasi, ma
lonėkite pranešti A. Pilesky

Box 68, ’ West Fitchburg, Mass.

Pajieškau brolio Antano Balčiaus, 
seniaus yra gyvenęs Philadelphia, 
Pa.; paskui Chicago, o dabar nežinau 
kur randasi- Jis pats ar kas apie jį 
žinote malonėkite man pranešti. Tu
riu labai svarbų reikalą. (2)

PRANAS BALČIUS
2631 Venahgų st., Philadelphia, Pą.

24 akeriai žemės, 180 geros veislės 
vištų, deda ir žiemą; stabą, barnė, 

' naujas vištininkas, 3 mailės į Cbro, 
į Mich., prie šteito kelio, labu graži 
i vieta. Parduodu už $1800; įmokėt 
i $800. Kas negali sunkiai dirbt, gera 
i proga. Mėnesį pamokinsiu kaip reikia 
lesint ir prižiūrėt.

J. DERMEITIS
R. 3, Boa 101, Care,

GERA FARMA
60 akerių išdirbtos, daug 

džių, malkų, 9 ruimų namas, 
dai, barnė, paukščiam tri 
karvės, 2 arkliai, vežimai, į 
derlius, 4 mailės miestan, 
viską $2/Mv. įmokėt 41400. 
te, MRS. CANOR . (1>

Boa 984, Saratoga Sprtatfh, N. Y.

KALENDORIAI 1931 M. 
Lietuviški—Siųskite j Lietuvą!

Kražių Skerdyne; Vytautas su a 
vo Kari ūme ne; Birutė-Vytauto moti
na, Lietuvos padėtis ir kitokie. Vie
nas 30c.; 4 už $1.00.

J. YARUSEVICIUS 
Sta 7, Boa 63. Lawrence,

NAUJI KALENDORIAI

bė, kad tas streikas esąs tik 
agitatorių padaras; darbi
ninkai streikuot nenorį ir 
tuoj grįžtų darban, jeigu tik 
nebijotų agitatorių. Taigi, 
kad “apsaugojus” darbinin
kus nuo tų nelemtų “agita
torių,” kompanijos pareika
lavo ginkluotos milicijos. 
Paklusnus savo ponams gu
bernatorius tuojaus miliciją 
prisiuntė. Tuomet kompani
jos pranešė, kad jos atidaro

VOKIEČIŲ KRUPPAS 
< PLANUOJA STATYT

, DIRBTUVĘ KANADOJ.
Kruppo firma, kuri prieš 

karą gamindavo Vokietijos 
J armijai ginklus, o dabar dir

ba visokias mašinas, atsiun
tė Kanadon savo atstovą, 
kad tas apžiūrėtų vietą nau
jai plieno dirbtuvei. Atsto
vas Dr. Wunsch sako, kad 
jo kompanija planuoja ga
minti savo dirbtuvėj Kana
doje riedomają medžiagą Francuzija turi 2,000,000, o ti iš namų.” Bet streikieriai 
gelžkeliams, kasyklų maši- Rusija 4,000,000. Bet iš visų dvasioj nepuola. Kai kurie 
neriją ir žemės ūkio įran- šalių daugiausia moterų tu- jų pareiškė, kad iš namų jie 
kius. rinti Portugalija.

kvietimą atmetė. Iš to pik
tumo kompanijų bernai nu
tarė išmesti streikierius iš 
namų. Danvillėj dabar gili 
žiema, sniego prisnigta apie 
2 pėdas, todėl kapitalistų 

Berlyno surinktomis ži- agentai mano, kad be namų 
niomis, Europoje dabarti- streikieriai negalės būti ir 
niu laiku yra 18,000,000 grįš-darban. Kai kurie jų 
daugiau moterų, negu vyrų, jau gavo pakvietimą ateit į 
Vokietija turi 3,000,000 teismą ir “parodyt priežastį, 
daugiau moterų, negu vyrų, kodėl jie neturėtų būt išmes-

yra liejamas į plytas ir krau-1 
namas finansų ministerijos 
spintose. Dabartiniu lai
ku Kanada turinti aukso į 
plytose daugiau kaip už 
$100,000,000.

LAWRENCĘMAŠS;
Pranešimas.

Lietuvių Tautos Korporacijos' 
Duonkepių, nuošimčių išmokėji
mas Įvyks 18 d. Sausio, 1931 m., Į 
Lietuvių Ukėsų Kliubo svetai-' 
nėję. 41 Berkeley st., Lawrence,' 
Mass. Prasidės kaip viena po 
pietų. į

Gerbiamieji šėrininkai! Šį 
metą bus išmokamas 75 nuošim
tis. Taigi, visi atsikankykite 
ant viršminėtos dienos atsiimti 
nuošimti. Nes po tos dienos nuo- į 
šimtis nebus "mokamas, reikės 
laukti kitų metų.

Iš kitų miestų, kreipkitės 
laiškais: Lithuanian National 
Corp., 68 Holly st., Lawrence, 
Mass. (-)

Užrašų Raštininkas.
P. Baumila.

Philco

RADIO-PHONOGRAPH

No. B-21—2% in. wide

; Yra reikalinga kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei be išim- 
I ties, jieškant darbo ir pasiliekant prie senojo darbo, bet nei 
I vienas negali Amerikos pilietybę įsigyti be padavimo Ameri- 
| kos valdžiai tikro savo atkeliavimo laiko ir laivo (šipo) var- 
S do, be ko nei Amerikon sugrįžti negalima.
j Aš surandu—su j ieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką 
| ir laivo (šipo) vardą, būtinai reikalingą prie gavimo 
I JŲ ir ANTRŲJŲ—ir PERMITŲ—pilietybės popierų, 
| atkeliavo—atplaukė Amerikon šiomis linijomis ir 
| Antverpen—New York 1906—1915 Hambarg—Phila. 1916 
| Bremen—New York 1900 iki 1915 Hamburg—Baltimore 
| Bremen—Baltimore 1900 iki 1915 Hamburg—Boston 11 
| Bremen—Philadelphia 1919—1915 Libavos—New York 
į Bremen—Boston 1913 iki 1915 Liverpool—New York
S Glasgon—New York 1913 iki 1915 Liverpool—Phila. 11
1 Hambarg— New York 1900—1915 Rotterdam—New Y ori
? Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centų štampą.

P. M1KOLAINIS
į 188—190 Sands St., Brooklyn, New York.

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MARGUTIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies d 

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo.. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatroiogijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą groja ir dainuoja, Margutis yra tinkh- 
miausias draugas. Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir Mu
zikos rinkinį.

Metams kainuoja $1-50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metaMs 
$4.09, o penkiems metams, tik Penki Doleriai. z

Margntis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 1931 m.” su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu:
MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, I1L

P. S. Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 
kurioje telpa daug receptų ir n urodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2.00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV inmfflTYJB

Tai yra betalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romaaeų, 468 

lapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. RsraataviRii
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turit li

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
vio” knygyną.



LAIŠKAI ‘ KELEIVIO” REDAKCIJAI 
JUBILĖJAUS PROGA.

— Ger-1 Hart, Mich, — Jau apie 
Aš pri- 15 metu, kaip “Keleivis”
\ . TaiSj
metų paikais mums užeidavo min-| 

I
I

Greenfield, Mass. 
biamas “Keleivi”! 
siunčiu jums naują skaityto-! lankosi i musų namus, 
ją ir sveikinu jus su 
jubilėjum. Linkiu sveikiems Į tis, ar ne blogai darom, kad 
sulaukti kito jubilėjaus. Per j skaitom tokį laikraštį, kurio 
šitą jubilėjų linkėčiau, kad' nevalia skaityti. Mat, kuni- 
visi skaitytojai prisiųstų Į gai tikinčiam žmogui “Ke- 
nors po vieną naują skaity-1 leivi” draudė skaityti. Bet 
tojų, tuomet musų šeimyna; mes mylėjom “Keleivį” ir 
padvigubėtų. Į skaitom jį nepaisant nei

Atleisk man, Maike, kad i draudimo, nei persekiojimo, 
daugiau naujų skaitytojų Dabar aš įsitikrinęs, kad 
negalėjau gauti! Matai, pas š “Keleivis” yra geriausias ir 
mus žmonės dirba tik po parankiausias (1214)0 žmo- 
dvi dieni į sąvaitę. nių laikraštis, nes jis padaro

Su pagarba,
Maik Kvietkauska;

pas i
po parankiausiai 

' nių laikraštis, 
jiems daug gero.

Aš skaičiau daug pažan
gių laikraščių, bet “Kelei
vis” man geriausia patinka.

