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TARP MASKVOS DIKTATORIŲ 
PRASIDĖJO SUIRUTĖ.

RAGINA PASAULIO DAR- C.. I MEKSIKOJ KURIASI
BININKUS KOVOTI □OVIClžll OU LiCIlKdlS NAUJA REVOLIUCI-

REZIGNAVO “PRAVDOS” 
REDAKTORIUS.

SUĖMĖ ATEIVIU ŠMU- 
GELIUOTOJĄ.

Georgijos valstijoj pereitą 
sąvaitę buvo suimtas ispanų 
laivo kapitonas Souza, kuris 
šmugeliuodavo ateivius į šią 
šalį. Valdžios agentai sako, 

: kad jis atgabendavo čionai

Bucharinas pasitraukė taipgi 
iš Komintemo vadovybės ir 
iš visų Kompartijos organų.

Vokietijos kairiųjų komu
nistų organizacija “Lenin- 
bund gavo iš Maskvos ži-1 ateivių paslėpęs prekių kro- 
nių, kad diktatorių tarpe te- viniuose, o kai šios šalies re- 
nai kilo nauji nesutikimai ir vizija pereidavo, išleisdavo 
įvyko naujas skilimas. Šį juos ant kranto kaipo laivo 
kartą susirėmimas įvyko tarp darbinininkus pasivaikščiot. - .
Stalino ir Bucharino. Šis kri- Imigrantai, žinoma, atgal ne- ver£tL 
zis primenąs Trockio “revo- grįždavo. Už šitą šmugelį ka- 
liuciją,’ tik iš antros pusės, pitonas imdavęs nuo ateiviu 
Trockis buvo nubaustas su po S200 ir iki $1,000. 
savo draugais ir ištremtas į j __________
Azijos tyrus dėl to, kad lai-! A»
kėši kairės politikos. Bucha-1 vCrnOVBS J3U At" 
rinas taip pat gali būt iš- i 
tremtas, bet dėl dešinės opo-. 
zicijos.

Trockis reikalavo spausti ku rašvta, kad Amerikon at-
i- 1 • 1 • • 1 /2/1 * __ - -

PRIEŠ IMPERIALIZMĄ.
Pereitą sąvaitę Koelno 

mieste, Vokietijoj, buvo An- 
ti-Militaristinės Sąjungos su
važiavimas, kuris pasmerkė 
imperializmą ir priėmė rezo
liuciją, kurioj pabriežiama, 
kad kovą prieš imperialistinę 
buržuazinių valstybių politi
ką galima laimėti tiktai ei
nant išvien Europos, Angli
jos ir Amerikos darbininkų 
organizacijoms. Todėl ir ra
ginami visų šalių darbinin
kai kovoti su tautinėmis savo 
valdžiomis, kurios visuomet 
tyko silpnesnes tautas pa-

Per Sąvaitę Laiko Afga
nistane Trecias Karalius.

Atmeta Karą. į ~ __
Maskvos bolševikai nutarė žuolis naįja įartijafkmTva-' 

padaryti su Varšuvos fasis-dinsis Nacionalė Revoliuci-, 
[tais sutarti nesipesti tarp sa- Partija. Jos organizacinis' - <A| pRIF* amfrik A ' 
vęs. Sako, kam čia mums komitetas paskelbė laikima 5 SALJS PR1ES 
ginkluotis ir viens kito bijoti, platformą, kuri turės būt da i Bijodamos Amerikos ka- ?..L- m/V' Aeomn R>.zxl,<li foi ‘ _ J L _ 1 _ 1 1____________— ■ perziureta o____

t°* tijos suvažiavimo, kurs įvyks kios didžiausios Europos val-

NĖ PARTIJA.
Meksikoj pradėjo organi- 

e žuolis nauja partija, kuri va-

IR TAS JAU VERČIAMAS 
NUO SOSTO._____ | Bijodamos Amerikos ka- 

steigiamojo par- PĮtalo konkurencijos, pen-

stybės šiandien daro planus 
i kovai su Amerikos prekyba.

MAIŠTAS KALĖJIME. I Londone, Berline, Paryžiuje, 
5 . ___ __ iRcmoje ir Madride dabar ei-Nu, zgoda, sako Varšuva?na politikos ir biznio vadų 

ir pasiuntė Litvinovui prane- pasitarimai, kaip išmušti iš
Šimą, kad ji sutinka su bro-1;.^ l ink^ Ameri-
liais komisarais tokį “sojų-[ kos bizni. Taip praneša iš zą” pasirašyti. . ain°. ?ak^ kad ka’ Paryžiau^ Hearati laikraščiu

Dabar bolševikai kviečia1 m ai sun?lki?o J.0.’.000: agehtura.
prie to “sejuzo” prisidėti iritul.t0.Pe! Kalėjimo; ---------------
buržuaziškai-svolačišką ru-^J^yba piadejo mėtyt įsu-1 
muniją, o paliokai sako, ked , / -.uireikia taipgi prispirti pasira- • ^JJ^Sino U° ^U< U ,iausesj

urna mo.--------

1

juk mes esame broliai, tai
gi pasirašykim “sojuzą,” t 
kį kaip Amerikos buržujus kPVo mėnesy* 
Kelloggas sugalvojo, ir galė
sime sau gyventi amžinoj 
taikoj.

Da„g kunigaikščiu areštuota 
ir sugrusta į kalėjimus.
Revoliucija Afganistane 

verda visu smarkumu ir vaiz
dai keičiasi kaip judamuose 
paveiksluose. I sąvaitę laiko 
tenai sostą užėmė jau trečias 
karalius, bet išrodo, kad ir 
jis neilgai teviešpataus.

Pereitą sąvaitę rašėm, kad 
senasis karalius Amanulla 
paliko sostą savo broliui Ina- 
jatullai, o pats atsisėdęs į or
laivį pabėgo. Bet sukilėlių 
tas nenuramino. Jie puolė 
Afganistano sostine Kabula 
sustiprintomis spėkomis, ir 
Inajatulla, išbuvęs karalium 
vos tik 3 dienas, turėjo bėgti 
paskui savo brolį. Ant sosto 
tuomet užsilipo sukilėlių va
das Bachai Sakao ir paskel
bė, kad dabar jis busiąs Af
ganistano valdonu.

Bachai Sakao afganų kal
boje reiškia “vandens neši
kas,” karaliui nelabai tinka- • 
mas pavadinimas, taigi jisai 
priėmė naują vardą, Habi- 
bula Chan, kas reiškia “Die
vo numylėtas kunigaikštis^’

Užėmęs sostą, “Dievo nu
mylėtas” chanas tuojaus lie
pė areštuoti ir grūsti į kalėji
mus visus buvusio karaliaus 
Amanullos gimines ir šali
ninkus. Tuo budy buvo suim
ta ir įkalinta keliasdešimt? 
kunigaikščių ir kitokių Af
ganistano didžiūnų.

Bet vėliausios žinios sako, 
kad nuversti karaliai pradė
jo organizuoti ištikimas sau

FARMERIŲ STREIKAS 
PRIEŠ PIENO TRUSTĄ.

’ Chicagos apielinkėj far- 
meriai atsisakė pardavinėti 
pieną plėšriajam pieno trus- 
tui, kuris iš miesto gyvento
jų plėšia už pieną aukštas 
kainas, o iš farmerių reika
lauja pieno beveik už dyką. 
Farmerių streikas apėmė jau 
beveik visą Illinois ir India
nos valstijų plotą ir agitaci
ja vedama tarp Wisconsino 
farmerių. Šitos trįs valstijos 
pristato pusę Chicagos pieno. 
Negalėdamas farmerių ki
taip nubausti, pelnagrobis 
pieno trustas kreipėsi jau į 
valdžią reikalaudamas ka- 
riumenės prieš farmerius, 
kurie trukdo jam biznį.

važiavo.
I “Keleivyje” buvo savo lai
ku rašyta, kad Amerikon at- 

stambesnius ūkininkus (“ku- važiuoja Rusijos socialrevo- 
lakus ), o Bucharinas kaip liucionierių vadas Černovas. 
tik priešingai, reikalavo kuo- Dabar galime pranešti, kad 
daugiausia laisvės ukinin- jis jau Amerikoj. Jis išlipo 
kams. Jis nukalė net tam tik-, New Yorke, kur ji pasitiko

• “T ~ -----didelis būrys revoliucinių
darbininkų. Černovas važi
nėsis po Ameriką su prakal
bomis ir aiškins Rusijos dar
bininkų padėtį po bolševikų 
priespauda.

LENKAI BIJOSI VOKIE- ----------------
TIJOS I JUODOSE MIŠIOSE PA

MOVĖ MOTERĮ.
Lyono mieste, Francuzi-

igyti ir fašistišką Lietuvą, ir 
kitas Pabaltės valstybes. Jak 
zgoda, psiakrew. to juž niech 
będzie zgoda, pasakęs Pil
sudskis Litvinovui.

KAROLYI*AUS TURTAI ™!“X SSK PARTUOTl UŽ $7.000,000.
Vengrijos švietimo minis- 

teris Klebelsberg pranešė 
DOLERIO VERTĖ NUKRI-’ parlamentui, kad grovo Ka- 

TUS IKI 62 CENTŲ.
Amerikiečių organizacija, 

kuri seka kainų kilimą ir kri
timą. sako, kad palyginus su 
1913 metais, dolerio perka
moji galia šiandien yra nu-

rą obalsį: “Leiskime ūkinin
kams pralobti!” Jis sakė, 
kad tik tuo budu galima iš
gelbėti Sovietų tvarką nuo 
suirutės.

Diktatorius Stalinas užsi
spyrė vesti kelią per vidurį. 
Nenorėdamas kad jį kas kri
tikuotų, jis andai ištrėmė 
kairiuosius savo oponentus, 
o dabar susikirto su Buchari- 
nu iš dešinės.

Nors Bucharinas laikėsi 
kitokio nusistatymo, tečiaus

rolyi’aus turtai, kuriuos fa
šistinė valdžia konfiskavo 10 
metų atgal, buvo parduoti už 
$7,000,000. šešiasdešimts 
nuošimčių tos sumos pasiėmė 
pati valdžia, o likusius 40 
nuošimšių išdalijo Karolyi’o 
giminėpis, kurie gyvena 
Vengrijoj ir nebuvo prisidė
ję prie “socialistinės Karo- 
lyi’aus vyriausybės.” Pats 

i Karolyi dabar gyvena užsie
ny ir negali Vengrijon su-

MUNŠAINO GARAI UŽ
MUŠĖ VYRĄ IR MOTERĮ.

Verdant munšainą pereitą1 kritus iki 62 centų. Kitaip 
sąvaitę Lynne, Mass. valsti- sakant, ką 1913 metais galė
joj, užtroško beveik 
Downsų šeimvna. Pats 
Downs ir jo pati mirė, o jų 18 
metų sūnūs pasisekė ligoni
nėj atgaivinti. Užkaitę kati- 6,000,000 AKLŲ ŽMONIŲ. ^įžti, nSV^ŠisSa valdžia

visa jome nupirkti už 62 centu, 
šiandien turime mokėti yisą 
doleri.

lą mušaino, jie užblokavo 
paduškomis ir šienikais vir
tuvės langus ir duris, kad 
kaimynai neužuostų nei kva-; 
po, nei šviesos nepamatytų.

1 Degdama po katilu ugnis iš-

Amerikiečių draugija, ku- yra pasiryžus jį nužudyti, 
ri rūpinasi neregiais, skelbia, 

, kad visame pasauly yra 6,- 
1000. 000 žmonių, kurie ne- 
! mato šviesos. Daugiausia jų 
neteko regėjimo prie darbo 
įvairiose dirbtuvėse.

Kalbėdamas apie savo po-
; litikos planus šiems metams, ___ ~
Lenkijos užsienio reikalų joj, buvo rastas upėn įmestas1 ^mė v*isą oksigeną virtuvėj, 
ministeris Zaleskis pareiškė žymaus teisininko Hodoyero į prje nuo liepsnos ir 

. seime, kad Lenkija neturinti žmonos lavonas. Moteries munšaino prisidėjo nuoclin-
jis buvo skaitomas stipriau- jokio piktumo ant Vokieti- kojos ir rankos buvo surištos CTn ,r v,\; nn-omoai’ cic StaKnn vomctlc Tie tiin’ U A 4^ JUliL.____1,1a r>„ »U «UJU* Ir v ĮSI UO^nSdl

-. -, .. , j nepajuto, kaip neteko sąmo- 
. - Fan?’. ,, ‘J1 buvo nes. Kada kaimynai pašaukė 

policiją, visi trįs jie gulėjo
4. virtuvėj ant glindų, o virtu

vė buvo pilna troškinančių
1 iayi Piteburgh " Tei mi’nZl Coal

sis Stalino ramstis. Jis turi jos, bet ji bijanti jos. 
labai didelės įtakos komunis-i ---------------
tų eilėse ir buvo laikomas va-1 A
dovaujamu protu visoj bol- *>UD« LzcIllOD ATCS“ 
ševikų mašinerijoj. Jis buvo Hmtac
komunistų Internacionalo [ lUOlaS.
galva, užimdavo vadovauja-! “Boston American” 17 d. 
mą vietą įvairiose komunis-1 sausio įdėjo 11 metų amžiaus
tų Partijos organuose ir buvo mergaitės Selindos Clendi- čių. 
vyriausis “Pravdos” redak-;nin fotografiją ir sako, kad ---------------

dvasiškas tėvelis” Denton C..L41L—nivn kndiki iš ouKiUiiias Uuatema

šilku, o gerklė perpjauta Po- nepajuto, kaip neteko šamo- 11C113 Lrorl ii hiitrrv ’ - <• « . ~ e -
«. _ — - _ 

no mieste esą labai daug ti
kybinių sektų, kurios savo 
ritualuose, vadinamuose 
“juodomis mišiomis,” dasi- 
leidžia visokių piktadarys-

Unijos Vadas Lai
mėjo

. Pittsburgho apygardos an
gliakasių unijos pirmininkas 
Figan laimėjo bylą prieš

tolius. 1 G ▼
Dabar jis iš visų šitų vietų buvo paviliojęs šitą kūdikį iš 

rezignavo, kas reiškia, jog......................... "
toliau jis atsisako dirbti su 
Stalino valdžia.