Sukakus 25 metų jubilė- 
jui, aš linkiu "Keleiviui” 
gerovės. Negalėdamas “Ke
leiviui” daugiau padėti, aš 
sui adau jam bent vieną nau
ją skaitytoją.

Lai skleidžia “Keleivis” 
apšvietą darbo žmonių tar
pe ! Lai šviečia, taip pat, ir 
musų jaunuomenę. Su pa
garba, Alex Andrulis.

Elizabeth, N. J. — Ger
biamoji “Keleivio” Redak
cija ! Su šiuo laišku prisiun
čiu tamstoms 82.25. Prašau 
atnaujinti mano prenumera
tą ir išsiųsti “Keleivio” ka
lendorių 1931 metams.

“Keleivy” matėm rašyta, 
kad šie metai yra “Kelei
vio” 25 metų gyvavimo su
kaktuvių metai. Ta proga ir 
aš norėčiau ištart pasveiki
nimo žodį. Linkiu “Kelei
viui” ir toliau gero pasiseki
mo ir sulaukti kelis kartus 
po 25 metus. Visiems lietu
viams patariu įsigyti “Kelei
vį,” nes tai geriausias mus 
laikraštis. Pasilieku su pa
garba, “Keleivio” skaityto
jas, W. Zabarauskis.

VVorcester. Mass. — Ger
biami “Keleivio” leidėjai! 
Labai širdingai dėkuoju, 
kad ligi šiol siuntėt man* 
“Keleivi” skolon. Mat, ma-į 
žai dirbau, bet už tai dabar; 
atsilyginu.

Kartu siunčiu širdingą 
pasveikinimą “Keleivio” 25 i 
metų sukaktuvių proga. Lin
kiu jums viso labo, Jokūbas 
Jankauskas.

Boston, Mass. — Labai 
man liūdna, kad aš mažai 
raštingas ir trūksta man žo
džių tinkamai pagerbti "Ke
leivį.” Vienok negaliu pa
miršti keleto žodžių netaręs.

Jau 24 metai, kaip skai
tau “Keleivį” ir skaitysiu jį 
kol gyvas busiu. Tą patį pa- j 
tariu visiems skaitytojams. 
Platinkim “Keleivi” kuo- 
daugiausiai, nes tai auksinis 
darbininkų laikraštis. Aš 
linkiu, kad “Keleivis” gy
vuotų ne tik kitus 2-5 metus, 
bet kad jis gyvuotų ligi mu- 

'■sų žemės kamuolį palies le
dų gadynė. St. Barželis.

Montreal, Canada.—Svei
kinu “Keleivi” su 25 metų 
jubilėjum. Linkiu kuage- 

Iriausios ateities. Aš norė
liau, kad “Keleivis” keliau
tų aplink pasaulį ilgiausius 

i metus ir lankytų kiekvieno 
* lietuvio namelius. Nors ku
nigėliai ir “garbina” “Ke
leivi,” bet parapijonai jo 
laukia kasdien. Su pagarba. 
J. Ramanauskas.

Detroit, Mich. — Gerbia
ma “Keleivio" Redakcija ir 
Administracija! Sveikinu 
jus 2-5 metų jubilėjaus pro
ga ir linkiu “keleiviui” 
trumpiausiu laiku tapti dien
raščiu, kas, aš manau, turės 
vieną gražią dieną. įvykti.

S. Sumakitis.

Iš Viso PasaulioAnkeny, Iowa. — Gerbia
ma “Keleivio” Redakcija! 
Šiuomi atnaujinu prenume
ratą už “Keleivi.” Du dole
riu siunčiu “Tėvui" ant nau
jų lopų. Matot, kad jo keli
nės jau nuply.................
jant per tvoras, 
farmos aptvertos 
tų vielų tvorom i;
mas p 
senis '

\ gi magaryčioms prid
'tris doleriu;
ka naujas keline 
ja į Lietuvą pas 
nes.

“Keleiviui” linkiu geros 
kloties dar kokia 50 metų 
darbuotis. A. Urbonas. j Fašistai išniekino bažnyčią, 

į Vokietijos miestely Fes- 
teurberge, Breslavlio apylin- 

su 25 kėse, grupė fašistų išniekino 
ir linkiu katalikų bažnyčią. Naktį jie 

pasisekimo per ilgus įsibrovė Į bažnyčią, ištepė 
yra ge- fašizmo ženklais bažnyčios 

langus, paveikslus ir sulau
žė duris.

Prieš kurį laiką fašistai iš
niekino Trebnice žydų ka
pus, išvartaliodami 30 pa
minklų. Tik šiomis dienomis 
pavyko kaltininkus surasti 
ir areštuoti.

Katalikų vyskupą apmėtė 
akmenimis.

Liverpoolio katalikų arki- 
yskupas, atvažiavęs aplan- 

šo belaipio- kyti vieną savo diocezijos 
. Mat, musų vienuolyną, buvo apmėtytas 

spygliuo- 
ir priėji

me stubų sunkus. Bet 
vistiek atsilanko. Tai- 

iedu dar 
tegul nusiper- 

s ir keliau- 
mano gimi-

akmenimis ir turėjo sugrįžti. 
Susirinkęs demonstrantų bū
rys apmėtė arkivyskupą ir 
kitus buvusius su juo dvasi
ninkus už tai, kad arkivys
kupas buvo nusistatęs prieš 
mišrias jungtuves. Šis jo nu
sistatymas buvo sukėlęs ang
likonų gyventojų tarpe di
delio nepasitenkinimo.

Sparrows Point, Md
Sveikinu “Keleivi 
metų sukaktuvėm 
jam 
metus. “Keleivis" 
riausias mano draugas, nes 
jis išmokino mane skaityt, 
ko negalėjo padaryt joks ki
tas laikraštis. Gaila, kad aš 
dabar negaliu jį užrašyt sa
vo giminėms Lietuvoje, nes 
bedarbė drūčiai mane pri
slėgė. Zig. Lekavičius.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Scranton, Pa. — Glen Al

Brooklyn. N. Y. — Ger-: 
biamas “Keleivi!" Pastebė-' 
jau, kad švenčiat jau 2-5 me-Į 
tų jubilėjų. Taigi prisiunčiu den Coal kompanijos ka 
naują skaitytoją, K. Šimko- sykloj pereitą sąvaitę įgriu 
nį, tegul 
gos musų 
Vėliaus 
giau.

ir jis būna garbin- 
į šeimynos narys, 
gal prisiųsiu dau- 
Martinas Subačius,

vo lubos ir užmušė 3 darbi
ninkus. Jie vadinosi: Julius 
Bosko, G. Munich ir T. Jo
nės.

Mašina Nuplaka Ir Pamelžta 50 Karvių.
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Humoristika

Smokai- 
gazietą 

jos triubymo

susi-
KeleivĮ.” 

užsiau- 
kad po

MUSŲ LINKĖJIMAI NAU
JIEMS METAMS.

Pradedant naujus metus, mu
sų Humoristikos redaktoriai 
siunčia visiems dideliems žmo
nėms praktiškų linkėjimų, bū
tent:

SLA. načalstvai — importuo
ti iš Lietuvos tautietį Devenį ir 
iškolektuoti iš jo tuos $25,000, 
kuriuos jis pasiėmęs 
nepasakė.

Tareilos inžinieriui 
čiui — uždaryti savo 
“Triubijuną.” nes 
vistiek niekas neklauso.

SLA. sekretorei p-lei Jurge- 
liutei — ištekėti už tokio vyro, 
kuris turi bent milioną dolerių.

Tautiškiems kunigams — ap
siskelbti popiežiais, nes Į vysku
pus jie senai jau visi išėjo.

Visiems katalikam 
prasti ir užsirašyti “

Pralotui Olšauskui 
ginti usus ir barzdą 
smerties Stasė Ustianauskienė 
negalėtų jo pažinti.

Voldemarui — perdaug nenu
siminti. nes Trockis buvo dides
nis diktatorius, o dabar išguitas 
kur turkiški pipirai auga.

“Darbininko“ redaktoriui 
I Kneižiui — nusipirkti naujus 
škaplerius ir nešioti juos ne ke- 

į linių kišeniuje. bet ant kaklo. 
■ kaip tikram škaplerninkui pri- 
i dera.

••Dirvos" redaktoriui Karpa
vičiui — vieną iš dviejų: arba 
įsitaisyti trumpas kelinaites. 
arba paaugti ’oent pusę aršino.

“Vienybės“ redaktoriui Valai- 
isigyti lietuvišką grama- 

“Laisvės” re- 
susiprasti ir iš- 

iš savo organo šundakta- 
nes francuziško

CiUI 
tiką.