Šitas žinias paskelbė kai- j 
rioji opozicija, kuri laikosi; 
Lenino linijos. Kazioni ko-j 
munistai, kurie pataikauja 
dabartinei Maskvos valdžiai, 
nori visa tai slėpti.

nebegyvas, bet jo pati ir sū
nūs da kvėpavo. Nugabenta 
ligoninėn mirė ir moteris. 
Tai ve, ką padaro munšai- 
nas.

Jaworskis Mirė
Elektros Kėdėj.

Šį panedėli Rockview ka 
Įėjime, netoli Philadelphijos. 
buvo nužudytas elektros ke- (p]e. Valdžios daktaras pripa- 
dėj lenkas Povylas Jawors- žino, kad ji užmušė nežino- i..------------ i—ju.............. mag žmogu;

NORI IŠMESTI OKLAHO- 
MOS GUBERNATORIŲ.

Oklahomos valstijoj reak
cininkai pasiuto prieš guber
natorių Johnstoną, kam jisai 
dovanojo bausmę ir sugrąži
ni pilietybės teises R. D. 
Crossthwaite’ui, kuris buvo 
priešingas karui. Legislatu- „...„„„v. 
ra dabar mėgina gubernato- spėkas ir ruošiasi pulti Kabu- 
.......  lo miestą, kad tą “Dievo nu

mylėtą” chaną nuvertus. Ar 
jiems tas pasiseks, da neži
nia. Telegramos sako, kad 
naujas chanas turįs 15,000 
gerai ginkluotų vyrų, kurie 
pasiryžę gintis iki mirties 
nuo buvusio karaliaus, kuris 
norėjo įvesti jų “šventoj že
mėj” “pagoniškas” Pary
žiaus madas.

rių prašalinti. Reakcininkai 
priskaito jam visokių prasi
žengimų apie tuziną.

kompaniją, kuri priklauso 
finansų ministeriui Melionui. 
Figanas skundė kompaniją 
už neteisėtą jo suėmimą. Lai
ke angliakasių streiko šitos 
kompanijos pasamdyti mu
šeikos su valstijos “kazo
kais" užpuolė Figaną, sumu
šė ir areštavo. Kompanijos 
šunų prasižengimas buvo 
toks aiškus, kad ir kapitalis
tiškas teismas pripažino ją

NEPAPRASTA MIRTIS.
La Paz mieste, Bolivijoj, 

jaunas dailydė mylėjo mer
giną, bet ji nuėjo paskui kitą 
vyrą. Iš to nusiminimo daily
dė Įšriubavo savo galvą j var
stotą, kad drūčiai laikytųsi, 
ir paskui uždegė po savim 
dinamitą. Dinamitas jį su
draskė į skutus. Jis vadinosi 
Saptiago Vallejos.

mokyklos ir pabėgęs su ja. 
Policija jį sugavo ir uždarė 
belangėn, o mergaitė sugrą
žinta tėvams ir vėl lanko sa
vo mokyklą. Dabar išėjo 
aikštėn, kad tas “dūšių gany
tojas” yra vedęs kitą moterį.

Ot, kiek doros pas “doros valdžią ir paėmė į savo ran- vina gimdymą 
mokytojus!” kas tris miestus: Quetzal,!skausmus, ypač odai nude-’£

Tenango ir Retalhuleu- Bet gus. ___ 12______
vėliaus valdžios orlaiviai draugija paskyrė jam užtai Į 
pradėjo smarkiai bombai- $1,000 dovanų. Bet naujas, 
duot juos iš oro, o artilerija vaistas yra taip sunkiai gau- 
nuo žemės. Ir sukilimas tuoj namas, kad vienas jo svaras 
buvo nuslopintas. Kariume- apskaitomas į $3,000,000. 
nė užėmė visas valdžios įs- ----------------
taigas, ir mieste veliamu. ARGENTINA SULAIKĖ 
Taip bent skelbia valdžia. 

I Meksikoje gautos žinios' 
sako, kad Mazatenango mie-1 
ste kareiviai sugavo keliatą 
sukilimo vadų, tų tarpe pulk. 
Leonardo, ir tuojaus visus

NUŠOVĖ BANKO VIR
ŠININKĄ.

Sullivan, Ind. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo rastas nu- 

■ šautas People’s National 
> Banko vice-pirmininkas Ma-

kis, pagarsėjęs banditų va
das ir galvažudys. Teisme ji
sai prisipažino dalyvavęs už
puolimuose, per kuriuos bu
vo nužudyti 7 žmonės.

Tą patį rytą kartu su Ja- 
vvorskiu buvo nužudytas 
elektros kėdėj ir kitas ban
ditas, Calvin D. James, kuris 
buvo užmušęs vieną aptieko- 
rių ir tajerų pardavėją.

loj Nuslopintas.
Pereitą sąvaitę Guatema- 

los respublikoje buvo kilusi 
revoliucija, kurios priešaky

$3,000,000 UŽ SVARĄ 
NAUJŲ VAISTŲ.

D-ras Oliver Kamm išrado 
_ _.—------- r..„—„ (naują vaistą, gaunamą iš gy-
atsistojo tūlas Juan F. Rivas. vulių vienos liaukos syvų pa- 
Sukilėliai netikėtai puolė vidale, kurie žymiai paleng- 

ir kitokius esant kalta ir nusprendė, kad M. J__ L r. •
Jj* užmokėtų nukentėjusiam HeGOryDeS Namai 

gus. Amerikos mokslininkų'Ėiganui $5,000.

nė užėmė visas valdžios įs

BOLIVIJOS GINKLUS.
• Argentinos uoste Santa Fe

PARTINIUOSE GINČUO-
SE UŽMUŠTA 9 MEK

SIKIEČIAI.
Žinios iš Meksikos sako, juos sušaudė be teismo. Pul- 

kad San Martin Te.vmeluca- kininkui Baudilio Samos pa- 
no apielinkėj pereitą sąvaitę sisekė su 20 sukilėlių pa
partiniuose ginčuose, kokie sprukti, 
tenai eina tarp darbininkų ir 
ūkininkų, buvo užmušta 9 
žmonės.

Su 50 Merginu.
Šiomis dienomis valdžios 

agentai užklupo New Hamp- 
Biologiniai . bandymai pa- shire valstijoj tūlo Kento už

rodė, kad naujai gyvybei su- laikomą 18-kos kambarių 
tverti užtenka vienos mote- viešbutį (roadhouse), kur 
riškos lyties, vyriškoji nerei- patraukiančiais skelbimais 
kalinga. Paimkite neužvai- buvo viliojamos jaunos mer
gintą varlės kiaušinį, pradur- ginos. Naktimis tenai suva- 
kite jį stikliniu smailagaliu, žiuodavo turtingi biznieriai 

...................... ■ profesionalai, gerdavo, 
> ir ištvirkaudavo.

GYVYBĘ GALIMA DAU
GINTI BE VYRO.

BIJOJO MIRTIES— 
NUSIŠOVĖ.

Atlantos mieste gyveno 65 
metų amžiaus daktaras Ruf- 
fin. Į galvą jam įsmigo min
tis, kad jis turės kada nors 
numirti ir jo žmona tuomet 
liks našlė. Negalėdamas to
kios minties pakelti, jisai už
davė savo žmonai chlorofor- 
mos, kad nejaustų jokio 
skausmo, o kada ji užmigo, 
nušovė ją. Paskui iš to paties 
šautuvo ir pats nusišovė.

CHICAGOJ AREŠTUOTA 
3400 PIKTADARIŲ.

(___r______  _______ ____________ Chicagos policija pradėjo
jon 2,000 skrynių šautuvų. 'pamerkit ji i tam tikrą rukštį, Merginos buvo naudojamos ablavą ant visokių žulikų. J 
Tarp Bolivijos ir Paragva- jr įjs tuojaus pradės vystytis. ' -------- --------------- - o
jaus dabar eina ginčai, todėl Į šitokiu naujienų pranešė 
aišku, kad Bolivija traukė Ruselio Universiteto prof. 
tuos ginklus tikslu panaudo- Bracht savo paskaitoj dėvė
ti juos prieš Paragvajų. [ jan(|0 medicinos akademijoj.

pereitą sąvaitę buvo sulaiky-'į. jis'‘pra(]ės augti. Paimkite ir j___
tas laivas, kuris vežė Bolivi- jurjų ežio pataitės kiaušinį, šokdavo

kelias dienas suimta 3,400 
žmonių. Policijos nuovados 
prikimštos kupinai. Advoka
tai džiaugiasi, kad jiems bus 
gero biznio.

jų smaguriams patenkinti. 
Sakoma, kad per pereitus 
metus į tą “roadhouse” buvo 
paviliota nemažiau kaip 50 
merginų. Viešbučio savinin
kas Kent areštuotas ir dabar 
eina tardymas. Vienas pro- 
testonų kunigas iš Wisconsin 
valstijos paliudijo, kad jo 
jauna duktė taipgi buvo pa- savaitę viesulas sugriovė 
viliota i vieną tokių namų. Hargraves’o farma, užmušė 
Yra suimta daug merginų ir farmerio motelį ir 4 vaikus, 
moterų, kurias policija ūžti- Pats farmerys buvo sunkiai 
ko tuose namuose. sužeistas.

I
PASIRODĖ RAUPŲ LIGA.

Massachusetts valstijoj pa- 
taryba (Shipping sirodė raupų liga. Iki šiol už-

PARDAVĖ 9 LAIVUS 
UŽ $320,198.

Pereitą sąvaitę valdžios 
laivyno I ‘ ‘ _________
board) pardavė Washingto-rekorduota jau 15 apsirgi- 

Idaho Universitete prie- ne iš varžytinių 9 prekių lai- mų. Daugiausia ja serga

UGNIS SUNAIKINO
VIEŠBUTI.

Minneapoly pereito nedėl- 
dienio naktį užsidegė Natio
nal žmoneseSUid(S5'varta įskiepyta 2,000 studen- vus už $320,198. Valdžiai Gardnerio’mieste. Ameriko-

^vprin tnrėin bė$rti iš lovų kad aP^u^°jus juos nuo tuos laivus pastatyti karo me- je šita liga nepaprastas reiš- 
tkskį i gatvę. raupų- $tu kaštavo milionus dolerių< kin*s-

ĮSKIEPIJO 2,000 STU
DENTŲ*

VENEZUELOJ ŽEMĖ 
DREBA.

Žinios iš Venezuelos sako, 
kad praėjusį ketvergą tenai 
smarkiai drebėjo žemė. Kiek 
teko iki šiol sužinoti, 28 žmo
nės buvo užmušti ir daugiau 
kaip 800 sužeista.

Z✓

VĖJAS UŽMUŠĖ MOTINĄ 
IR 4 VAIKUS.

Missouri valstijoj pereitą



*
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.MANAS DOVANOJO 
L. ETŲ VOS VAIKAMS 

500 DOLERIŲ.
Amerikos rubsiuvių amal- 

gameitų unijos pirmininkas, 
drg. Sidney Hilman. gavo iš 
Harmono fondo SI,000 do
vanų už savo pasišventimą 
darbo žmonių labui. Šitą do
vaną drg. Hilmanas priėmė, 
tečiaus ne į savo kišenių ją 
įsidėjo, o paaukavo ją kil
niems tikslams — pusę Ame
rikos darbininkų knygy
nams, o kitą pusę Lietuvos 
vaikų “kindergartų” mokyk
lėlėms kurti.

“Naujienos” pastebi: 
“Prezidentas Hillman nėra 

turtingas žmogus. Visi žinome, 
kad iš keleto tūkstančių dole
rių metinės algos, kurią jam 
moka unija, Amerikoje negali
ma- susikrauti lobių. Nors jo ai. 
ga yra didesnė, negu paprasto 
amatninko, bet ir jo gyvenimo 
išlaidos yra nepalyginamai, auk
štesnės. Jisai yra dar jaunas 
žmogus ir turi šeimyną, todėl 
ta tūkstantinė, kuri jam tapo 
padovanota (kartu su aukso 
medaliu) už jo ‘kilnius darbus 
visuomenės labui.' nėra numes- 
tinas pinigas. Bet Hillmanas 
nutarė pavesti pusę tos sumos 
Amalgameitų kooperatyvių na
mu knygynams, c antrą pusę — 
Lietuvos mažų vaikų mokyklė
lėms.

“f^illmanas yra Lietuvoje gi
męs. ir Lietuva jam. matyt, yra 
taip pat arti prie širdies, kaip 
ir ta darbininkų organizacija, 
kuriai jisai vadovauja. Lietu
viai darbininkai. kurie ji 
iki šiol turėjo progos pažinti, 
kaipo nepaprastai gabų organi
zacijos vadą, dabar ii pamėgs 
dar labiau."

Drg. Hillmanas yra žydų 
tautos žmogus, bet įsitikinęs 
socialistas. Musų patriotai 
dąjjar pasakys, kad šitokiam 
socialistui ir jie gali paduot 
ranką. Bet socialistai šituo 
žvilgsniu visi yra vienodi: 
jiems visos tautos yra lygios. 
Jeigu Hillmanas butų žydui 
patriotas. Lietuva nekuometj 
tų penkių šimtų dolerių ne-

I

gon dar vieną "nuopelną 
tautos labui.”

bu"/.’ iš jo gavus.

pirmutinis garu varomas, metalinis dirižablis.
KELEIVIS I\o. 4. Sausio 23 d,, 1929 m.