Tovariščiams 
(faktoriams — 
mesti
rių skelbimus 
reumatizmo .jie vistiek neišgy
do.

Bimbai. Mizarai, Pruseikai, 
Andriuliui ir kitiems komisa
rams — padaryti gerą rokun- 
dą sumenės ir likviduoti savo 
“Susivienijimą," nes šiaip ar 
taip, o velnias vistiek jį griebs; 
jo vieton geriau Įkurti tokį fon
dą. i kuri visi norėtų aukauti.

“Naujienų” ir “Tėvynės” re
daktoriams — užbaigti vainą ir 
pasirašyti pakaiaus sutartį.

“Keleivio” skaitytojams — 
vaikinams apsivesti, merginoms 
ištekėti, o vedusiems zgadoj 
gyventi ir nesipešti.

Visiems “Keleivio” draugams 
ir draugėms — kuogeriausios 
sveikatos, kuodaugiausia pini
gu ir, kas svarbiausia, gauti

Ką gi manote? ši glušė 
šokdama vis sviestą mušė, 
O kai sviestas buvo kietas— 
varlė kartą susirietus 
kuo aukščiausiai šoko drąsiai 
ir sulaukė džiaugsmo dvasiai: 
išsigelbėjo per sviestą 
ir nušoko sau i miestą...

L. Vitkauskas

MAUNA BOBA KELNES.
(Nauja opera. Meliodija kaip 

“Buvo Dėdė Vilniuj.”)
1- mas balsas:

Mauna boba kelnes,
Mauna boba kelnes.

2- ras balsas:
Gal ir mauna, gal ir ne;
Gal ir mauna, gal ir ne.

3- čias balsas:
Aš. brolyčiai, nežinau. 
Nes prie bobos nebuvau.

1-mas balsas:
Mauna, mauna, mauna; 
Mauna, mauna, mauna!

NETIKĘS GARNYS.
Mahanojaus “Saulė” rašo: 

“Praeitą subatą garnys paliko 
drūta ir sveika sūneli Jonams 
Budrevicziams ant 334 W. Pine 
ulvczios.”

Tokiam garniui, kuris neatne
ša kūdikio i namus, bet palieka 
“ant ulyczios,” reikėtų nusukti 
snapą.

PAVYZDIS.
—Na, Jonuk, buk man geras. 

—sako mama, — eik jau gulti. 
Matai ir viščiukai jau sutupė ir 
miega. '

—Taip, mamyte, bet žiūrėk 
ir senė višta su jais atsitūpė...

Pabandyk Dykai

Keli Bruožai Iš Negrų Gyvenimo.
Pietų Afrikoje gyvena 8 nimo nemoka. Europie- 

milionai negru ir pusantro čiams moka 500 svarų ($2,- 
miliono baltųjų. Iš 8 milio- 500). Negrai kasyklose už- 
nų negru — 3 milionai dirba dirba keturis svarus per mė- 
fabrikuose ir miesto įmonė- nesį. Europiečiams įstaty- 
se, 1 milionas aukso kasyk
lose ir 4 milionai žemės ūky
je. Dirbantieji mieste negrai 
jau šiek tiek civilizuoti ir su
pranta anglų kalbų. Dirban
tieji kasyklose ir žemės ūky
je gyvena kuo ne laukinį gy
venimų. Jie vaikščioja nuogi 
ir dirba be poilsio nuo 6 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Bal
tieji juos prie darbo papras
tai muša, jei jie mėgina va
landėlę pailsėti.

Susitikę dvi giminės daž
niausia tuojau susipeša, 
mušdamies gaivomis, kaip 
Lietuvoj avinai. Kol atbėga 
polieija, jau randa daug su
žeistų ir užmuštų. Negrų gal
vos labai stiprios, ir jie pajė
gia nešti ant savo galvų pre
kių dėžes iki 300 kilogramų 
svorio, 
automobilis oervažiuoja ne
grui galvą, bet jis lieka gy- tuo ja 
vas.

Dirbantieji kasyklose ne
grai dažnai užsimuša skal
dant akmenis. Tokiam atsi
tikime kasyklų kompanija

Pereitą panedėlį Ameri
koje užsidarė da keli dideli 
bankai. Philadelphijoj užsi
darė Bankers Trasi Compa- 
ny, kur buvo žmonių sudėta 
$42,500,000. Viršininkai ra
mina, kad žmonių pinigai 
nežus, tik bankas negalįs jų 
dabar išmokėti, nes jie yra 
išduoti paskolomis.

Kitas didelis bankas užsi
darė Floridoj, būtent City 
National Bank of Miami, 
kur yra žmonių sudėta $5.- 
862,662.27.

Attica mieste, Indianoj, 
užsidarė First Bank and 
Trast Company.

Mississippi valstijoj du 
bankai užsidarė šį panedėlį, 
o penki pereitą subatą.

Atlantoj užsidarė City 
Bank & Tra^t Company.

New Albany, Indianoj. , 
užsidarė Albany Liberty, ; 
Statė Bank. Į

Kelios dienos atgal užsi-ĮJ 
darė Bank of United Statės, ♦ 
kuris turėjo skyrių po visą į 
šalį. Jo centras New Yorke) “ 
turėjo 400,000 depozitorių. ~ 
Tai buvo vienas didžiausių 
bankų visoj Amerikoj.

mas numato nemažiau 25 
svarus.

Daug milionų svarų gau
na iš negrų vyriausybė, nes 
už mažiausį nusižengimą 
uždeda aukštas pabaudas. 
Įstatymai neapriboja negrų 
darbo laiko ir jie turi dirbti, 
kiek jiems šeimininkas lie
pia. Kitaip jis pašalinamas 
iš darbo ir pakeičiamas kitu. 
Pardavinėti negrams degti
nę uždrausta ir kiekvienas 
baltasis pardavęs negrui 
“snapso,” baudžiamas 1 me
tams kalėjimo.

Pietų Afrikos, Transva- 
lio negrai nepaprastai baltų
jų spaudžiami. Vakare jiems 
uždrausta vaikščioti gatvė
se: jeigu policininkas sutin- 

Yra atsitikimų, kad ka vėlai vakare negrą, jis
■ uždeda jam pančius, areš- 

‘ i ir nubaudžia 7 die-
■ nomis kalėjimo ar 1 sv. pa
baudos. Jis gali vaikščioti 
vakare tik su Savo šeiminin-

. ko rašteliu.
i Taip gyvena negrai — 

jų įpėdiniams jokio atlygi- vergai 20 amžiuje.

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 Broadvny, So. Boston, Mm*.

LIETUVIU LAISVE MY
LĖTOJŲ ‘ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1930 METAMS

WAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAlester avė., Waukegan, III. 
A- Salucka, vice-pirmininkas,

802 — 8-th st., \Vaukeear., III .
B. J. Masiliūnas, užrašu raštininkas,

818 — 10-th st., Waukegan, III.
Suse Gabriutė, turtu raštininkas, Į 

730 McAlester avė., V.’aukegan, III. i 
K. Vaitekūnas, kasierius,

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

Amelija Kernagiutė,
720 Wine place, VVaukegan, HL 

Alės Lukauskaite,
713 Wine place, Waukegan, III. 

Knygiai: 
•Jurgis Jokūbaitis,

728 Liberty st., Waukegan, III. 
Jonas Vaitiekūnas,

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

J. Stočkus,
703 Lenos avenue, Waukegan, III. 

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

paskutini ketvergą kožno menesio, 
7:30 vakare, Liuosybes Svetainėje, 
8 S. Adams st., Waukegan, III.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

i KULTŪRA
•« ___
| MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 

a turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro- 
| fesorių, rašytojų, literatų.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di- 
~ dėlių puslapių, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
si sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius, “KULTŪROS* žurnalas vienintelis pa- 
5 našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 

išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna- 
| laras.

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan- 
« čius žurnalus, butu neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL- 
| TUROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentinis Lietu
si voie. Tuom padarytų keleriopos naudos — turėtų nuolatinį 
o įdomų mokslo žinių šaltinį ir paremtų taip reikšmingą Lietu- 
S vos žmonių švietimo darbą.

“KULTŪROS“ ŽURNALO Kabu labai pigi-
Amerikoje tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįs- 

« tamiems Lietuvoje — tiktai 2 doleriai. Adresas:
£ KULTŪROS ŽURNALAS
« Aušros Alėja 15, Šiauliai, Lithuania.

i



IĄS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Ni« musų korespondentą ir iš Lietuvos Laikraščių.)

ATPIGO DUONA IR 
SVIESTAS.

Paskutinėmis dienomis

LIETUVOJ DAUG BANK
ROTŲ.

Suiankrotavo arba su
stabdė mokėjimus trečiąjį sviesto kaina Lietuvoje nu- 
šių m etų ketvirtį 11 firmų, iš krito iki 5 litų kilogramui, 
kurių 9 provincijoj ir 2 Kau- kas amerikoniškai reiškia 
ne. \š subankrutavusių f ir- apie 25 centai svaini. Darbi
nių buvo: 3 lentpiuvės (vie- ninkai iš to džiaugiasi, o uki- 
na sujungta su malunu), 3 ninkai aimanuoja. Sviestas 
—ko'onialė prekyba ir po atpigo dėlto, kad Vokietija 
vieną — manufąkturos, odų, : pakėlė ant įvežamo sviesto 
galar terijos prekybos, vie- į muitus, taigi Lietuvos svies- 
na spaustuvė ir pieninė. Šių to jau beveik negalima Vo- 
firmi bendros skolos siekia; kietijon parduoti.
apie 1,-680,000 litų, iš kurių. Duona Lietuvoje taipgi 
minė.oms lentpjūvėms ir i atpigo. Rugių pūras dabar- 
malu iui tenka apie 1,400,-! tiniu laiku kainuoja 8 litus, 
000 1. tų ir apie 200 tukst. Ii-. t. y. 80 centų Amerikos pini- 
tų manufaktūros firmai. į gaiš. Ūkininkai ir čia ver-
Kreditorių nuostoliai dartkia, kad jiems neužsimoka 
nepaaiškėję, ypač tas liečia • už darbą. Bet darbininkams 
stambesnes i ' ‘
sias firmas. Septynių smul
kių s ubank ratavusių firmų, 
kurių skolos siekia apie 
80,000 litų, grynas kredito
riams nuostolis, siekia apie 
35,000 litų ir tai tenka išim
tinai vietinėms firmoms ir 
asmenims.

subankrutavu-! pigi duona yra didelis pa- 
i lengvinimas.

v

LIETUVA GAVO RAŠTĄ 
IŠ TAUTŲ SĄJUNGOS 

DĖL KALĖJIMŲ SU
TVARKYMO.

Tautų Sąjungos sekreto
riatai išsiuntinėjo visoms 
valstybėms Tautų Sąjungos 
naria ns komunikatą, kuria
me d jodą nurodymų ir pa
tarimų, kaip sutvarkyti ka
lė jim js.

TRAUKIA TIESON ŽEI
MELIO BYLOJ VEDU

SIUS KVOTĄ.
Šiaulių apyg. teismui 

sprendžiant Žeimelio mėsi
ninkų bylą paaiškėjo, kad 
kai kurie policijos tamau- 
jai, vedę įžanginę kvotą Žei
melio byloj, buvę apsileidę 
ir neparodę reikiamo stro
pumo. Dėl to Šiaulių apygar
dos teismo valstybės gynė
jas pareikalavo teismo posė
džio protokolų nuorašus ir 
netikusiai vedusius kvotą 
policininkus traukia tieson.

UŽPUOLĖ TRAUK1NELJ.
Lapkričio 28 d. padarytas 

pasikėsinimas prieš siaurojo 
geležinkelio traukinį, kuris 
išėjo iš Klaipėdos 7 vai. va
kare. Šelupės-Skrandžių tar- 
pustoty nežinomi asmenys 
bėgiu sujungime išardė ge
ležinkelio liniją ir todėl at
važiavęs traukinys nuo bė
gių nušoko. Apvirto tik gar
vežys. Iššokusį konduktorių 
tžpuolikai apšaudė, bet, pa
stebėję, kad keleivių tarpe 
yra ir uniformuotas pasienio 
policininkas, greit pabėgo. 
Policininkas paleido į už
puolikus kelis šuvius.

Didesnės nelaimės išveng
ta tik todėl, kad traukinys 
dėl tiišto ruko ėjo visai lėtai. 
Užpuolikai pasirūpino per
kirsti ir telefono laidus su 
Klaipėda.

Į užpuolimo vietą atvyko 
polic ja iš Klaipėdos ir Do
vilų. Netoli užpuolimo vie
tos b ivo surasta užtaisytas 
revokeris, elektros lemputė 
ir geležinė dalba, kuria už
puoli tai bėgius išardė. Klai
pėdos policijos valdyba pa
skyrė 500 litų už užpuolikų 
nurodymą.

VILNIUJ LIKVIDUOTA 
GAUJA BANDITŲ.

Jie siautė Naugardo ir 
Vilniaus kraštuose. Gauja 
turėjo slaptų vietų miškuose 
ir agentų kaimuose, kurie 
banditams teikė informaci
jų. Suareštuota 12 asmenų, 
kaltinamų astuoniais bandi
tiškais užpuolimais ir 50 va
gysčių.

Pralotas Olšauskas para-i 
šė teisingumo ministerijai i 
raštą, kad leistų jam gultis į 
arba i Karo ligoninę, arba į i 
privatinę dr. Zaeharino Ii-Į 
goninę. Savo rašte pralotas 
Olšauskas išskaičiuoja 9 li
gas. Dviem ligom esanti rei- 
kalinga operacija. Kalėji
me, rašo savo rašte pralotas 
Olšauskas, — nustojau 9 ki- 
logramųsvorio.

PAGERĖJO
Klaipėda. Paskutiniu lai

ku Klaipėdoj pagerėjo dar
bo būklė. Cheminių produk
tų fabrikas “Union” praplė
tė savo darbą. Danų uostų 
statybos firma į darbą pa-, 
ėmė ir Klaipėdos bedarbius, i 
Be to, Klaipėdos miesto vai- į 
dyba suteikė įvairių darbų

PRALOTĄ OI AAJISK Ą 
KANKINANČIOS 9 

LIGOS.

■ F 4

b

60 darbininkų. Bedarbiams ' . . . , - r ■skinti mūnaJ ič_ * Pienininkystes parodoj, kun buvo nesenai St. Louis mieste,
i buvo suruoštas karvių melžimo kontestas. Miss Dorothy Wil- 
I helm, kuri yra parodyta šiame paveikslėlyje, laimėjo melžikių 
čempijones titulą ir $200 dovanų. Į 51 minutę ji primelžė 204 
svarus pieno.

šelpti per spalių mėnesį iš
leista 9473 litai. Registruo
tų bedarbių dabar beliko 
202 vyrai ir 142 moterys.

PANAIKINS NEMUNAI
ČIO VALSČIŲ?

Nuo Naujų Metų žada pa
naikinti Nemunaičio vals
čių, prijungiant jį prie Alo
vės. Žmonėms tas bus nepa
togu, nes tiems, kuriems da
bar į valsčių 5—6 kilom., 
tada bus 15 ir daugiau.

Redakcijos Atsakpud.

RINKS LIETUVOS 
GRAŽUOLĘ.

‘‘Naujas Žodis’’ paskelbė 
Lietuvos gražuolės rinki
mus. Tam reikalui kviečia 
sudaryti vietose rinkimų ko
mitetus. Vietoje išrinktos 
gražuolės suvažiuos į Kau
ną, kur iš jų tarpo bus iš
rinkta Lietuvos gražuolė. 
Busimos grožio karalienės 
naudai visų vakarų, kuriuo
se bus renkamos gražuolės, 
skiriama pusė pelno, kuris 
turi būti įnešamas į Lietuvos 
Banką.

GRIPAS IR KARAS.
Lapkričio mėn. mariam- 

poliečiai labai smarkiai pra
dėjo Kalbėti apie karą. Jau
nieji, kurie karo baisenybių 
nematė ir jo vargo nepergy
veno, visai nesibaido karo. 
Net i? laikraščiai, sako, bu
vę pradėję rašyti apie karą. 
Bet užėjo nelabasis gripas ir 
didesnę pusę mariampolie- 
čių be jokio karo išguldė. 
Kai kurie sukaupę visas jė
gas i i ligos išsikasė, o buvo 
ir tol ių, kurie net Abraomą 
pasiekė. Iš tos priežasties ir 
apie karą paliovė kalbėję.

i

šauskas.

ŠTAI UŽ KĄ BAUDŽIAŠTAI UŽ KĄ BAUDŽIA
Iš Alytaus išsiųsta į Var

nių koncentracijos stovyklą 
VIII klasės gimnazistas Glu- 
šauskas.

Su juo drauge išsiimta dar 
Jakučionis, o keli kiti darbi
ninkai gavo po kelis mėne
sius arešto.

Prieš juos visus pavartota 
represijos todėl, kad jie pra
šė le sti steigti socialdemo
kratų kuopą.