MEDICINOS ŽINIOS.
šokių nesusipratimų: vyras Į formoje, tai tada jo širdis tu- 
išmėtinėja pačiai, kad jo ku-i’ i tik vieną priešudi ir s 1 -

..... ......  ir širdis didėja ir to- 
“tėvas.” Bet dau- bulė ja, taigi ji pasidaro iš tri

jų kamaraičių, būtent, dvie
jų prieširdžiu ir vieno skilve
lio. Tai lygiai kaip ir varlės 
širdis, kuri paprastai turi du 
prieširdžiu ir vieną skilvelį. 
Vienok gemalui nuolatos be
augant, vienas skilvelis tarsi 
pertvertas tampa, taip kad 
širdis įgyja du prieširdžiu ir 
du skilveliu, vadinasi, ketu
rias kamaraites. Keturių ka
maraičių širdį, reikia tiesa 
sakyti, turi ne vien tik žmo
nės' bet ir paukščiai ir apla
mai visi žinduoliai.

dažniausiai kila didele byla. ; 0 daba,..‘daktarai Wood 
Ten u- jiesaoma visokių bu- h. williaras 1)laneša, kad

. . , jiems pasitaikė du ligoniai,rai įrodyti tikras tėvas. ■ į ; ‘abudu tul.ėjo tik dvie.
kraujo tyrimas jau senai yra . kalr,al.aič.iu ši,.di. vienas 
šitam tikslui vartojamas, uk. į;- ni< me,/aitė, iurėjo šir- 
unoma, jis nebuvo caiptobu-;.įį tik vieno prieširdžio ir 
las, kaip dabar. Dabar, sako. vį skilvelio. j; vis delt0 
jau visai neabejotinai galima 
įr<Mlyti, kad ve šitas, o ne ki-1 
tas, yra to kūdikio tėvas.

Šitai kraujo tyrimo meto- tečiaus tik 72 valandas tegy- 
dai patikrinti 1926 m. buvo’veno. Matoma, kad kaip šitos 
tirta 2,000 vaikų. Tiktai vie-'mergaitės, taip ir vaiko šir- 
nas vaikas rodė, kad kraujo dis nesivystė, netobulojo, bet 
tyrimu šitoj srity pilnai pasi- pasiliko žuvies širdies stovy- 
tikėti negalima, žinoma, vie- je. 
nas iš dviejų tūkstančių, tai 
nedaug, bet teisme tas reiš
kia labai daug. Taigi, legaliu - 
žvilgsniu imant, “nuskriaus
ti” vedusieji vyrai ir panelės, 
<ituo kraujo tyrimu pakol ! 
kas ne daug pasinaudoti te- ‘ 
gali. Vis dėlto, 1926 m. buvu
siame gan žymių mokslinin
kų ir legalės medicinos eks
pertų susivažiavime (Diu
seldorfe, Vokietijoj) prie
lankiai atsiliepta į kraujo ty
rimą, tikrojo tėvo suradimui. 
Taigi galima drąsiai sakyti, 
kad su laiku kraujo tyrimas 
turės įsigyti visai neginčija
mų legalinėi medicinoj pilie
tybės teisių.

Žmonės su žuvies širdimi.
Žmogaus širdis paprastai 

turi du prieširdžiu ir du skil
veliu. Bet kai žmogus būna 
dar tik gemalo (embryono), 
ir tai labai mažyčio, pav. 
dviejų milimetrų ilgumo.

čia matote baliuną. kokio iki šiol pasauly da nebuvo. Iki šiol kibimai buvo daromi
J

iš lengvo 
audeklo, o šitas yra visas padarytas iš metalo, ir jis yra varomas j>arc pajėga. Jis buvo padarytas 
Californijoj. Glendale miestely, ir pavadintas “Citv of Glendale." Pasažieriams priimti ir nuleisti 
jo apačioje yra pritaisytas elevatorius.

dikio tėvas ar nebus tik jos Gemalui beaugant.'ži-
geras draugas, o jis pats tik |noma ; - " 
iš vardo

. ginusiai tokių ginčų atsiran- 
ida visai nevedusiuose. Pa- 
i prastai sakant, šelmis berne
lis, nukniaukęs panelės vai
nikėli, nenori imti jokios at- 

isakomvbės. Taigi, kaip ta 
i panelė bando paimti ji už 
■ pakarpos, tai jis spiriasi, kad 
jis nesąs jos kūdikio tėvas. 
Įrodyti, žinoma, labai sunku, 
nes juk ta pati panelė galėjo 
ir kitam berneliui savo vaini
kėli atiduoti, tik kaip jau bė
doj, tai kimba prie to, kuris 
geriausiai jai patinka. Iš to

Ten ir jieškoma visokių bu- -
du, kuriais butų galima tik
rai Įrodyti tikras t^vas-Į ĮęUrie abu(|u turėjo tik dvie- 

jų kamaraičių širdį. --------
.ligonis, mergaitė, turėjo šir- 

tik vieno 
vieno skilvelio.

. išgyveno net penkioliką me
tų. Bet kitas ligonis, vaikutis, 
irgi panašią širdį turėjo, jis

KAIP KUNIGAS EGZAMI
NAVO GIMNAZISČIŲ 

KELINAITES.
Tūlas Rudys nusiskundžia 

Telšių "Žemaičio” 48-tam 
numery, kad kunigai paža
bojo jau beveik visas Lietu
vos mokyklas. Sako:

“Senai jau žinomas krikščio
nių demokratų karštas noras 
paimti mokyklas i savo rankas. 
Prie to eita atsargiai, bet at
kakliai. Į mokyklas, kur tik ga
lima. buvo Įvedami jiems pa
klusnus mokytojai, o savotiš- 
kesni — laisvų pažiūrų žmonės 
dėl tų ar kitų priežasčių šalina
mi. Darbas toje krypty buvo 
varomas ištisus 10 metų. Ir
štai, šiandien rezultatai jąu pa
sirodo.

“Iš mokyklų išnyksta savis
tovesni mokytojai. Kas nepasi
duoda kunigams — ar anks
čiau. ar vėliau nukenčia. Net 
tautininku būti šiandien moky
toją negelbsti nuo pavojaus.” 
Gal kitas pasakvs, kad mo- 

kiniams nedaro skirtumo, 
kas juos mokina: kunigas, ar 
svietiškis. bi tik mokina. Bet 
taip nėra, sako "žemaičio” 
bendradarbis, nes—

“Kunigų auklėjimo budai ir 
linija visai neatatinką tą. kuria 
eina visas pasaulis ir šio am
žiaus jaunimas. Paimkim nors 
keletą pavyzdžių: kun. R. savo 
progimnaziją buvo pavertęs vi
sai Į vienuolyną — nevalia 
juoktis, nevalia vaikinams su 
mergaitėmis kalbėti, nevalia 
šokti. Bausdavo už šokius. Įvy
kusius net privačiuose namuo
se ; vadinas, net tėvai, ii^ms čia 
pat esant, negalėto savo na
muose leisti savo vaikams šokti. 
Vaikinai turėjo eiti pro vienas, 
o mergaitės pro kitas duris. To 
negana. Mergaitėms buvo už
drausta nešioti baltas kelinai- 
tes. Jau kitoje gimnazijoje tas 
pats kunigas, pastebėjęs per 
gimnastikos pamoką pas vieną 
mergaitę baltas kelinaites. pa
vadino ią Į savo kabinetą, liepė 
pakelti sijonėli ir parodyti, ar 
nešioja juodas kelinaites...”

Tai ve. kas tiems latrams 
! rupi! Ne mokinių doros auk
lėjimas, bet gimnazisčių keli- 
naitės!...

_________
1 ___________ __ _ ____ ________
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Į I’TUVOJ PRADĖJO 
SIAUSTI “GELEŽINIS 

VILKAS.“
jienos” paduoda šito- i KAIP IR IŠ KUR ATSI- 
o to - n A ni? A v oc o

iš:
visoj i 
lietu-1 

stų organizacija. ‘Gele-j

•aliai ta crganizacija
?eva užginta, iš tikrųjų

• Y--J i
1 žinią iš Rygos:

- giriniai emigrantai 
L t.r. <>s praneša, kad 
L i.. . >j esanti paplitus 
Va iiisis 

ž. Vilku' vadinama.
"Of 

es r.ti 
gi. < aid ?a ją remianti. ‘Geleži
nio Vilko’ skyrių vadai esą pa- 
t“s vaidininkai.

■ Kadangi spauda vis tebelai- 
...a karo cenzūros suvaržyta.

Lie'.uvos laikraščiai nieko1 
r< rašo apie ‘Geležinio Vilko’ 
darbuotę. J<uri kol kas pasireiš
kianti chuliganiškais puolimais 
elitinių dabartinės valdžios 
n iešų i“ tautinių mažumų.” 
Bostono dienraščiuose ši- 

c.s žinios nesimatė.

MEDICINOS ŽINIOS
Rašo Dr. Margeris.

Seniausia medicinos knyga, giai kas galėtų tiekti ligoms darant operaciją, kurią pa- 
Amerikos archeologas. Ed- 

win Smith. 1862 m. Thebese 
rado bene tik seniausius me
dicinos raštus. Šitie raštai 
egiptėnų rašyti net 17-tame 
šimtmetyje Kristui negimus, 
r juose išdėstyta egiptėmy 
vartotos metodos žaizdoms 
gydyti. spėjama, net nuo 3,- 
500 metų Kristui negimus. 
Pradedama nuo viršugalvio 
žaizdų ir baigiama su viršu
tine krutinės dalimi, kur vis 
kas pusė sakinio nutrūksta. 
Matoma, ar kas nors darbą 
turėjo sulaikyti, ar gal nesu
rasta visų raštų. Anglų kal- 
bon tuos raštus išvertė Chi
cagos Universiteto prof. Jat buvo daromi tyrimai su kar
utes Henry Breasted. Jisai vėmis. T ” ’ 
dirbo prie to ištisus šešerius 
metus. Šitie raštai pavadinta 
jų atradėjo vaidu ir egiptė- 
nų senu popierių, būtent: 
Edwin Smith Papyrus. Tai 
jau iš eilės ketvirta senų-se- 
novės medicinos raštu knv-. V ».

ga. Viena yra Lepcige. kita 
Berlyne, da kita Kalifomi-

i

ir mirčiai palankesnę dirvą, darius, moteriškė pasveiko, 
kaip skurdas ir tamsybė.
Ultravioletiniai spinduliai 

karvėms, arkliams ir vištoms
Borlase Matthevvs, Angli

joje. laikydamas paskaitą 
Rugby Inžinierių Draugijai, 
pasakė, kad gyvi potyriai 
rodo, jog elektra ir ultravio
letiniai spinduliai begalo 
daug gali padėti ūkininkavi
me. Pasakojo, duodant ultra
violetiniu spinduliu vištoms, 
’pač žiemą, galima padidin

ti jų dėslumą nuo 10 iki 50 
nuošimčių. O Rovvett Re- 
search Institute, Aberdeen’e,

RADO PASAKOS?
Iki šiol buvo manoma, kad joj. o dabar turėsime vieną, 

ir tai bene tik pilniausią ir 
svarbiausią, Chicagoje.
Turtas, apšvieta ir sveikata.

Žmogaus sveikatos išlai
kymui 1 _
nors vidutinis materialinis ir 
kultūrinis gyvenimas. Tokio 
-----------------------   —------------ a. —    —__— —, 

apserga lengviau, ir miršta

į kiekviena tauta turi savo pa
sakas. Mūsiškiai patriotai 
gėrisi “lietuviškomis pasako- 
mis,” sakydami, kad jose at
sispindi musų liaudies išmin
tis. Kai kurie jų tyčia keliavo 

i per žmones rinkdami tas pa- 
! sakas kaip didžiausi liaudies 

i - .

Ir čia buvę gauta da
vinių. kuiie parodą, kad 
ultravioletiniai spinduliai ir 
karvėms į sveikatą einą. Pa 
galios, susirūpino elektra ii 
lenktynėms arklių laikytojai 
Sako, jog žiemos metą, jei 
gu tik arklys gauna ultravio
letinių spindulių, tai jis ii 
ištvermesnis. ir greitesnis.

Taigi, kaip matote, ultra
violetiniai spinduliai yra nt 
tik žmonių, bet ir gyvulit 
sveikatai labai geras daiktas. 
Oregon valstijoje sterilizuo- 

butinai reikalingas ta ir išromyta 350 žmonių.

17 nuošimčių moterų pasi
lieka bevaikėmis.

Kaip daug ištekėjusių A- 
merikos moterų lieka bevai
kėmis. tai klausimas, kurį 
rimtai studijavo A. J. Lotka. 
Jis šėko, kad tarp baltųjų A- 
merikos moterų net 17 nuo
šimčių pasilieka be vaikų. O 
priežastis jisai paduoda šito
kias : Suviršum vienas nuo
šimtis moterų peranksti pasi
miršta. taigi negauna progos 
gimdyti. Paskui, du nuošim
čiai vyrų peranksti numiršta, 
dėl to jų moterys negauna 
progos motinomis likti. To
liau, girdi, ir divorsai kalti, 
nes persiskyrusius moterys 
ne labai vaikais tesirūpina; 
o tokių esą apie vienas nuo
šimtis. Taigi, dėl čia suminė
tų priežasčių net keturi nuo
šimčiai moterų lieka bevai
kėmis. Likusioms (13 nuo
šimčių), žinoma, yra kito
kios priežastys. Daugiausia 
Oene tik bus lyties ligos, ir 
šiaip jau visokios ligos. Pa-

SNIEGO KARALAITĖ.