Iš Alytaus išsiųsta į Var
nių koncentracijos stovyklą 
VIII klasės gimnazistas Glu-

Su juo drauge išsiųsta dar
Jakučionis, o keli kiti darbi
ninkai gavo po kelis mėne
sius arešto.

Prieš juos visus pavartota 
represijos todėl, kad jie pra
šė leisti steigti socialdemo
kratų kuopą.

Lietuvos Darbo Inteligento Mintis

SIŪLO įVESTI TABAKO 
MONOPOLI.

Pereitos sąvaitės pradžioj 
į Lietuvą buvo atvykęs Fran- 
euzų tabako fabrikų sąjun
gos atstovas su pftsiulymu 
gauti Lietuvoje tabako mo
nopolį.

Pabuvęs keletą dienų 
Kaune minimas atstovas iš
vyko į Latviją tuo pačiu rei

Jaunuomenės Padaužai. 
—Mes tam žmogui atsakėm 
ir dalykų skaitom baigtu. 
Taigi tamstai vėl apie jį ra
šyti jau neverta. Nedėsim.

A Muarai. — Tą dalį jū
sų straipsnio, kur kalbama 
apie pereitos vasaros mušty
nes su klerikalais, mes išlei
dom, nes tai neturi nieko 
bendro su straipsnio turiniu.

S. Žvirbliui ir J. Viever
siui. — Mums nevisai aišku, 
apie ką tamstos savo raš
tuose kalbat, todėl jų nedė
jome.

Rašiusiam iš Fort Wil- 
liam pranešam, kad tams
tos rašto nedėsime, nes nė
ra nei vardo, nei adreso.

Teisybei. — Jūsų žinelę iš 
Chicagos žymiai sutrumpi- 
nom, nes šiuo tarpu laikraš- 

• ty turim mažai vietos.
Dainos korespondentui. 

—Žinias apie Kalėdų ir 
Naujų Metų parengimus iš
leidom, nes jau pervėlai ga
vome.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Tamstos buvo taip parašyta. 
Klaida nesvarbi ir taisyti 
neverta.

Tikrai Žinančiam. — Ki
tąsyk prašome neužmiršti 
paduoti savo tikrų pavardę 
ir adresą, nes bevardžių raš
tų netalpiname.

kalu.
Vyriausybė minimą pa

siūlymą svarstysianti arti
miausiomis dienomis.

Visuomenėje paskutiniu
laiku monopoliai pasidarė
nepopuliarus. Monopoliniai
degtukai spraksi, o mo
nopolinis tabakas gali būti
be dūmų...

DRĄSUS VAGIS.
Nesenai Imbrado bažnyt

kaimy (Zarasų apskr.) įvy
ko įdomi vagystė. Naktį iš
A. Medino krautuvės buvo
išvogti pinigai. Vagies įlys
ta per kamaros langą, kurio
je miegojo vienas krautuvi
ninko brolis, pereita per
kambarį, kuriame miegojo
5 žmonės, įeita į krautuvę,f
paimta apie 200 litų ir atsi
kabinus grįčios durys išbėg
ta laukan. Tai reikia vagies 
genijaus, kuris nebijotai 
vaikščioti tarp šešių mie
gančių žmonių.

LIETUVOS NOTA VATI
KANUI DĖL VYSKUPŲ 

LAIŠKO.
Sąryšy su vyskupų gany

tojišku laišku ir kunigų iš 
sakyklos to laiško aiškini
mu, Lietuvos vyriausybė per 
savo pasiuntinį prie popie
žiaus dr. Šaulį gruodžio 5 
d., įteikė popiežiaus sekre
toriui kardinolui Paccelli 
notą.

VAGYS ATĖMĖ 450 LITŲ.
Gruodžio 2 d. Kuršėnų 

valsčiuje prie Amalių dvaro 
du nežinomi asmenys buvo 
užpuolę Daukų Andrių ir at
ėmė iš jo 450 litų.

ATVYKO Iš LIETUVOS.
Gruodžio 16 d. švedų Ameri

kos Linijos motorlaiviu “Kungs- 
holm” atvyko iš Lietuvos šie 
keleiviai:

Petras šarka ir Jieva šarkie- 
nė į New Yorką; Marė Bemata- 
vičienė. Jonas Bernatavičius ir 
Adolfas Bernatavičius į Toron
to. Kanadon; Jokūbas Bartuse
vičius i Hartfordą; Stasys Gra
belis ir Jonas Mačėnas į Chica- 
gą.

Visi jie sako, kad patarnavi
mas ant švedų Amerikos Lini
jos laivo buvęs labai geras, 
kambariai švarus, o valgio ir 
gėrimo, tai jau daugiau, negu 
žmogui reikia.

GRIPAS KAUNE.
Kaune labai daug žmonių 

serga gripu, daugiausia 
lengvoj formoj.

SKe»«AatVi»teM»

Savo spaudoje mes ne sy
kį skaitėme, kad tose šalyse, 
kur viešpatauja diktatūra, 
viešpatauja kartu ir dvasios 
vergija. Gyvenimas suak
menėjęs viename taške ir 
diktatūra neduoda jam pa
judėti iš vietos.

Inteligentija, šviesuome
nė arba liaudies vadovai su- 
pančiuoti ir negalėdami sa
vo energijos išlieti kulturi- j 
niam-visuomeniniam gyve- į 
nime, paskęsta alkoholy, į 
kortose ir kitose padugnėse. į

Taip yra šiandien musų! 
senoj tėvynėj Lietuvoj. Šiur- i 
pas ima skaitant Lietuvosj 
spaudą. Lietuvos laikraščiai! 
šaukte šaukia, kad inteli-į 
gentija,tautos žiedas, baigia į 
puti.

Bet mes matome, kad tas 
puvimas smarkiai plečiasi 
tik militaristų-karjeristų tar
pe. Mes žinome, kad darbo 

' žmonių inteligentija, moky
tojai ir kiti smulkus tarnau
tojai, dar nėra galutinai už 
sikrėtę puvimo bacilomis.

Nors jie diktatūros d ai žmoniškesnis savo pa- 

bo liaudžiai padėti negali, 
bet jų sveika mintis, šviesi 
viltis, išveš juos is to abenn- reikia pripažinti. 
to ir pastatys darbo liaudies -- - - -
priešaky.

Po ranka as tunu vieno ir sIjbjnui p Jotinti auI 
tokio inteligento laišką is kojamj milionį, būtent, įi 
Lietuvos. Kaip jis protauja ^nklavimuisj kalėjinnl 
dabartiniu momentu, jdomu 2.hai :r 1 ■
bus žinoti ir “Keleivio” skai- j • ‘ . . . I
tvtojams. i Milionai bedarbių gatve- •

T. 7 se kenčia šaltį ir badą, tuo
+ i • - i tarpu kai kiti apsiriję pui- -į “Mažai tunu tokių zmo- kiu^ ,.umuose !

mų,_su kuriais suėjęs galiu kad praėjęs karas da. į 
nuoširdžiai žodžiu ar laišku vęs |aisvę Bet ar

O->al galima vadinti laisvą tą tau- J 
todėl, kad didele, kaip asilo, ?. knr hr.k hrnli

knygų, parašytų giliai mąs
tančių ir gyvenimą visoke
riopai pažįstančių žmonių. 
Neretai jų veikaluose užtin
ki tokių minčių ir gyvenimo 
aprašymų, kad stebėtis ten
ka, jog rusų carų laikais, 
kad ir labai buvo varžomas 
visokis spaudos žodis, rado
si žmonių tos pačios vadina- 

i mos bajorijos tarpe, kurie 
vis dėlto turėjo drąsos viešai 
kelti visus negalavimus su
puvusios tvarkos. Ir reikia 
pripažinti, kad jie tąsyk tu
rėjo daugiau galimybės pa
sireikšti savo kūryboje, ne
gu pavyzdžiui musų laikais, 
nors dabar triubijama vi
sais ragais, kad gyvenam 
20-to amžiaus laisvių gady
nėje.

Taip, technika, moks
lo pažanga dalinai paliuosa- 
vo žmogų nuo vergavimo 
gamtai. Karas, revoliucijos 
davė daugiau laisvės kai ku- 

! riems žmonių sluogsniams ir 
j net tautoms, bet ar tapo 
žmogus nors kiek tobulesnis 

■ savo dvasioje, ar jis nors

IŠGYDĖ JO PATRŪKIMĄ
Aš buvau sunkiai patrukęs kelda

mas kūpara keli metai atgal. Dakta
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
dyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbą. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilnų informacijų kaip ga
lima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., Man&sųuan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimų ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus- . «n 
mus patrūkimo ir baimę operacijos. I

Per Cherbourg — 6 Dienas 
Per Bremen

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

BREMEN ir HJMPi
Mažiau 8 Dienų į Lietuvų. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COUJMBUS
Arba Nuolatiniai kas Surai
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Lloyd Kaju- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentų ar 

t R«rthGer»BiU»yi
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sielgimuose su kitu tokiu pat 
žmogumi kaip jis pats? Į gy-1 
venimą arčiau įsižiūrėjus 

", kad ne...1 
, Kapitalo godumas apsireiš
kia dar labiau negu seniau, 
ir tam slibinui pasotinti au-

, toaei, m araeie, Kaip a?i o,, kur broljs bro)j da , 
žvalgybos ausis visur girdi. ,.įnjo kasnio varį,dama^ 

! Lietuvos ne tik inteligentai, tveria/ A £
bet ir kaimiečiai bijosi atvi-• ma vadinti laisva tą tautą,!

>u kitu_ kalbėti. kur vakar j0 kovotojus sve- 
gal su žvalgybos timieji kaJ,jno

riau viens
Kas žino,
agentu kalbiesi. Grįžę ame 
rikiečiai ir Rusijoj, ir Lietu-

o šiandien
1 tuos pačius kovotojus jau

nKieciai V u- >kalina savieji ir mano, kad
■''« tei? «•»ipareiguoti vi-tas žmogus politiniais klau suomenės?...simais, pirmiau plačiai apsi

dairo ar nieko arti jų nėra ir 
tik tuomet ima drąsiau kai-, visokie pasaulio filosofai

“Dėlto nenuostabu, kad

į pranašauja tam pačiam pa-bėtis. G. Ž.) . .
Dažniausiai sutinki apie nuliui naują katastrofą, ku- 

save tokius žmones — sako n esamą santvarką turės pa-
4A

toliau laiško autorius — ku-' keisti iš pamatų.
rių visas rupesnis ir idėjos

V

Jei taip sveikai galvoja
tai dar-toliaus savo asmens patogu-. darbo inteligentas,

mų nesiekia. Nežinau ar ma- bo klasė dar gyva ir vieną 
no" jau toks būdas, ar gyve- gražią dieną pasaulio persi- 
nimo aplinkybės sudarė to-1 grupavime suvaidins svar- 
« • i 11 •___________.________________kias salvgas, kad jaučiuosi bią rolę.
pasiutiškai nuobodžiaująs i Darbininke, ruoškis prie 

” ' ’—-- gyvenimo Ao!kasdieniniame Giraites Žentas.
Ipilkume.

“Paskutiniu laiku užtikau [ Lietuvoj ligi šiol orlaiviais
miesto valdyboje didelį naudojosi tik kariumenė.
prieškarinį rasų kalba kny- Dabar atidaryta aviacijos

taigi pradėjau kny- mokykla ir civiliams laku-gyną;
gas skaityti. tiesiog azartiš-'nams. Mokykloje mokosi 70 
kai. Užtinku daug > rimtų Į asmenų. l

8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 2IJB.' 
Kaina $1.60.
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 296. Kaina $1.00.

ANTRAS TOMAS (DOMIOS KNYGOS

7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.5$.

6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausių burtų ir monų knyga pa- 
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $&54L

Jeigu pirkaite šitų knygų nemažiau vertės $10.00 pUna kaino, 
duosime C0 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knyjrij UŽ $10.00 
mums prisiųskite tiktai S7.00 a-ba jeigu imsite daugiau — si&skite 
tiktai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO ^KIRTINGŲ K29YGI] UŽ $54M>

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knygų rinkinį — kiekviena kn^> 
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. Šitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekviena šio laikraščio skaitytoją įsigyti šita 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kuri s s, nssnčs, vienos ju mažos, kitos dides
nes net iki 20:> puslapių, .šitų visų knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunate už $7x00. Naudokitės nroga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apsčiai. Lauksime užsi.-akant.
Už knygas malonėkite pinigus siusti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA” 
2220 So. Hafeted St. rhirif,

10. Tikėjimų Istorija. Šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausiu knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.50.
11. žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lalis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.

Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno 
sekamas knygas:

1. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik kg ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda- 
rais, apie 300 puslapių. Kama $£50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimą’ kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kama $1.25.

4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, paraše Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kama $1-50.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai TJr. 
tovoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.

« 3. Arionų Prisikolhaas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga 
lietuviu praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $£ž5.

I

PASAULIO 
r ISTORIJA

. ANTRAS TOMAS IDOflOOB KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo t&yboa $11111111 ną. 
Romos imperiją, jot demokratiją ir imperiahimą, apte pra* 
džią krikičionybia, Kristą, krikiSoni!) kilimą ir flaipHti- 
mą, apie Azijoe tautą istoriją (hunu, peną, kiną), apiaaM. 
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžtu 
krikščionišką pašauti ir kryžiaus karus, apie f 
mongolą karo vadą Ctaąto Chaną ir jo darbus, kaip uikaria* 
vilnas Rusijos. Knyga bsifiaai straipsniu "Mongolai ir 
Čigonai.” |

Knygoje yra daug paveikslų, žemkplą, pUHnią. Išlrkio 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapiu 8®1.

Kaina .... |ZJS.

KELEIVIS
2S3 BKOADFAY. SOCTH BOSTON. H ASB.
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Lietuvis Optometnstas

16110F

Trubaduru Kvartetas16109F

16144F

16179F

16178F

16182F

16180F i

16162F

Daina
Mahanojaus Liet. Mainerrų Orkestrą 
Incidentai Singing by A. šaukevičius

16185F (Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

10”
16141F

Kanstancija Menkeliuniutė. Soprano 
Su Orkestros Akompan.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL So. Boston 0780 ir 0781.

Albina
(Panemunės Polka 
(Karolina Polka

(Šabas Gud—Polka
(Lakštutė Polka

(“Vilkas—Pilkas”, Polka
(“Liudvikas” Polka

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI
16163F (Butkiškių Polka

(Storų Bobų— Polka
Incid. Singing by Jurgis Aranskas

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

Somerset 2044-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

A VAR1ETY STORE: Comer of C: 
and Th:rd st.. S. B. Mrs Higgins—1 
prop.-Sellir-g Cheap.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paved- J 
m*no prižiurėji < 
mui, visuomet • 
būna patenkint; 
ir sutaupina ge < 
rokai pinigų. J 

Mano kainai 
visiems ir visur{ 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI J 
Lietuvis Graboriuu ;

162 Broadway, So. Boston, Masu.;
ReeidMK®: 313 W. *-rd stro^ < 

Telefonas: So. Boston 0304-W !

• Lietuviški skikndžiaj . ...sv. 35c • 
j SUltiU IIUV Idttuų.

} pigiai ir gerą.
' J. PATKAUSKAS
I STRAND CASH MARKET 
t 331 BROADWAY, SO. BOSTON.
I 8080,1011 055 !•

ietinės Žinios
Farmery* gavo sau pačią, 

bet ji turi kitą vyrą.
Tewkesbury miške, netoli 

Bostono, gyvena farmerys 
vardu Winters. Teisybė, ne 
koks iš jo farmerys, nes že
mės beveik neturi ir gyvena 
apgriuvusioj grintelėj, bet 
pačios jam vistiek norėjosi.

Bylą laimėjus ir dr-jai Taigi jisai pasigarsino apsi- 
pradėjus veikti, nutarta už- vedimų laikrašty, kad turįs 
pirkti mišias, kad patenki
nus priklausančius katali
kus, kurie tikisi po mirties 
patekti į dangų ar peklą. 
Komitetas nuėjo pas kun. 
Virmauską ir sutiko mišias 
turėti karo paliaubų dieno
je, lapkričio 11d.

Po to dr-jos nariai, susiti- bet jo farma prasta, gyveni- 
kę kur klerikalą, pradėjo er- mas tenai nuobodus, taigi ji 
zinti: susirašė laiškais su Winter-

—Na, tai karą laimėjome su ir nutarė
ir dabar turėsime mišias. 
Kun. Virmauskas melsis už 
musų draugiją ir dėkavos 
Dievui, kad padėjo mums 
laimėti bylą ir jį sumušti.

Klerikalų šulai pasijuto, 
kaip nuogi dilgynėse. Tuoj dėl kreipėsi į Travelers’ Aid mobilių

’ ' 1 ’ * “* Society, kuri atvežė ją Bos- butų uždegti,
tonan. Čia pasitiko ja nau
jas vyras, atlygino Trave
lers’ Aid Society už mote
ries atvežimą, ir pasiėmė tą 
moterį į savo “dvarą.”