Miss Kay Harriso. kuri yra 
pagarsėjusi nepaprastu savo ga
bumu skraidyt sniego pačiuožo- 
mis nuo kalnų.‘Keleivio’ Kalendorius

FAŠISTAI SUARDĖ VIL
NIAUS LIETUVIU 

VIENYBĖ.
D-ro Alseikos leidžiamoji 

• Vilniaus šviesa” 10-12 nu
mery sako:

“Musų padangėje dangus 
1928 metais buvo labai apsi- 
n’aukęs. Nepriklausomoj Lietu
voj ir dalinai Lenkijoj Įsigalėjo 
fašistinės tendencijos, kurios 
labai slopina visuomenę, tram
do kultūros pažangą, neigia de
mokratiją. Tos tendencijos aiš
kiai pasireiškė ir Vilniaus kraš
to lietuvių visuomenėj. Dėl tų 
tendencijų ifiveržino i musų 
gyvenimą galutinai iširo Vil
niaus lietuvių vienybė, suiro 
musų kultūrinis gyvenimas."
Taigi, Lietuvos fašistai ga

li užsirašyti savo darbų kny-

kūrybos tuną. Daugiausia gyvenimo nesant, žmogus ir 
“lietuviškų pasakų” yra su- apserga lengviau, ir miršta 
rinkęs, rodos, d-ras Basana- greičiau. Pavyzdžiui imkime 
vičius. Chicagos Olszewskis negrus: apskritai jie yra 
yra išleidęs ju net 3 tomus.1 į menkesnio už baltuosius tur- 

į” Bet vėlesni tyrinėjimai pa- ; ic ir apšvietos žmonės. Ir 
rodo, kad pasakų negali sa- štai, Illinois gyventojų svei- 

j vintis nei viena tauta, nes jos katos statistika parodo, kad 
j nėra vienos kurios tautos ku- 1924 m. iš šimto tūkstančių 
iryba, bet visos žmonijos plaučių džiova baltųjų mirė 
į folkloras. Šitą aiškiausiai pa- <81, o tuo tarpu nėgių — 323! 
j rodė palyginimas vienos ša- Taigi, vien tik džiova negrų 
; lies pasakų su kitos šalies pa- mirė keturis kartus daugiau 
sakomis. Plačiau apie tai ra- ‘ nei baltųjų. Tuo pačiu metu 
šo “Vilniaus Šviesoje” Es- nuo plaučių uždegimo negrų 
maitis, kuris sako: mirė (iš 100,000) 330, gi bal

us čia tenka sužinoti, kad(tujų tik 83. Gi lyginant gi- 
daugelis musu, kaip ir kitų tau- mimus su mirimais, tai kiek-į 
tų. pasakų yra ne kas kita, kaip vienam šimtui mirusių neg- <myti vyrai — viso 350 asme- 
europėnų. afrikėnų ar azijėnų rų, gimė 104, tuo tarpu kai; nų. Jie gali sau gyventi, bet 
variantai: kai kurios jų pakliu- kiekvienam šimtui mirusių jau negalės leisti pasaulin 
vo i senų laikų užrašus. Taigi baltųjų, gimė 183. Paprastai nelaimingų vaikų, 
nėra visai atskirojiei lietuvis, šitoj valstijoj per metus iŠ 
ko. nei rusiško, nei gudiško, nei tūkstančio gyventojų miršta 
lenkiško, nei vokiško folkloro, vienuolika, o negruose — 25, 
o tėra vienas universalus žmo- taigi suviršum dusyk. Tas,
nijos folkloras.’’ pats ir su kūdikiais. Vienų,terš skrandyje (pilve) suras-

Kad ištiktųjų pasakos nė- metų nesulaukusių kūdikių i ta net 2,533 visokių nieknie- 
ra kurios nors vienos tautos negruose miršta 140 iš kiek-1 kių, kuriuos ji prarijo bėgy-

f

Į

galios, reikia neužmiršti fak- j 
to, kad iš kiekvieno šimto 
tūkstančių moterų, 21.793 
moterys visai neišteka, taigi 
amžinai panoms pasilieka.
Žymus gydyto jas-redakto

rius pasimirė.
Britanijos Medikalinį Žur- 

taią visas mokslinis pasaulis 
lino. O tai veikiausiai dėl to, 
kad jo redaktorium buvo S ir 

i Datvson Williams. Jis mirė 
74 metų amžiaus.

Kol žmogus žmogum nesi
rūpino, tai nevertieji gyventi 
patekdavo į pačios gamtos 
pasirinkimo veiksmą ir. ne
pajėgdami už būvi kovoti, 
žūdavo, šiandien betgi ki
taip vra. nes sveikieji ir stip- sulaukęs 
rieji globoja paliegėlius. To, Dideliame medicinos moksle 
žinoma, reikalauja papras- jo žinuotė buvo tokia plati ir 
čiausias žmoniškumas. Vis gili, kad jis net ir vardą įsi
kelto negalima daleisti, kad(gijo—“beveik visažinantis.” i 
visokiems išsigimėliams rei-1 "v
kia duoti piina laisvė veistis. 
Ne. Išsigimėlius ir išsigimė
les būtinai i eikia nevaisin
gais padaryti. Kur ne kur jau 
taip ii- daroma. Pavyzdžiui, 
Oregon’o valstijoj jau tapo 
sterilizuotos (padalytos ne
vaisingomis) moterys ir išro-

čiausias žmoniškumas.

2,533 visokių daiktų-daikte- 
lių moters pilve.

Vienos silpnaprotės

Tai buvo ne tiktai mokslinin
kas, bet ir labai gabus litera
tas. O kaipo didelis protas, 

•žinoma, ir sprendimą ir toli- 
' žvalgą gerą turėjo. Už tai jis 
ir pamatė didelį mokslininką 

i Dr. Mackenzie’s asmenyje.
Kada Dr. Mackenzie buvol 
paprastu provincijos mieste-! 
ly gydytoju, tai nors ir labai 
gabus žmogus, vis dėlto 
mokslo pasaulyje maža kas 
tepaisė jį. Tik Dr. Williams 
pirmutinis suprato Macken- 
zię ir kaip reikiant jį įverti
no.

mO" Al • a * t*_  •.Ar kraujo tyrimu galima įro- 
dyti tikrą tėvą.

Jau senai mokslininkai

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juoku ir paveikslų

1929 METAMS JAU GATAVAS.

I

I

F

kūryba, bet visos žmonijos vieno tūkstančio gimusiųjų, i je vienų metų. Rasta daug jieško būdų, kaip neabejoti- 
padaras, tai liudija ir ta jų o baltuose tik 70. Šitokia ’ sagučių, vinių, stiklų, guzikų, nai pažinus tikrą kūdikio tė-
ypatybė, kad jose beveik ne- skaudi negrams statistika, be; ir kitokių niekniekių, kurie va. O toks pažinimas dažnai 
kuomet nematyti veikimo‘abejo, susidaro tik jų skurdo j bendrai svėrė netoli visą sva- būna labai reikalingas. Juk 

------- t..i-----------------------1—- . tri—------ ie visai retai šeimose kyla vi-vietos.

f

;ir tamsybės dėka, jukvar-įrą. Visa tai rasta, žinoma.

*

Inkvizicijos paveikslas iš “Keleivio’’ Ka'endoriaus.

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka daina 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambint pianu ir 
dainuot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir ji galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų. 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoteri. įvynioti Į popierelę, kad nepraplėstų konverto, ir 
Įdėti į laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS,” 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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LAVVRENCE, MASS. 1 
Žinutės iš vietos lietuvių 

gyvenimo.
Reikia parašyti, kas vei

kiama pas mus žiemos laiku. 
Kaip žinia, pereitais metais 
čia siautė bedarbė, tai nu
veikti nieko nebuvo galima. 
Kur tik susitikęs darbininką 
užklausdavai, kaip tau eina
si, vis atsakydavo “nedirbu.” 
O kai darbininkas nedirba, 
tai tankiai ir valgyt neturi.

Dabartiniu laiku darbai 
pagerėjo, bet nedaug; jeigu 
vienas skyrius audinyčioj 
dirba, tai kitas stovi. Mat, 
mašinos pagerintos, tai grei
tai darbą atlieka ir darbinin
kus atleidžia. Audinyčiose, 
kur pirma dirbo 3 darbinin
kai, dabar tą pati darbą at- 

viršinin-’ieka vienas.
■ “ ' Darbininkai čia neorgani-

*. Kaip audimo centre, 
nusiskundimą, nes nesušau-; rodos, čia turėtų būti stip- 
kė nei šapmitingio, nei dirb-į Gausia audėjų unija, bet jos 

’tuvėn ateina pasižiūrėt. Ne- nėra. 1919 metais buvo susi- 
žinia, ar galėsim užsidirbt tverus amalgameitų unija, 
nors ant pragyvenimo, ar bet kai komunistai pradėjo 
ne/’ ’ Įjoję vadovauti, tai žmonės

Kitos dirbtuvės darbinin-'atšalo ir pasitraukė, nes ko
kas vėl aimanuoja: “Dirbam mumstams rūpėjo ne audėjų 
po biskį, bet bosas numušė reikalai, o tik sau kišenjus 
mokestį, kaip katriems net “ ‘ m J-’
iki $5.00. Pranešėm delega
tui, bet kol kas jis nieko ne
daro. Nežinia, kaip toliau 
bus.”

Panašių

BROOKLYN, N. Y.
Kaip kriaučiams einasi?
Ugi tamsu, kurčia, tuščia! 

Kas čia bus čia, kas čia bus?
Tai šitaip maždaug galima 

atvaizduoti dabartinę musų 
kl iaučių lokalo padėti. Sezo
nas jau po biskį prasideda, 
bet padėtis labai tamsi.

Dabar ir aš pats nedirbu, 
ir kone kasdien nueinu Į 
kriaučių ofisą. Bedarbių 
daug, ir su vienu kitu pasi
kalbėjus, išgirsti žmogus vi
sokių nusiskundimų. Pavyz
džiui, vienos dirbtuvės dar
bininkai išsireiškė sekančiai: 
“Pradėjom po biskį dirbti, 
bet bosas didžiumą darbi
ninkų pastatė dirbti nuo štu- 
kių ir užmokesti už darbą 
pats paskyrė, kokią norėjo. 
Pranešėm unijos C.”..L- . 
kams, bet išrodo, kad jie ne- • 
daug kreipia domės Į musų zuoti.

WATERBURY, CONN. Iras turėjo vakarėli su vaidi- 
Munšainas, baliai, muštinės’nimu. Publikos buvo nema- 

ir kitokios nelaimės. /.a. Nors programas buvo il
ga-;. bet pusė dalykų btivo iš 
jo išleista. Pats vaidinimas 
irgi prastai išėjo. Matyt, ak
toriai nebuvo kaip reikia pri- 
siruošę. Žinoma, iš bolševi
ke! i ų negalima daug ir reika
lauti. nes teatias, tai ne jų 
amatas. Ot. išsikoliot, tai jie 
meistrai.

. ! Pranas L. gavo 6 mėnesius 
“Margučiui”" jis* vistiek kalėjimo už munšaino par- 

idavinėjimą. Jisai laikė “spy- 
Sausio 7 d. Dumčius rodė ir P' i-ikvietęs moterė-

čia krutamus paveikius iš \Įen? >.'kĮ eme kelti ba- 
. *_  “ d rublio mu-‘ • kūmutėmis besilinks-

limo klausimas* bet nutarta 'Vo nedaug. Paveikslai butu taip “apsimetė,”
šįmet kainų da nekelti, nes neblogi, tik labai mirgėjo, -,( jau ^bežinojo ką dau- 
šitoj apielinkėj darbai eina kiti net ir žiūrėt negalėjo Į i gIau1-,ar*vl' tainusirenge ir 

šokti. Kažin kas 
1 pašaukė policiją ir ji nuga-

1 vienytų Lietuvių Pašelpimų 
Draugijų susirinkime surink
ta $7.75. Tas parodo, kad 
lietuviai Įvertina apšvietos 
darbą. G. A. Kybą.

ir kitokios nelaimės.
Su naujais metais pas mus 

atsilankė juokdarys “Mar 
gučio” redaktorius Vanagai
tis su savo štabu. Bet nesma
gu jam buvo “fones” krėsti, 
nes publikos nebuvo daug, 

'turbut dėlto, kad oras buvo

PLYMOUTH, PA.
Iš Kapinių Bendrovės sus i- 

rinkimo.
Gruodžio 30 d. buvo Lie-;

tuvių Laisvų Kapinių B-vės prastas, o gal ir dėlto, kad po 
susirinkimas. Lotų savininkų Kalėdų beveik visi buvo 
dalyvavo nedaugiausia, tur,“brok.” Bet prenumeratų ša
bui dėl šalto oro. Bet pasek-‘vo 
mės buvo geros. Šiame susi- surinko nemaža, 
rinkime Įplaukų buvo 318i 
dol. ir 4 centai. ____ r________

Svarstyta lotų kainų pake- Lietuvos. Publikos ir čia bu-

ne geriausiai. Taigi palieka- juos. Turbut aparatas neti-įE^^ 
ma visiems laisvai maman- kėš. i Kazoką

»• a •__ _____ _____( ’y. .
ti lotus da ynomis nedidelė-gįreeto limbas apvaikščiojo Tekma<? 
mis kainomis. Lotai dabar ob motu d-iVairtnvoc ..

tiems lietuviams proga įsigy*

parsiduoda po $100.

i

Sausio 12 dieną 48Green beno musų Praną i belangę.

savo 26 metų sukaktuves. smas jam davė užtai 60 
dienų kalėjimo. Pranas buvo

' Susįnnkimai šįmet bus lai. sEb^vo įu«.naPa“»kinias ir padavė

komi kas tų^ mėnesiai, pas- grūsti. Tai pirma tokia skait- uur 
kutini nedeldienj kozno tre- ijnga Vakarienė čionai.
Ferryst. Surinkimai tuo’ Pasenus yra priimta kelti

apeliaciją Į aukštesnį teismą, 
l._r vietoj 60 dienų, gavo 6 
mėnesius.

Čia buvo 27 metų amžiaus

PHILADALPHIA, PA. 
Kaip ričmond iečiai kruta, 
arba, tikriau* sakant, stovi.

Kartais kaip kas perdaug 
kruta, o jau kaip sustoja, tai 
stovi ir ima daug laiko iki 
išsijudina. Taip dedasi dabar 
pas mus Richmonde. Stovė
jimo yra gana daug. Dauge
lis dirbtuvių stovi uždaryta. 
Darbininkai, kurie ten dirbo, 
vaikščioja gatvėmis be dar
bo, ir nors jie kruta, bet suvis 
be energijos. Gan prastas 
krutėjimas matosi ir pas biz
nierius, nes kuomet viskas 
kita sustojus, tad ir biznie
riai neturi spėkos.

Imkim dabar lietuvių kru
tėjimą. Kultūrinis veikimas 
padėtas ant lentynos, ir ar 
rasis kas, kad nuimtų ji nuo 
tos lentynos ir pradėtų kiū
tinti, sunku ką nors rimto pa
sakyti. Beveik visi senesnieji 
veikėjai sakosi esą “pleid- 
aut” ir dirba savo individua
li darbą, o jaunų nesimato. 
Reiškia, ir čia krutėjimo nė
ra.

i Didžiausias judėjimas, ko-r ui iv m. ulini įnamiai tuu • x , i • • _ — ~ — -------- z--------------- ; luuciiiiia;?, nu-
budu Įvyks kovo, birželio, Liudvikas vedęs su 49 metų; kį galima numatyti, tai jum
rugsėjo ir gruodžio mėnesiu 1 a - goo ūme. . Bet amžiaus Rože. Jiedu labai gimas vietos organizacijų i 
paskutiniais nedėldieniais. as n^:iruP1' tarp savęs nesutikdavo ir vieną tvirtą organizaciją.