Šiomis dienomis ją atsivi
jo iš Montanos valstijos jos 
vyras ir su policijos pagal
ba surado ją Tewkesbury 
miške kart" su Wintersu. 
Vietoj “palociaus,” pasiro
dė supuvusi šantė. Maisto 
kitokio pas juos nebuvo, 
kaip tik viena skardinė kor- 
nų ir du sudžiūvę donacai.' 
Policija abudu “jaunave
džiu" areštavo, nes gyveno 
nelegaliai. Walker pasiėmė Salėje (Dahlgreen Hali), E; 
savo vaiką, o apie pačią pa- ir Silver Sts., So. Bostone, 
sakė nepaisąs; ji galinti sau būna du kartu savaitėje, Se- 
jieskoti linksmesnio gyveni- rėdos ir Subatos vakarais, 
mo.

I 
Į I

Komedija su mišiomis.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad pažangus Sai. Šir
dies V. J. Dr-jos nariai lai
mėjo bylą prieš klerikalus ir 
atėmė iš jų draugijos iždą ir 
turtą, kurį klerikalai, pasi
vadinę Romos katalikais, 
buvo užgriebę.

, kad turįs 
Mass. valstijoj didelį dvarą 
ir gyvenąs gražiam palociu- 
je, kur reikalinga jauna ir 
graži moteris jam už pačią, 
šitą jo skelbimą perskaitė 
tūla Mrs. Walker Montanos 
valstijoj. Tiesa, ji turi vyrą 
ir jis taip pat yra farmerys,

KELEIVIS Sausio 1 d., 1931 m.
į aPIRMUTINES MOTERYS TEISĖJOS BOSTONE.

šiomis dienomis gubernatorius Allen paskyrė Bostone dvi moteris j teisėjų vietą. Jos čia pa
rodytos priimant priesaiką. Viena jų vadinasi Emma F. Schofield, kita—Sadie L. Shulman.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
J L’OZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor st., So. Boston, Mas* 
Tel. So. Boston 1396-M.

VISIEMS ŽINOT!
Kuriems reikalingas geras Kriau

čius, tai galite pilnai pasitikėt. Man 
perdirbo kailinius, padarė geriau kaip 
naujus. Paskaitė pigiai. Patariu rei
kale kreiptis pas, (2)

K. YANKUNAVICIV
673 E. 8-th St.. tarpe L ir M St., 

SO. BOSTON, MASS. T. B-nė.

REIKALINGAS GERAS 
BEKER1S

i J PARTNERIUS. Bekernė su vi
sais įtaisymais. Jeigu nori, gali imt 
ant raudos (1)

A. STANKŪNAS
857 Cambridge St, Cambridge, Mass 

Tel. University 2306.

r a»imm.aiuiux*u«i. Seredos vakare. Gruodžio parsiduoda 4 gramafonai
AIOtil CtiCROJC, luie- Ji d., l^ietuvilj Snleje, ren- 3 drukuojamas mašinėlės, geros vai- 

j Salėje, So. Bostone, gia gražų vakara Gabija, kan?s ir suaugusiems, kuriems rankoS 
* _____ j dreba ir negali aiškiai rašyti, tam

Pasilinksminimai. i I

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų, Visokios Duonos ir Ger- 
maa Ceffee Cakes. Sykiu ir 
rantas sa geriausiu N 
tu maistu.
>■

21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikotaiti
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vi kape 
10> SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

____________ _________ tuvių i___v e _
7 atvažiuoti čia į nuo 7 vakare, rengia gražius pasitikt Naujus Metus, 

jo “dvarą” ir pagyventi po- šokius Liet. Dukterų ir Sūnų 
niškai. Slapta ji susipakavo Dr-stė. Grieš gera orkestrą, 
savo drapanas, pasiėmė 3 -------------- i
metų vaikutį ir atvažiavo' Naujas policijos patvar- 
busais į Chicagą. Toliaus kymas Bostone reikalauja, 
važiuoti pinigų neturėjo, to- kad pastatytų gatvėse auto-

nubėgo pas kunigą ir prašo, 
kad tą dieną mišių nelaiky
tų. Kunigas pasišaukia drau
gijos komitetą ir pareiškia, 
kad tą dieną jų mišių nebu
sią, nes jis “neapsižiurėjęs,” 

jjog kitų mišios užpirktos.
—Olrait — sako komite

tas — jei negalima Paliau
bų Dienoj, tai atlaikyk 
mums mišias Padėkavonės 
Dienoj.

Kunigas pagalvojo ir sa
ko :— Olrait, tegul bus Pa
dėkavonės Dienoj.

Bet čia draugijos nariai ir 
vėl pradėjo klerikalus erzin
ti, sakydami, kad padėkavo
nės dienoje jie “dėkavos 
Dievui, kad padėjo prieš ku
nigą bylą laimėti.”

Taigi su tomis mišiomis 
išėjo tikra komedija.

Pasalinis.

‘‘Darbininko” rėmėjai 
teisti kalėjiman.

Du lietuviai. Jonas A. Ka
šėta iš Brocktono, kuris su 
pagalba jam panašių “real 
estate” agentų darbavosi 
South Bostone, ir jo sėbras, 
Pranas Yonaitis, 
2X4 iki 3 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo už padegimą 
namų South Bostone, tikslu 
gauti apdraudos pinigus. 
Juodu gynė adv. W. B. Kee- 
nan. Abudu buvo šventably- 
vi vyrukai ir “Darbininko" 
rėmėjai.

Ve, kokios doros musų 
klebonai išmokina saviš
kius. Rep.

nu-

ŠOKIAI 
Pasitikt Naujus Metus. 

Lietuvių Svetainėje, kam- 
žiburiai vakarais P38 E ir Silver sts., seredos 

vakare Gruodžio 31 d., nuo 
8, Gabija rengia smagius šo
kius, pasitikt Naujus Metus. 
Bus gera orchestra. Kviečia

NAUJUS METUS SUTIKTI
BALIUS. _ ________

Įvyks seredoje, Gruodžio-Dec. visus dalyvautu GABIJA. 
31. 1930, Lietuvių M. žinyčioj.
4-th ir Atlantic sts.. So. Bosto
ne. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šis balius rengiamas atsisvei
kinti su senais metais ir sutikti 
Naujus Metus. Kviečiame visus 
atsilankyti. Įžanga vyrams 35c.; 
moterims 25c.

žinyčios Moterų Ratelis kvie
čia visus ateiti.

Modemiški Šokiai
Lietuvių Ukėsų Dr-stės

’• i 

Gera Orkestrą. Paul Mur-j 
’ phy, ir jo R. K. O. Star Trou- j 
badors. Runa duodamos ir j 
dovanos už nažvmėtina šo-

Wakefielde nuvirto senas
medis, užgriudamas važia- , .
vusį pro šalį automobilių, ki. Atsilankykite visi. Ypa-j

tingai jaunimui gera proga, 
pasilinksminti. Dabar bus į 
šokiai 31 gruodžio ir Sausio 
3 d. vakare.

Per Kalėdų sąvaitę Mas-' 
gavo po sashusetts valstijoj automo

bilių nelaimėse užmušta 14 
žmonių.

Mašina buvo sutriuškinta ir 
dvi moterys joje sunkiai su
žeistos.

į būtinai reikalinga drukuojama maši-
; nėlė. Visi paminėti daiktai yra ge- ' 
i riausioje padėtyje. Pardavimo prie- 
j žastis yra senatvė._ Kam reikalinga, 
' prašau atsisaukt po 6 vakarais. (4)

IGNACAS LAŠKAUSKAS
262 W. Fourth st, So. Boston.

PAttIAY AUTO SER VICE
and F1LL1NG STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, i-mkite gazo
linų pas raii*.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colosy Aru,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.

;Dr. J. C. Landžius
! (SEYMOUR)
{ 536 COMMONWEALTH AVE^
' BOSTON, MASS.( ....
i■ 
tioeooooooooooo

(SEYMOUB)

Tel. Kenmore 1445.
Valandos: nuo 2—1 ir 1—8.

t

I

GERI PAUKŠČIAI
Kanarkos, gražiai gieda ir gvaran- 

tuoju, kad giedos. Ateikite pasižiūrė
ti.

BIZNIERIAI! Standard svarstyk
lės, kaip naujos, parsiduoda pigiai 

J. WAIS (D
1822 Dorchester avė, Dorchester.

METINIS BALIUS
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė 

Naujų Metų Vakare
1 Sausio-January, 1931

PRADŽIA NUO 7 VAKARE. LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass. 

GARSI POPULIARISKA ORCHESTRA
Grieš Angliškus ir Lietuviškus Šokius šiame Baliuje turėsit ge

riausią progą gražiai pasilinksminti.
Prašome visus atsilankyti. ĮŽANGA: Vyrams 50c. Moterims 35c. 