Laidotuvių reikalus paves-l!}.a‘ Cia tokių našlių, ku- taip gerdavo, kad pragėrė Čion manoma sujungti i dai-prisipilti. Todėl darbininkai 
šiandien neorganizuoti ir 
kenčia vargą.

Dabar pradeda veikti so
cialistai. LSS. 61 kuopa ren- 

nusiskundimų gia prakalbas 27 sausio die- 
i Kliubo 

Salėj, 41 Berkeley st. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kalbės 
“Keleivio” redaktorius drg. j rėjo $1,174.89 pajamų. Sko-' šitose “partėse” būna 
S. Micheisonas, kuris nese- į lų atmokėta $500. Pas iždi-daug ir muštynių. Mes water- 
nai da iš Lietuvos sugrįžo. 
Jis galės mums papasakot, 
kaip išrodo gyvenimas tenai, 
kur musų tėvai gyvena, kas 
dedasi Lietuvos kalėjimuose 
ir Varniuose, ir nurodys, kas 
šiandien yra darbininkui 
draugas, o kas priešas, ir kas 
reikia darbininkams daryti, 
kad pasiliuosavus iš po kapi
talistų vergijos.

girdėt gana daug. Teko gir- ną^_Lietusių Ukėsu 
dėti, kad kaip kurioms kom- ’
panijoms leidžia dar dau
giau partnerių prisiimti. O 
viena buvusi labai komunis
tiška kompanija pardavė 
bizni kitiems; tie naujieji 
dabar renkasi darbininkus 
kokius nori. Nebūtų jau taip 
bloga, kad jie rinktųsi iš 
unijistų bedarbių, bet. kaip 
girdėt, nusiveda dirbti visai 
neunijistus. Tas tai jau vis-gi 
per daug. Na. o jei prisimeni 
musų “oficieriams” apie blo
gą kriaučių padėti, vpatinga.
musų lokilė, tai jie visą kai-1 Taigi nepamirškime šitų 
tę suverčia ant unijos virsi- prakalbų, nueikime visi pasi
ninkų. ant Joint Boardo. Gal klausyti, 
būt, kad unijos viršininkai ir- 7 
neveikia tinkamai, kad ap- atsives ir 
saugojus narių interesus. Bet dorių siems metams, taigi yi-

Laidotuviu reikalus paves- s .‘ _ -., . ,.
ta tvarkyti K. Renda ėikui, 7?? »?ena su vaikučiais di- 
613 Main st., Edtvardsville d?lauslame ^urde bet jų 
p j niekas nemato ir vakarienių

' Valdyba patiekė už perei- nickas joms neruoMa- 
tus metus raportą, iš kurio i Sausio 12 Bažduko syetai- 
pasirodė, kad per pereitus nėj Įvyko Garbauskienės 
metus Kapinių Bendrovė tu- “palty.’

SCRANTON, PA. 
Dar apie vysk. Gritėną.
Scrantono korespondentai 

neteisingai aprašė nabašnin- 
ko Gritėno ligą. Jie pasakė, 
kad jis sugrįžęs iš Pitts
burgho kaip atsigulė, tai 
daugiau jau ir neatsįkėlė. 
Tas netiesa. Gruodžio 2 d. ji
sai šventino tautinę lietuvių 
katalikų bažnyčią Pitts
burghe ir paivažiavo i Scran- 
toną visai sveikas, ir buvo 
sveikas iki 16 dienai gruo
džio.

Matyt, korespondentui pa- 
rupo Įsikišti ne Į savo reika
lus. Jeigu vysk. Gritėnas ir 
skolino iš žmonių pinigus, 
tai ne savo reikalams. Jis 
skolino organizacijai, ir mes 
gerai žinom, kad musų pa
skolinti jam pinigai nepra
puls. Mes skolinom ne vys
kupui, bet savai parapijai. 
Vysk. Gritėnas, kaip musų 
organizacijos šeimininkas, 

'ragino parapijonus skolinti 
įtik dėlto, kad nereikėtų eiti 
Į bankus paskolos prašyti ir 
mokėti didelius nuošimčius. 
Nors vysk. Gritėnas mirė, 
bet musų pinigai nemirė ir 
mes juos atgausime ant kiek
vieno pareikalavimo.

Korespondento buvo pra
nešta neteisybė, kad ūkis yravišką. ką tik turėjo. Ant galo kta keletas kliubu ir Lietuviu;____ _____v_ ,_______

jiedu buvo areštuoti ir abudu Muzikalės Svetainės bendro- i nupirktas už $10,000. Ūkis

Drg. Micheisonas turbut
“Keleivio” Kalen-

, I tA CtllllVliVtCl A Al 111U. V> vllUI

ininką ant rankų randasi buriečiai turime čia garsų 
' $193.68. Lotų yra užsisakiu- lietuvi ristiką, kuris daugiau- 
įsių ant išmokėjimo 14 žmo- šia yra pasižymėjęs ristynė- 
nių, kurie turi sumokėti dar mis su svetimomis moteri- 
$674.11. mis. Atėjo ir jis anądien i

Raportai priimti. Valdyba balių. Bet atėjo ne vienas, o 
šiems metams palikta senoji, su dviem moterim; viena jų 
tik atsisakius iždo globėjui buvo gyvanašlė, o kita be- 
M. Kalauskiui, jo vieton pa- veik nuo vyre paviliota. Ži- 
skirtas B. S. Kasperas. noma, su moterimis visi nori

Arčiau gyvenantis lietu- “pafulyt.” Taigi vienas vyras 
viai kapinių reikalais kreip- norėjo gauti nuo jų bučkį, 
kitės pas sekretorių šiuo ad- bet gavo nuo musų ristiko 
resu: St. Žukauskas,
42 Keith st., Lee Park. Pa.

nuteisti 30 dienų kalėjimo. . Vę Darbas yra svarbus, nes yra nupirktas ne už $10,000, 
Prohibicijos agentai "buvo ateičiai dedamas tvirtas pa-į bet už $12,500, ir jis yra Įtai- 

pradėję kabintis ir prie An- matas. Jei šitas darbas bus’r”*-'- — —*
tano Gerdausko, sakydami,' 
kad jis “spikyzininkas.” Mė
gino sugauti ji munšainą 
pardavinėjant, bet nepasise
kė. Bet vėliau vistiek ji areš
tavo, sakydami, kad jis pir
kęs nuo vaikų anglis, kurios 
buvo vogtos. Rodos, jis čia 
tame nekaltas, bet vistiek tu
rėjo užmokėti $25 pabaudos 
ir teismo lėšas. Kaip bėda, 
taip bėda. Reporteris.

Redakcijos Atsakymai

_____ __________ .__ sytas su naujausiais pageri- 
sekmingai atliktas, tai Lietu-'nimais, išrodo kaip pųikiau- 
vių Muzikalė svetainė pereis sis dvaras. Ačiū vysk. Gri- 
iš korporacijos rankų i su- tėno rūpesniui, ūkio vertė ta- 
jungtų organizacijų rankas, po pakelta iki $30.000. Tie- 
ir tuomet suvienytam spė- sa, tas padalyta su žmonių

i ......'pagap)a nabašninkui
įGritėnui vadovaujant, šita- 

kruta'kiais vaisiais negali pasigir- 
___ _______ Gali- ti nei viena Romos katalikų 

ma tankiai pamatyti einanti parapija musų išeivijoj. Vi- 
gatve žmogų, kuris savo di-,--— —r----
dėlių krutėjimu atsimuša kur jų pinigus pasiglemžia airių 
i stulpą arba parvirsta ant vyskupų trustas.
gatvės, ir tuomet jau mažai Dabar Scrantone lietuvių

kom bus galima bendrai vei
kti.

Munšaino reikalai 
taip pat, kaip ir kitur.

■.sus Romos katalikų parapi-

reikia pasakyti, kad ir musu siems bus progos įsigyti jų.' 
lokalo dabartinė administra- nes “Keleivio” kalendoriai 
cija per pirštus žiuri, kaip jisuomet yra labai geri, 
bosai darbininkams algas ?00 ~
kapoja ir iš dirbtuvių mėto, valo susirinkti visi, nes po 
Pavyzdžiui, paskutiniu laiku prakalbų bus kuopos mitin
is vienos dirbtuvės tapo iš- gas- Socialistas,
mesti 3 darbininkai, ir nie-Į 
kas už juos neužsistojo. Net , 
brolis Buivydas nieko apie 
tai neparašė i “Laisvę," kaip 
kad pirmiaus jis mėgdavo j 
daryti, kuomet ne jis pats, 
arba ne jo. t. y. nekomunisti
nio nusistatymo žmonės bu
vo ofise.

Taigi, sakau, tamsi musų 
padėtis. Broliai kriaučiai, 
pagalvokime, ko sulauksim. 
Kas iš to bus? Bedarbis.

DUQUESNE, PA. 
Šis tas apie draugijas.
Nors žinių iš musų mieste

lio “Keleivy” nesimato, tė
------ ----------------- - LSS. 61 kuopos nariai pri- ^jaug ]jetuviu čia vra apie 80
kapoja ir iš dirbtuvių mėto, valo susirinkti visi, ‘

WORCESTER, MASS. 
SLA. 57 kp. Viešojo Kny

gyno reikalai gerėja.
SLA. 57 kuopa nutarė Vie

šojo Knygyno reikalus su
tvarkyt taip, kad jis užinte- 
resuotų visus Worcesterio 
lietuvius. Sulyg knygyno ko
misijos raporto, pateikto me
tiniam kuopos susirinkimui, 
paaiškėjo, kad tuo tarpu yra 
922 lietuviškų ir 716 angliš
kų knygų suregistruota. Taip 
gi yra keletas knygų sveti
momis kalbomis. Iš laikraš-

LOWELL, MASS.
Kliubas turėjo susirinkimą.

Lietuvių Kliubas turėjo čių, knygyną lanko septyni 
metini susirinkimą 3 sausio —visi iš Suv. Valstijų, 
ir nutarė valdybą šiems me-Į Knygiaus Kalakausko ra
tams palikti tą pačią, r.es vi- portas už 1928 metus parodė, 
si geri vyrai. Prisirašė pora kad knygų skaitytojų buvo 
naujų narių. Vienas jų buvęs tiktai 36, kuriems buvo iš- 
kun. Juro vargonininkas. Pa- duota 128 knygos. Reikia 
kol jis vargonininkavo, kuni- pasakyti, kad tokis skaičius 
gas jam draudė prie Kliubo tokiai didelei kolonijai yra 
rašytis. Vaikinas kentė, ken- permažas.
tė, ant galo rezignavo iš var- Knygynas yra atdaras kas 
gonininko vietos ir prisirašė vakaras ir sekmadieniais vi- 
prie Kliubo. Šiais metais siems ”” 
Kliubas yra pasiryžęs dau- viams, 
giau veikti.

VVorcesterio lietu- 
Knygos duodamos 

“ nemokamai. Knygyno vieta
Lovelly yra žmogelis, ku- patogi

ris tankiai rašinėja Į davat-Kodėl nesinaudot proga? 
kų “Darbininką” korespon- Du delegatai — Kybą ir Šal- 
denciją ir šmeižia pažangius čius buvo išrinkti kreiptis i 
lietuvius. Tai labai tamsus visas Worcestery gyvuojan- 
žmogelis. Jis ir Kliubą visaip čias draugijas prašant mate- 
niekina. Nors jis prisidengia rialės pagelbos papildymui 
slapyvardžiu, bet mes žinom, Viešojo Knygyno naujais 
kas jis yra. Aš patarčiau jam leidiniais—knygomis ir laik- 
geriau žiūrėti rožančiaus, o raščiais. Jau Sūnų ir Dukterų 
ne Į Kliubą nosį kišti. Bendrija tam tikslui paskyrė

Lovellietis. Ijš savo iždo 10 dolerių. Su-

šeimynų ir nemaža pavienių. 
Visi lietuviai čia gyvena su
tikime ir politinių varžytinių 
nesimato. Tiesa, apšvietos ir, 
kultūros darbais pasigirt ne-j 
galima, bet visgi reikia pri-. 
pažinti, kad šiek tiek kruta- į 
ma ir veikiama.

Turime čia keliatą pąšal- 
pinių draugijų ir SLA. 172 
kuopą. Pašalpinis Kliubas 
turėjo 29 d. gruodžio metinį 
susirinkimą ir išrinko 1929 
metams valdybą, kurion pa
teko šie draugai: A. Pau
lauskas pirmininku, T. Stu- 
bis vice-pirmininku, S. Kvie- 
tinskas finansų raštininku, J. 
Ričkauskas protokolų sekre
torium, T. Meškauskas iždi
ninku. M. Greičius ir W. Yo- 
kinčius iždo globėjais, T. 
Stubis. F. Yešiškis ir A. Ado
maitis namo direktoriais, E. 
Kundrotą, T. Gudmanas ir J. 
Krūmas knygų kontrolės ko
misija. K. Greičius ir J. Gu
das ligonių lankytojais, K. 
Greičius ir J. Kakšta maršal
komis, A. Lekavičia ir W. 
Yokinčius knygiais, o S. Mi- 
leikis — darbininkas.

Tėvo Sūnūs.

. bonka i kakta. Publika labai
* «-

, pasipiktino, kuomet pamatė 
• žmogų visą kruviną; manė, 
jkad jau akies jis neteks. 
Mat. drutuolis negalėjo kum- 
ščia savo konkurentui užtept, 
bet griebėsi pavojingo Įran
kio. Pribuvo policija ir visą 
šurum-burum sulaikė. Visas 
munšainas buvo konfiskuo
tas ir mušeikos nugabenti Į 
šaltąją ant nakvynės.

Sausio 13 d. Vilijos Cho-

Asiukliui.—Koresponden
ciją dedame ir prašytume to
liau rašinėti žinių iš savo 
miesto. Bet atlyginimo nega
lime žadėti, nes neišgalim.

V. D. — Ačiū
mus ir patarimus. “Keleivio” 
skiltys Kanados lietuviams 
visuomet yra atdaros kores- 
podencijų skyriuje. Mums 
rodos, kad naujo skyriaus 
Kanadai nereikėtų. Laišką 
Įdėsime sekantin “Keleivio” 
numeriu.

už linkėji-

šilta ir apšviesta.

IŠ TENAI, KUR DABAR VERDA REVOLIUCIJA

~r

M. PETRAUSKAS PAS
“V1CTOR.”

“Victor” gramafonų kom
panija buvo i
Šiomis dienomis p. M. Pet- nulio.* raitą kariumenę. kuri joja prieš sukilusius žmones, šian- 
rauską Į Camdeną ir pasiūlė dien Amanulla jau nebe karalius, šitie raiteliai jo neapgynė ir jis 
jam Įdainuoti keliatą lietu- palikęs savo sostą pabėgo orlaiviu Indijon. -Jo vietą užėmė jo bro- 
viškų dainų Į jos rekordus, lis Inajatulla. bet šiandien jau ir tas nuverstas. Afganistano sos- 
Petrauskas pasiūlymą pri- tą dabar užėmė sukilėlių vadas Bacha Sakao, kas reiškia “van- 
ėrnė. Taigi neužilgo sulauk- dens nešikas.” Valdonui toks vardas perprastas, todėl jisai paei
sime naujų rekordų SU p. Pet- vadino Habibula Chanu. (Habibula Chanas afganų kaltoje reiš- 
rausko dainomis. kia; “Dievo Numylėtas Kunigaikštis.“)

r4 - » - *

čia matot vaizdą iš Afganistano, kur dabar vyksta dideli revo- 
pasikvietusi liucijos Įvykiai, šitas paveikslas parodo buvusio karaliaus Ama-

gatvės, ir tuomet jau mažai Dabar Scrantone lietuvių 
knita. Nors karčemos pas tautinė parapija susilaukė 
mus formaliai uždarytes jau naujo kunigo vietoj nabas- 
apie keletas mėnesių, bet 
munšainasyra tokis dalykas.' 
kuris knita ir be karčemų. 
Lietuviai munšaino biznyje 
neatsilieka nuo kitų ir kar
tais net pralenkia, tarsi, no
rėdami gaut čempijonų var
dą. arba laimėti prizą. Bet ši
tose lenktynėse lietuviams 
atsilaikyti yra labai sunku, 
nes čia lenkų yra labai daug 
ir jie lietuvius, kaip matyti, 
“subytina" savo munšainie- 
rišku krutėjimu, užtad lietu
viai geriaus padarytų, kad 
atsisakytų visai nuo munšai
no. nes prizo vistiek negaus, 
c graborių tai tikrai sušelps.

ninko Gritėno. Kaip jis ves 
musu reikalus, tai da neži
nom. P. P.

PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių draugijų atstovų at

sišaukimas į Pittsburgho 
lietuvių visuomenę.

Kadangi šiais metais su
kanka 11 metų Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo, per 
kuri lietuvių tauta parodė, 
jog ji gali savistoviai tvarky
tis, todėl mes. draugijų at
stovai. susirinkę gruodžio 
30 dieną. 1928 m. ir apkalbė
ję reikalingumą pažymėti 

■ Lietuvos savistovų gyveni- 
Eina didelis krutėjimas ir .mą. nutarėmej 

pasirengimas atvykti Į p. 
.“Margučio” redaktoriaus 1929 m., 
prakalbas ir koncertą, kuris Draugijos svetainėje, Orrst 
Įvyks 30 d. sausio, Lietuvių Soho dalyje. 
Muzikalėje svetainėje. Šitam' 
savo koncerte art. A. Vana
gaitis pildys rinitai juokin
gus dalykus. Kalbės apie: 
Lietuvos politiką, Lietuvos 
diktatūrą ir Voldemarą. Kal
bės apie socialistus, liaudi
ninkus, krikšč. demokratus, 
žioplus diplomatus ir daugy
bes kitų visokių temų. Apie 
ką jis dainuos ir kaip dai
nuos, tai išgirsit visi, kurie 
turit 50c. ir nepatingėsit at
vykti 30 d. sausio i nurodytą 
vietą. Bilietus galit gauti iš 
kalno pas K. Liutkų avalų 
krautuvėje, 3172 Richmond 
street.

ACIMBE, CANADA.
Pas mus randasi vienas 

aklas Romos k. avinas, K. 
.M., kuris rašinėja Į laikraš
čius ir nori pateisinti savo 
sėbrų tamsius darbelius, bet 
po savo rašiniais nepasirašo, 
o duoda pasirašyti Thompso- 
nui ir Mikolajunui, kurie pa- 

jskui džiaugiasi, kad jų var
dai telpa laikraščiuose. Rei
kėtų padaryti tarmgalas.

J. B.

Vasario (Feb.) 17 dieną.
Lietuvių Mokslo 

y 

. surengti iškil
mingą paminėjimą, kuriame 
bus apkalbėta lietuvių tautos 
pasiliuosavimas iš svetimųjų 
jungo. Aukščiau minėtą die
na, vakare ivvks koncertas ir 
prakalbos.

Kad vakaras butų tikrai 
Įdomus ir minėtinas, rengė
jai yra pakvietę gerus kalbė
tojus, muzikantus ir daini
ninkus.

Visi, kam brangi lietuvių 
tauta ir jos reikalai, atsilan
kykite. Įžanga nemokamai.

Rengėjų vardu,
Paul Dargis,

BAUDŽIAVOS PAPROČIŲ 
ATSTATYMAS ITALIJOJ.

“Temps” pranešimu, Itali
jos valstiečiai negalėsią be 
valdžios leidimo važiuoti i 
miestus. Fašistai Įveda toki 
Įstatymą, kad kovotų su mie
stų perpildymu. Tokiu budu 
Italijos valstiečiams bus at
imta teisė laisvai keltis iš vie
nos vietos i kitą. Visose gi 
kultūriškose šalyse laisvo 
persikėlimo teisė laikoma iš 
vienų svarbiausių pilietinių 
teisių.
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Ar paminėti tie kovotojai, 
kurie žuvo už laisvę?

Nelabai senai visa eilė 
naujai susikurusių valstybių ’ 
minėjo savo i 
gyvenimo dešimties metų su
kaktuves. Dėl šitų sukaktu
vių dabar Darvytas rvgiečių 
“Laisvam Žody” rašo:

Čia neapsistosim prie tech
niškosios. formulės ir bend
rai išviršines sukaktuvių pa
minėjimo pusės, nes apie tai 
rašo ir rašys bui’žuazinė 
spauda. Svarbu ne ceremoni
jos, ne žingeidžios minios 
tušti šukavimai, kuriuose pa-| 
skendusi buržuazinė ir kar- 
jeristinė visuomenės dalis, 
bet svai bu tie faktoriai, ku
rių dėka gimė visa eilė naujų 
nepriklausomų valstybių.

Kiekviena tauta, kuri 
brangina savo laisvę, minė
dama savo nepriklausomo 
gyvenimo sukaktuves, priva
lo išreikšti giliausią pagarbą 
nenuilstamiems laisvės kovo- ’ 
tojams, privalo pagerbti sa- [ 
vo laisvės draugus, o kritu-i 
šiųjų už laisvę vardus aukso 
raidėmis Įrašyti kovotojų už 
laisvę knygon.

Devynioliktame šimtmety
je pradėjusi pasireikšti so
cialistinė srovė, apie kurią 
ėmė koncentruotis klasinis 
darbininkų judėjimas, virto 
stipriu visuomeniniu ir poli
tiniu faktoriumi; tuo fakto
riumi. kurs pasmerkdamas 
ne tik feodaiistinės. bet ir 
buržuazinės valstybės gyve
nimo santvarkos formas, iš- 

s kėlė laisvės, tautų apsispren
dimo ir klasinės kovos obal
sius, griežtai pasmerkdamas 
priespaudą, tautų pavergimą 
ir visa tai, kas palaiko impe
rializmą.. neteisėtumus ir 
kruvinas žmonių skerdynes.
. Stiprėjant socialistinei 

srovei, augo viltis pavergtų
jų tautų pasiliuosavlmui iš 
amžinu savo engėjų, nes vie
nintele galimybe Jr pasek- 
raingos kovos išvados už sa
vo tautos laisvę glaudžiai ri
šosi viena su kita ir tik tvir
tai įsivyravus socialistinei 
idėjai politinio valstybių gy
venimo santvarkoje, galima 
buvo laukti laisvės ir laisvo 
tautų apsisprendimo.

Šovinistinė vald a nčiu jų 
tautų buržuazija didžiausiu 
Įnirtimu šokosi persekioti ir 
šmeižti socializmo idėją, o 
socialistinės idėjos reiškėjus 
vadino tautos ir valstybės 
“išdavikais” ir kaip didžiau
sius nusikaltėlius pūdė kalė
jimuose. trėmė i tolimus ne
apgyventus kraštu-', o kartai.- 
net šaudė ir korė be jokio 
pasigailėjimo.

Bet juk jie
• ud ė ji m o p ion ier i ai. 
kailu ir narsiausi pav 
tautų laisvės 
draugai' ir užtarytojai, 
jie griovė buržuazinės s m 

ovinistines
i žmonių 

ir žmoniško

buržuazinės ir klerikalinės 
grupės. Jos šnairavo į sočiai-1 
demokratus. vadindamos 1 
juos trumparegiais, karšta
košiais. ir tik retas kuris iš
drįsdavo prasitarti apie ąuto- 

vės nėra vien pačių paverg- nomiją Lietuvos kraštui, o 
tujų tautų iškovotas. Prie tos ” x ““
kovos prisidėjo tarptautinė 
socialistinė srovė, kuri, kaip 
jau aukščiau buvo minėta, 
savo ideologinės kovos prin- 
cipan Įdėjo pavergtųjų tau
tų laisvės ir apsisprendimo 
obalsius ir dėl to viso tvirtai 
ir nenuilstamai kovojo.

Bet kaip koktu, kad dabar, 
‘kuomet minimos nepriklau-

ja, Estija, Lenkija. Latvija) 
minėjo savo nepriklausomy
bės sukaktuves.

„ __ Dėl to viso, kas čia tik la-
nęprikrausomo bai tampai pasakyta, mes 
- - i manome, jog atgavimas lais-

kunigija tai net meldėsi už 
. caro sveikatą ir yra buvę at- 
Isitikimų. kad per išpažinti 
'sužinojęs kunigas, kasdalv- 
ivavo revoliuciniame judėji
me prieš carą, paskui slaptai 
išduodavo tą žmogų rusų 
žandarams, štai, ka matome i ..................... -

ii ATMINTIS
__ Atmintis yra bet kurio1 džiams. Vaikai prij

Ife- protinio darbo pagrindu — pirmo tipo. Jeigu

SULYG LEBEDĖVO.
V. KAROSAS.

I
priguli prie Praktikoje išsekus psichinei 

pirmo tipo. Jeigu vaikams energijai nustoja veikti min- — . • « v • • • > t Al 5 1 * 1 * 1 * * 1 L 
panašiai pasiekia besilavi
nant atatinkamose srityse įs
tabiausių gabumų išpildant 
tam tikrus apibrėžtus musku- 
liarinius judesius. Tą patį 
galime pasakyti apie atmintį. 

Norint išlaikyti savyje ži
nias, maža vien atminties la
vinimo. Jei duotasai asmuo 

nuvargęs, susirūpinęs, 
10 kartų, o pimo laipsnyje; vėliau at- nusiminęs, arba dažniausiai 

, su didelė-mintis atbunka ir 14—15 me- paskendęs skurde, tai tokio- 
atpasakoja tuose pasiekia savo minimu- se aplinkybėse viskas pamir- 

perskaitytą dalyką.
Bendrai imant, be atmin

ties neįmamonas joks proti
nis veiksmas. Turėkime ome
nyje, jog mokslo genijai tu
rėjo gilią ir visapusišką at
minti, kuri geriau už di
džiausią biblioteką .paleng-

pr pagr;*''f,. ,«V,
įsako Binė. Mokytis reiškia parodyti dešimtį daiktų ir ■ tis. Akrobatai,artistai ir tam 
lavinti savo 
galėtumėm laikyti savo sme- lioms

atmintį, idant žodžių, tai praslinkus ke- 
> dienoms žodžių veik 

genyse pergyventus įspu- niekas neįstengs atkartoti, 
džius. Kas turi blogą atmin- tuo tarpu daiktus daugumoje 
tį, tas nieko negali išmokti, visi prisimena. Visa eilė tyri- 
Yra atsitikimų, kuomet vie- mų Įrodė, jog tam tikrame 
nas mokinys tik vieną kartą amžiuje atmintis svyruoja ir 
perskaitęs pamoką, sugeba turi savotiškas formas. Maž- 
viską atpasakoti: yra gi to- daug 10—12 metuose atmin- 
kių mokinių, kurie skaito tą tis stovi aukščiausiame Įtem- bus 
patį dalyką 7—10 kartų, o pimo laipsnyje; vėliau at- nusiminęs, 
tuo tarpu vargiai, 
mis klaidomis.

šitas vyras atvažiavo šiomis 
s i Washingtoną atsto- 

1 usių valstybių dešimties me- ivauti Čekoslovakijos reikalus. Jis 
: vadinas Ferdinandas Veverka. 

sukaktuves, gauname pašte-■ re^k:a: voveris- čeku kalba 
■ - - * - - - — - »— »-«—: t lenku kalbai,

. taigi daug žodžių joje yra gimi
ningų ir lietuvių kalbai. (Tūli is- 

> žinovai tvirtina, kad ir 
visa musų tauta fra slavų atska
la.)

praskleidę istorijos lapus. j šitas v 
Minėdami naujai susiku-,dienornis

I
somo gyveninio sukaktuvės.' tų nepriklausomo gyvenimo;
naujai išdvgusi atgimusiu1-'1 --------- r------- . . .
valstybių pastogėje tautinė bėti. kaip greit keičia bur- > ra _,aibal ar“™a 
buržuazija arba visai nutyli žuazija savo kaili, prisitai-
apie tai, kiek daug yra padė-:kin^arna Pfie naujų gyveni- 

ijęs pavergtosioms t_ " 1
! socialistinis judėjimas.
net pamesdami gėdą, tiesą ir

• istorinius faktus, mėgsta 
tvirtinti, buk socialistinė ide
ologija žudanti tautinę są
monę ir skiepijanti išsigimi
mo nuodus.