Kviečia BALIAUS KOMITETAS.
T?

Y » 
c 
t

I*

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOC1US
LIETUVIS DENTI8TA3 

VALANDOS: Nuo »iki 12 dienų

Nuo 2 iki 0 vak. 
NEDĖLIOMIS:

1 v. po j

J1AUJAUS1L1ETUV1SK!Rekordai columbia
JONAS BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akompan. 

16050F (Kalėdų Pasveikinimas
(Eir Kalėdos!

Trubaduru Kvartetas

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio’’ nanm

Iii Broadvsy, tarps C ir D
SO. BOSTON, MA88.

♦ TeL Richmond 0668. Gar. a437. 

: DR. J. HARCUS 
Į Rusijos-Lietuvos Daktaras
t ir Chirurgas
} 261 Hanover SU Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue HiiI Avė.,
, Rozbury, Mass.

. { Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
---------------------------------------- --------

!
Į

Į 
t

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieninis 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVB, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.• LIETUVIŠKA i

BUČERNE
• Užlaikome geriausių tavorą irt
} parduodame pigiausia kaina. Mė- { 
t sos visuomet šviežios. i
l Taipgi užlaikome šviežius die-{
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. t
! Pagardinimui Chop Suey, var-| 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c | 
J už bonką. J
: */’ 17’’ 1”_ "’ j - —sv. 35c t

{ Švieži sūriai nuo farmų. j
J Visokį tavorą pas mus galite gaut t

| 
tI I 1

75c.
(Gul šiandieną
(Sveikas Jėzau Mažiausias 

(šventoji Naktis—
( Pirma ir Antra Dalis. 

(Tyliąją Naktį.
i Rami Naktis

(Mergyte Jaunoji
(Motušaite Miela

(Saulė Leidžias
(Prirodino Seni žmonės

STASYS PAURAS, Baritonas 
10” 75c.

16183F (Po
(Visi

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

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

DOVANĘ SVENTEMSĮ 
iš Į 

LIETUVOS į
Lietuvos mersaitės jau | j 

nuo 1911 m. išdirba ’*Bi-| 
fabrike gardžių sai-1'

J i 
jų sakiaiuiai buvo JĮ 
noti šeštais aukso. 5 
sidabro ir vienu c 

r»ronzo me<lal»ais jvairvM*1 f 
Europos parodose už jų < 
gerumą. X

Tų saldainuj LiefasvoR J 
mergaitės atsiuntė mūtsis »• 
į Ameriką. 5
dėžutėse kiekvienoje ge- 

krmjt’j' f-je po pusantro do-erio už i 
dėžutę; arba m-šias dė-7 
žut«^ už Jei vie- f
toje uetrairtr gauti tai e 
prisiųskite pinigus ir į 
saldainias mes pasiusi- 3 
rne Tamstai j>oštu. |

UTHUA’UAN IKPORTIĮW COMPANY
818 S*st Sisth St., South Bustoa. Mas. 

Per Kalėdas Bostono p0_ 
licija areštavo 127 girtuok-' 
liūs.

Everetto policija sugavo ■ 
4 jaunus banditus, kurie 
anądien išplėšė tenai laik
raščių agentūrą, pavogdami 
$860. Jie pastatyti po $10,- 
000 kaucijos.

Springfieldo policija 
ėmė už plėšimus 3 vaikėzus. : 
kurių tarpe vienas yra J. Ro- • 
manowicz, iš Bostono prie
miesčio lenkas.

Gatvėj nušautas bulius.
, Pereitą nedėldienį iš 
Brightono skerdyklos ištru
ko didelis bulius ir leidosi 
zovada per tiltą į Watertow- šį panedėlį du banditai 
ną, kur ant didelio skvero Roxbuiy užpuolė rubsiuvio

Serafiano dirbtuvėlę ir sun- 1 
kiai jį sumušė, kam neturėjo į 
pinigų. Jam buvo perskelta 
galva ir jis gali mirti.

sukėlė didžiausią paniką. 
Jis bėgo nežiūrėdamas nei 
trafiko žiburių, nei automo
bilių pavojaus. Tuojaus jį 
pradėjo vytis keli policma- 
nai susėdę ant motorcyklių. 
Ant North Beacon streeto 
jis buvo apsuptas ir nušau
tas. Jis krito negyvas nuo 
keturių kulipkų. Policmanai 
tada perplovė jo gerklę, nu
leido kraują ir atidavė sker
dyklai.

6 žmonės mirė nuo nuo
dingos degtinės.

Pereitą sąvaitę Bostono 
tūli butlegeriai pardavė deg
tinės padarytos iš denatū
ruoto alkoholio, šeši žmo
nės nuo jos mirė, o daug ap
sirgo.

'.<x

J

16186F

Lengva Kuomet 
Moki

Atsakančiai ir gerai pataisy-
, Ant Winter streeto šio pa-! 
nedėlio naktį vagys išmušė1 
krautuvėj langą ir pavogė ti automobilių gali tik tie, kurie

Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi toki puikų ir didelį 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 
turi vietos dėl 135 automobilių. 
Yra užlaikomas švariai ir geroj 
tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
dieną ir naktį. Pataiso automo
bilių gerai, g. eitai ir nebran
giai.

• Prižiūrėtojas garadžiaus S. 
Everette du ginkluoti ban- Jeneliunas visiems maloniai pa- 

■ • - tarnauja. - (-)
Lietuvių Įstaiga 

BROADWAY GARAGE
541 Rroadvray, So. Boston, Mass 

Telefonas: So. Boston 1370.

už $3,500 auksinių daiktų, moka ir yra ekspertai. Broadway 
Lange liko dar už $7,000.

I Pereitą sąvaitę South Bo
stone trokas užmušė ant 
gatvės Mrs. Jennie Devlin, 
55 metų moterį. Pasirodė, 
kad vežikas Gallagher buvo 
girtas. Jis areštuotas ir kal
tinamas žmogaus užmuši
mu.

Bostono majoras Curley --------------
nusiuntė šio miesto vėliavą I
Mussoliniui dovanų Kalė- ditai užpuolė laikraščių a- 
doms. Mussolinis prisiuntė genturos ofisą ir pagrobę 
jam telegramą, sakydamas apie $1,000 smulkių pinigų 

ačiū. pabėgo.

Kanstancija Menkeliuniutė, Soprano
ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras. 

Su Orkestros Akompan.
Močiutės Vartais 16171F (Svajonė Ir Meilė 
Iš Vien (Sudiev Sesutės

16176F (Muzikantai Rėžkit Kazoką 
(Atsimeni Tą Dieną

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA M AI NERIŲ ORKESTRĄ
FR. YOTKO, Leader

16188F (Vyras Pijokėlis, Daina
(Pasakykie Panaitėje, Daina

16177F (Našlio Polka
(Mano Polka

16170F (Siaučiau? Polka 
(.Jievutės Polka
Singing by A. Šaukevičius Marijona Urbas

MORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Lietovninkaitė, Leader

16165F (Dviejų žodžių, Polka 
(Lietuvos Kvietkos, Valcas

16172F (Einik Polka
(Lietuvos Kareivėlių, Polka

Jonas Dirvelis ir jo Orkestrą

(Vištyčio Valcas 
(Kibartų Polka

(Gaspadinė Aną Dieną
(Za navikas

(Prūsų Užpuolimas 
(Vaikelio Polka

(Močiutės Mazurka
(Kariška Daina

(Ar Tau Sesele 
(Kelkis Berneli

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JŪSŲ NAMĄ KIEK

VIENĄ VALANDĄ
Pas mus galite gauti netik tuos rekordus, kurie yra garsinami, 

bet visus, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti Kreipkitės pas 
mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskite 2c. štam
pą Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

Mes priimame Lietuvos Boaas nuo tų. kurie perka paa mus Radio 
"ar“Gramofoną, priimame'Bonas kaip® dalį mokesties.

GEO. MAS1U0NIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

16187F

16156F

16164F

Orchestra with Incidentai Singing

Singing by A. Šaukevičius 
■, '“V. ’ - f;

Orchestra with Incidentai Singing

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester aro, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su1 bile kita aptieka. 
Visados šviežios Šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielss 
galima gaut pas__

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boatea 10M,

Bay View Motor 
Peter Tre&ofaM ir 

Jos KapotaMR
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taifto visokius autoseMIou 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erakteap

Reikale kreipkitės ir 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADMaY 

Taisymo vieta:
1 HAMUN ST, 

kampas E. EigM aL. 
SOUTH BOSTON. MASS.