Nesileisdami i plačius iš
vedžiojimus, trumpai pažy- . . _
mėsini tiktai tą. ką ištikt ųjų -akyti: kas-ne-kas, o tie po- 
sako kovos 
niai faktai: 

i Garsieji rėksniai ir žinomi 
i latvių nacionalistų vadai ru
sų caro laikais Latvijos so
cialdemokratų partijos dar
buotojus, kurie vedė aiškią ir 
griežtą kovą dėl nepriklau
somos Latvijos, vadino silp
napročiais, triukšmadariais 
ir kruvinų ekscesų provoka
toriais. Jie susiriesdami aiš
kino. kad Latvija niekad ne
galinti būti laisva valstybė ir 
visą savo karštą tautiškumą 
išreikšdavo siūlydami pasi
tenkinti reikalaujant’ vien 
tautinės autonomijos rusų 
imperijos ribose. Bet žymus 
šiandien Latvijos 
mokratų veikėjai, 
bartinis 
pirmininkas drg. P. Kalniu, 
gai sus latvių poetą Rainis ir 
kiti buvo priversti emigruoti 
i svetimus kraštus ir ten gy
vendami skurdžiose gyveni
mo apystovose. nenuilštomai 
darbavosi savo tautai ir ko
vojo dėl jos nepriklausomy
bės. Socialdemokratus mato
me ne tik emigracijoje, bet 
jų apie pora tūkstančių su
šaudyta siautusių Pabaltos 
kraštuose rusų kazokų gene
rolo Orlovo vadovautų bu- spręsti ginčus tarp namų 
rių. ir tukstantimis ištremta 
į Sibirą katorgon. prikišti 
pilni Rygos. Daugpilės ir ki
ti kalėjimai. Ištremtųjų ka
torgon socialdemokratų tar
pe . Latvių revoliuciniame 
muziejuje matome geleži- 

socialistinio niais pančiais surakintą prie 
buvo katorgos darbų dabartinį 

ergtuių profesinių sąjungų centro 
kovotojai, jų biuro pirmininką drg. Vec- publikonai

Juk kalni ir daugeli kitų. Štai, ką žiau, nei daugiau, kaip $6.- 
s m- , mes matome istorijos faktų 541,787. Už tuos pinigus bu- 

tvarkoš' šovinistines pažiū
ras. skiepyto i žmonių širdis 
teisėtumo ir žmoniškosios 
moralės jausmą, reikalauda
mi pavergtosioms tautom: 
apsisprendimo teisių ir lais
vės.

Pasiliks aiškus ir neišdil
domas istorijos faktas, kad [demokratinei Latvijos

usk 
laimėjimo priežastis
X. < 
ni gaisrą godi imperialistinė me irgi tą pati: daugelis dar 
buržuazija daugelyje v’etvj ir dabar ztebesidarbuoją so- 
buvo parblokšta, ar atstum-icialdemokratų eilėse, l'~:“ 
ta gyvenimo užpakalin, o jos,St. Kairys, K. Bielinis, 
vieton valstybinio gyvenimoI Požėla ir. kiti buvo trank 
prvšakin išėjo socialistinių ir po kalėjimus, laikomi kator- Laivas “Mauretania” pa- 
demokratinių srovių atsto-igoje. ar Sibire, nes Lietuvos darė naują greitumo rekor- 
vai, kurie stovėdami savo'socialdemokratų partija, tiek dą. Ši< mi< dienomis jis nu- 
ideologinių principų pagrin-J pat kaip ir latvių, buvo Įdė- plaukė iš New Yorko Į Angli- 
de padėjo išeiti nepriklauso-1 jusi savo kovos platformon jos uostą Plymouthą per 4- 
mų tautų šeimynon naujoms Lietuvos Nepriklausomybės dienas ir 20 valandų. O Ko- tai 
valstybėms, kurios dabar obalsį.
(kaip Lietuva. Čekoslovaki-

I

mą ir kartu tas amžius yra štama. Atvirkščiai, kuomet 
persilaužimo stadija. Reikia žmogus jaučiasi energijos ir 
neužmiršti, jog mergaičių gyvumo kupinas, tuomet ge- 
minties išsivystymas neina riausiai veikia smegenįs, tuo- 
greta su berniukų minties iš- met palieka giliausi Įspu- 
sivystymu. Berniukai iki 11 džiai. Antras atminimo dės- 
metu sugeba geriau Įsidėmė- nis — laikas. Norint išmokti 
ti visa tai. kas yra surišta'su 20 eilučių eilių, reikalinga 
daiktais, judesiais ir garsais. 20 min. laiko. Reikia vengti 
Mergaitės — geriau įsidėmi imti per trumpus ir per ilgus 
tai. kas turi savyje jausmo posmus. Pirmame atyejy ne
žymių. Vaikai yra realistai, sugebėsime surišti visko Į vi- 
jie atkakliai laikosi obseiva- sumą, antrame — susilpnės 

lesnis galvojamo ob-’cinėsatminties.Iš čia daroma atminimo Įtampa. Toliau be
simokant reikia būtinai pa
silsėti. Tuo laiku musų sme
genyse Įsidėmėti dalykai ne
sąmoningai Įsitvirtina. Mes 

•sų moralų. nepastebime to proceso, bet
Įdomus bandymai mums pavyzdžiai Įrodo, jog toks 

sako, kaip ilgai ir kokiame darbas smegenyse vyksta, 
amžiuje žmogus turi geresnę'-Apalpęs žmogus iš skausmo, 
atminti. Vaikai iki 14 metų ir paskui atsipeikėjęs nieko 
dažniau duotą dalyką išlai- f neprisimena kas Įvyko keletą 
ko. Gabumas išmokti ir iš-' valandų prieš nelaimę. Vie- 
moktus dalykus atminti bręs
ta žmogui augant. 20—25 
metai yra ryškiausios atmin
ties laikotarpis, vėliau atmin- įrodo, jog atminimo Įsitvirti- 
tis silpnėja iki 50 metų am- nimui reikalingas laikas. Mo- 
žiaus.

Reikia atkreipti dėmėsi Į 
daromas atminties klaidas.

vindavo jiems protinį darbą. 
Kuo turtingiausiai teikiama 
medžiaga atmintimi proti
niam darbui, tuo produkty
vesnis mąstymas, tuo plates
nis ir giles „ ,
jekto supratimas. Betgi puiki f išvadą, kad iš vaikų negali-( 
atmintis, kuomet lygiagre- reikalauti atminties, Įgy-i

čiai nėra išvvstvti kiti gabu- (tos kalimo budu. reikia veng- 
mai, neturi 'jokios prasmės, d abstraktinių dalykų ir sau- 
Pavyzdžiui, tingus mokinys, 
turėdamas puikią atminti, 
rengia pamokas mechaniš
kai. nesuprasdamas mokomo 
dalyko prasmės, o tuo tarpu 
skaitomas puikiu mokiniu. 
Atsitinka, kad mokinys “iš
kala” matematišką formulę. 
Pasitaiko dargi gyvenime 
žmonės baigę aukštuosius 
mokslus, kurie dėka puikiai 
atminčiai daro įspūdį moky
tų žmonių, nors ištikrujų jų 
protiniai gabumai yra api
brėžti.

Garsus broliai L nodi ture-j Jeigu kartais kas neįstengia 
jo savo laiku nepaprastą at- visko pilnumoje prisiminti, 
mintį. Binė darė su jais bar.- tas stengiasi nejučiomis už- 
dymus: pasirodo, kad Un.odi 
pakartodavo 50 skaitmenų 
išklausęs tik vieną kartą. Yra 
profesorių, kurie sugeba be 
perstojimo įvardinti iki 20,- 
000 terminų. Pasitaiko lygiai 
tokių profesorių sugebančių 
kartą išgirstus 20 žodžių at
kartoti atvirkščioj prasmėj ir 
tvarkoj, tuo tarpu tokie pro
fesoriai nieko naujo nesukū
rė. Binė tokią atmintį laiko 
išsigim;mu.

Atmintį mes suprantame 
i kaipo laikymą ir atnaujini
mą pergyventų įspūdžių. Įsi
vaizdinamų ir minčių, su tam 
tikra tikrenybe palikusius 
tam tikrus pėdsakus smage- 
nyse. Atmintis dar savo rėž
tu skirstoma į tam tikras rū
šis. Kartais asmuo tik ką ma
tytą daiktą, ar išgirstą saki
ni pakartoja, bet praslinkus 

•kuriam laikui užmiršta. Kitu 
j atveju pagautus įspūdžius, 
i ar mintis sugeba išlaikyti ga
na ilgą laiką, kartais net iki 

Nėra abejonės, kad [ grabo lentos. Savo keliu at
galėtų priprasti ir į mintis yra apibrėžta įsivaiz- 

ant sniego gy- dinimo turtingumu, todėl su- 
'prantama, kodėl kiekvienas 

- -------------- i žmogus turi savo tipingą at- 
Ar girdėjot, kad ir Ameri mint}. Taip, dailininkas pui- 

vo varoma pašėlusi agitacija ka turi savų “filosofų? ' Jie kiai Įsivaizdina spalvas ir jų 
išbuvo turi ir savo organizaciją. ku-Jsuderinimus, muzikas—gar-

Ar ne tiesa, kad ri vadinasi “American Philo-'sus ii- tt.
viską padaro? sophical Society.” Šiomisj Išskrod-žiant mokslo vyrų
----- ---------- dienomis šita “susaidė" pa- smegenis, davė progos pa- 

Rir.kimams pasibaigus de- darė “pasaulio proto apžval- matyti netik geresni išsivys-
”, gą” ir priėjo prie išvados,!tymą behdrai, bet ir geresnį 

kad šiandien protiškai pa išsivystymą atskirų dalių, 
saulis nei kiek nesąs aukš- pav.. Gumbėtos smegenyse 
čiau pakilęs, kaip jis buvo 'rasta puikiai išvystytas kal- 
1,000 metų * atgal Šiandien bos centras, kas liudyja apie 
pasaulis neturįs nei vieno to-' jo oratoriškus gabumus, 
kio galvočiaus,. kaip Kseno-j Kasdieniniame gyvenime 
fonas, Aristotelis ir kiti tų atskiri individumai turi sa
la i kų graikų filosofai. votišką. jiems specifinę at-

Bet kokia pasauliui nauda mintį. Taip vieni' atmena 
iš tų filosofų? Šiandien Aris- skaičius ir datas, kiti puikiai 
fotelių ir Ksenofonų nėra, operuoja abstraktinėmis są- 
bet užtai yra elektros šviesa, vokomis, treti turi Įstabiai 
automobiliai, radio ir žmo puikią atmintį muzikos gar- techniką, rimtą ir greitą suli
nės oru skraido, o kuomet tie sams. Visi tie Įvairus atmin-į klausiose sąvokojimose
“dideli galvočiai” gyveno, ties tipai pareina nuo tam ti-orientaciją. Prof. Meimanas 

asilas buvo vienatinis krų nervų sistemos savybių.------
Iksas. tipus — jausmams ir

i

tautoms ”io apystori. Keli metai 2t- 
arba ji ^ė rusų carui batus ir 

meldėsi už jo sveikatą, o 
šiandien, kuomet iškovota 
laisvė ir turime nepriklauso
mą valstybę, ji nerausdama 
gii iasi: “mes tikrieji tautos 
vaikai, mes viską padarė
me,” ir tt.

Darant išvadas, tenka pa-

už laisvę istori- nai. kurie dar vakar garbino
te engėjus ir trukdėte kovą 
už laisvę, eikite ir klaupkitės 
prie kritusiųjų už laisvę ka
po. kad jie jums atleistų pa
dalytus prasižengimus, ir 
pripažintų laisvo piliečio tei
ses, nes jų jus nesate verti.

PASTABOS
Lietuvos kariumenės

I

VISKO PO BISKį
Afganistano karalius Ama- 

nulla norėjo pagal Įsakymą 
pakeisti savo žmonių papro
čius. Pasekmė buvo tokia. 

■ kad Amanulla turėjo išsiža- 
i dėti sosto ir bėgti užsienin, o 
Į žmonės su savo papročiais 
' pasiliko kur buvę.

Šitą faktą turėtų Įsidėmėti 
■tie doros apaštalai, sako 
Brisbane, kurie parašę kvai
lą prohibicijos įstatymą no
rėtų pakeisti Amerikos žmo
nių papročius. Butlegerių

Vie- 
nas karininkas nukritęs nuo 
arklio užmiršo apie atliktą 
prieš tai pareigą. Tas mums

rei-
1928 metais išleista statistika parodo, kad joks 

o švietimo Įstatymas pasauly nepada
rys žmonių blaivininkais, jei
gu jie nenori tokiais būti.

Halams
48.448.027 litai. < 
reikalams 35.213,703 litai. 
Teismams ir žvalgybai dau
giau kaip 10.000,000 litų.

Laikraščiai praneša, kad 
pereitą savaitę New Yorke 

kuomet ter-

Seimo 1928 metais Lietu- 
socialde- voje nebuvo, bet Seimo rei- _ 
kaip da- kalams valstybės biudžete sušalo žmogus,.

Latvių parlamento pažymėta 233.780 litų išlai- mometras tenai rodė 7 laips" 
du. Norėtųsi žinoti, kas tuos n^us temperatūros aukščiau 
rinkus pravalgė ar pragėrė? ze,’°. Jeigu pasakytumėt apie 

1 " Įtai eskimosui, jis atsakytų,
Chicagcs Universiteto ka(1 tai me!as- Tolimoj šiau- 

profesorius A. A. Michelson temperatūra nupuola 50 
’ “ , o te
čiaus niekas negirdėjo, kad 

...................... s eskimo-

Chicagcs
profesorius A....________  . . ,
ruošiasi trečiu kartu matuoti laipsnių žemiau zero, 
šviesos greitumą. Iki šiol jo 1 . „ -
yra nustatyta, kad Į vieną Jenai sušaltų koks 
sekunda šviesa pereina 186,- S2S- 
284 mylias. 1 Teisingai rusai sako, kau

’_______ i pripratimas,
Butų komisija Bostone ai- grmtis. i 

manuoja. kad labai sunku moterų. \ yrai 
'dviem porom 
1 rom vilnonėm

f

, tai antra prr 
Tas matyt ir iš musų 

apsivelka 
kelinių, sto- 

pančekcm. 
ant vir

šaus da užsimauna “robus,” 
kad jiems

mes matome 
;šviesoje.

Kas klydo ir kas ėjo tei- už HooverĮ. Ir Hoovei i 
singu kovos keliu, dabar visi išrinktas. . 
matome. Nacionalistinė kly- doleri 
ka tada laižė rusų carui ba
tus, o stojusi Į griežtą ir at- f 
kablią kovą socialdemokra- mokratų ūpas taip nupuolė, 
tinę partija iškovojo laisvę kad nėra kam ir pasidariusių

ikurusių valstybių I publikai.
........____ j-.AA__ ij gludi! Pažvelgdami lietuvių ko- 
ame. kad uždegusi pasauli-'vos už laisvę istorijon, mato-

naujai

sunku 
sa

vininkų ii- namų nuomotojų. ... :
Nuomotojai skundžiasi, kad aukštais čeveiykais 
savininkai neduoda gana ši- ~,— —"-~r 
iumcs. o savininkai sk»-įr skun(^žiasL 
džiasi. kad nuomotojai mau- šalta.^Tuo tarpu moteris eina 
do šunis voniose ir vagia bevein basos ir pusnuogės, ir 
elektrikinių varpelių batęri- ^ako> kad joms nei kiek ne 
ja> savo radio aparatams. salta.

'_______ . žmogus
Prezidento rinkimams re- visai nuoga- 

išleido nei ma- ventI-
I

res- $1.500,000 skolų atmokėti. 
Todėl jų komitetas išleido 
visas Al. Smitho prakalbas 
vienoj knygoj ir siūlo dabar 

■ tą knygą po $2, norėdamas 
• ners šitokiu budu pinigų su

ka ip linkti. Bet kam gali būt rei- 
;, VI: kalingas pernykštis sniegas?

;cmi -------------

lumbui ėmė 3 mėnesius laiko “expresas. 
Bet pažvelgkime, ka darė perplaukti Atlantiką ;

i kiny s blogai rengdamas va
kare pamokas neįstengia vis
ko atsiminti, tuo tarpu ryte, 
dideliam jo nusistebėjimui, 
viską atmena.

Besimokant reikia visuo
met vengti neaiškumų ir dvi
prasmiškumų. Sakykime, mo
kytojas paklausė: “kaip ra
šomas žodis ‘ąžuolas,’ su 
nosine, ar be nosinės?” Mo
kinio atmintyje įsispraudžia 
vienu metu dvi priešingos 
sąvokos. Mokiniui prisimi
nus žodį “ąžuolas” jo minty
se kyla du priešingi rašybr 
niai apibrėžimai. Tas klaidi
na mokini ir jis dažniausiai 
parašys blogai. To reikia 
vengti. Reikia tiesiog sakyti: 
žodis “ąžuolas” rašomas su 
nosine.

pildyti susidariusias tuštu
mas savo kūrybinėje fantazi
joje. Sugebėjimas atkartoti 
pilnumoje ką pergyvenome 
yra svarbus dalykas. Teismai 
iš liudininkų parodymų 
sprendžia nuteistojo likimą. 
Tuo tarpu tyrinėjimai Vokie
tijoje ir Francuzijoje po dau
gelio bandymų Įrodė, jog 
nebūna liudymo absoliučiai 
tikro. Visi liudininkai tvirtai 
Įsitikinę paduodavo mela
gingų ir sugalvotų faktų iki 
25 nucš. viso liudymo. Išva
da — žmogaus atmintis nėra 
taip tobula, padaryta atmin- “ 
tyje klaida iššaukia visą eilę KONTRABANDOS UNI- 
melagingų Įrodinėjimų. Jei-j VERSITETAS. 
gu suaugusieji daro klaidas; Amerikos policija gavo ži- 
iki 25 nuoš., tai jaunuoliai— nių. kad Paryžiuje yra atida- 
pasieks iki 50 nuošimčių, ryti specialus aukšti kursai 
Jaunuolis, kūrybinės fanta- “kontrabandos mokslą” stu- 
zijos kupinas, ilgai negalvo- dijuoti. Tuos kursus lankau
damas. užpildo trukumus są- čios atvykusios i Paryžių 
vokoje. Moteris dar daugiau amerikietės. Kursuose “dės- 
nesugeba atnaujinti tikru- tomi" visokie triksai, kurių 
moję pergyventus Įspūdžius, pagalba galima apgauti mui- 
žinome iš kasdieninio gyve- tinės valdininkus. Kursuose 
nimo. jog moteriškė iš vieno daromi ir “praktiniai dar- 
kartais fakto sukuria visą is- bai.” “Profesoriai” vaidina 
tori ją, ir tai su didžiausiu įsi- muitinės valdininkų vaidme- 
tikinimu perduoda kitam, ni, o “studentės” turi juos 
Taip kyla taip vadinamos apgaudinėti. Kursai paruošia 
pletkos. tikras kontrabandos dalykų

Klausimas — ar galima specialistes.
patobulinti atmintį? Į tai'at- Dabar beveik kiekviena 
-ako prof. Meimanas, kuris amerikietė veža “savo reika- 
-urengė atminties lavinimosi lams” kontradandą.
kursus. Iš karto Iavintasi at- Kino artistės veža kontra- 
metant skaitlines, raides, ei- bandą sporto tikslais, nore
les. Vėliau Iavintasi bekalant damos gyvenimu 
visą mėnesi beprasmius žo
džius. o paskui, gale mėnesio 
Įsitikinta, jog lavinimosi re
zultatai buvo gana puikus. 
Pas visus sustiprėjo atmintis 
visose formose. Dėka lavini
muisi susidaro tam tikras kratas. Pastaruoju laiku kon- 
psichologinis būdas susivok- trabanda tapo savo rūšies 
ti ištisoje faktų plejadėje, sportu Amerikos moterims. 
Toliau besilavinant galima Kontrabandą vežant pakliu

vo net garsios kino artistės 
gražuolės Glorija Svenson,' 
Pola Negri ir Giš

Amerikos policija jau ne- 
lyra tos nuomonės, jog atmin-gali orientuotis, kur baigiasi 

Binė atskiria du atminties ties tobulinimas neturi ribų, “sportas” ir kur prasideda 
žo- Teoretinio apibrėžimo nėra, profesionalė kontrabanda.

(i

i

vaidinti 
“filmą su nuotakiais.”

Amerikos policija Įsakė 
savo valdininkams kuo aky- 
liausiai sekti visas grįžtan
čias iš Paryžiaus amerikietes 
ir daryti pas jas smulkias

išdirbti tam tikrą atmin irti □

»55
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PAJIEŠKOJIMAI

I

EDMPNTON, CANADA.
Bedarbių demonstracija.
Pas mus didelė bedarbė.

Kazimieras Antanaitis, pajieška sa
vo tikro brolio Jono Antana'čio, kilu
sio iš Rauūovėną kaimo. Raudonės 
vai., Kauno ap-kr.ties. Gyvena Pitts- 
__ _______ treet. Apie 
40 metų Amerikoje. Jis pats, ar kas 
kitas malonė ite duoti žinią adresu: 

Kazimieras Antanaitis 14)
797 Bank st., Waterbury, Conn.

Visokios Žinios

Raudovėnų kaimo, 
vai., Kauno apskrities 
burgh, Ra. rod įsi Forbes

i

PAJIEŠKAU KŪDIKIO AIG1NF
Ml’I bernaičio ar mergaitės, iki pusėk 
metų senumo Rašyt laiš ą sekančiai:

H. Z, l‘. O. B>v 1725. 
Philadelphia. Pa.

ADVOK ATAS F. J. BAGOčll S
Nori žinoti, kur dabar gyvena se

kantis asmenis:
TILLIE MONK1ENĖ, 1914 buvusi 

• moteris Jono Rartašiaus arba Bartu-
' šev.skio, arba Bartasevičiaus, arba 
| Ilurts. ir gyvenusi tada po num. 
: 201 —155 Place, Ilamond. III. Regis jos 
duktė yra nursė Chicagoje. Jos vyras 
mirė ir sutvarkymai jo turto nsatbati- 
nai turi pranešti kur ji dabar. Labai 
svarbu.

MONIKA ČIR1ENĖ, moteris Kos- 
tanto či»O, gyvenusi South Bostone, ir

Pajieškau pusbrolių Pranciškaus 
Lauteckio ir Juozapo Ruties, Kauno 
gub. Kretingos apskr.. Darbėnų par., 
Vaineikių sodos Girdėjau kad Juoza
pas Rutis nesenai atvažiavo iš Lietu
ves. Prašau atsisaukt jų pačių, arbt 
kas apie juos žino malonės pranešti, 
ož ką busiu tildei dėkinga (4>

Anastazija Sorkaitė-Zaveskienė
3-20 So. Wallace st., Chicago, 11'..vi -J* '.4

r <

Baj:< šl au Juozo Mi'.aus ir jo svore
lių Kazlauskų; ji> paein i iš llakių 
valsčiaus. Malonėkite atsisaukt arba 
kurie žinot apie juos malonėkit pra
nešti. VINCAS MICKUS (C) 
” 2336 L siundė str., Montreal, Car.ada 

! —------------------------------ -
Į Pajieškau marui krikšto tėvo Antano 
Jasalio. jis gyvena Waukegan, III. 
Malonės atsišaukti aiba kurie Apie jį 
žino prašau pranešti, už ką busiu d:- 
dei dėkinga. (6)

JULYTĖ MICKAITĖ
2336 Lilcnde str.. Montreal, Canada.

KELEIVIS

AUSTRALIA SIUNČIA AVIŲ RUSIJAI.
X"

l

t

AKRON, OHIO.
Provokatoriams nesiseka.

Prieš metinį Laisvės Drau
gijos susirinkimą vienas pro- Darbininkai, grįžę nuo vasa- 
vokatorius parašė į komunis- ros darbų laukuose, jau arti 
tų “Laisvę” perspėjimą sa- trijų mėnesių be darbo ir 
viškiems. Girdi, žiūrėkite, skaitosi su paskutiniais savo 
reakcininkai rengiasi prie ko uždarbio centais, o darbų be 
tai. Jau ir pereitame susirin- pavasario 
kime, sako, jie norėjo vieną 
musų draugą nubausti.

Bet draugijos susirinki
mas atėjo ir praėjo, o jokio 
“reakcininkų” prisirengimo 
nesimatė, ir nežinia, l:ą ko
munistiški provokatoriai “re
akcininkais" vadina.

Bet komunistų tikslas vis
tiek aiškus. Jiems rūpėjo pa
imti į savo rankas draugijos 
valdybą, todėl jie ir gąsdino 
saviškius per “Laisvę,” norė
dami visus juos sutraukti į 
susirinkimą. Tai yra 
provokacija.

Kitą provokuojantį 
komunistai paleido per savo 
“Vilnį” į naujai išrinktą 
draugijos sekretorių Petrą 
Yurgelį. Jie tenai pasakė, 
buk Yurgelis piršte įsipiršęs 
į tą vietą.

Bet klausau draugijos pro
tokolą skaitant, ogi tenai pa
sakyta, kad Yurgelis buvo iš
rinktas sekretorium vienbal
siai — 52 balsais. Aš ir klau
siu pats savęs, nejaugi ko
munistai jau iš proto išėjo, 
šitaip per akis žmonėms me
luoti.

Bet paskui ir šitą jų “trik- 
są” supratau. Jiems rūpėjo 
čia išprovokuoti Yurgelį. Jie 
manė, kad per draugijos su
sirinkimą jisai pareikalaus tą 
korespondenciją atšaukti, o lengvesnę padėtį, 
komunistų didžiuma jo rei
kalavimą atmes, tuomet jis 
trauks komunistišką laikraš
tį į teismą už apšmeižimą jo; 
vardo, o tas duos komunis-: 
tams progos aukas rinkti1 
naujai bvlai. Biznio, žinoma, |

tikra

ŠŪVĮ

nenumatoma. 
Dauguma tokioje padėtyje 
yra iš praeitais metais imi
gravusių. Tuo susirūpinę, be
darbiai pradėjo judėti. Gruo
džio 31 d. Labor News Stand 
salėj jie susii inko aptarti sa
vo reikalus. Iš bedarbių buvo 
pasiųsta keletas asmenų pas 
miesto majorą prašyti, kad 
jis parūpintų bedarbiams 
darbo arba duotų pragyveni
mą, bet prašymas liko atidė
tas. Po to, sausio 2 d. bedar- 
biai vėl su<:i;nku, ir, pami
tingavę, nutarė demonstruo
dami eiti pas majorą, ir prie 
Parlamento Ramų. Tūkstan
tinė minia išsiveržė i gatvę. 
Netiukus priėjo majoro rū
mus. Sustojo. Į reikalavimus 
buvo atsakyta laukti iki 
penktadienio. Minia parsi- 
metė i aikštę, čia pasitarę, 
demonstravo pas Parlamen
to Rūmus, čia demonstran
tai reikalavo, kad duotų dar
bo, o jei ne, tai duotų pragy
venimą, arba grąžintų į seną 
kraštą, iškarto Parlamentas 
buvo atsakęs irgi laukti 
penktadienio, bet minia šau- 

,kė neatsitrauksią, kol bus iš- 
i pildyta reikalavimai. Vėliau 
Parlamentas sutiko ir buvo 
duotas parėdymas, duoti be
darbiams nemokamą pragy
venimą. Tuo budu, bedarbiai 
per vienybę iškovojo sau

Asiuklys.

Šitos “merinu” veislės avys yra siunčiamos iš Australijos i Sovietu Rusiją. Tos avys yra pa
garsėjusios visam pasauly savo puikiom viinom. šitas paveikslas buvo nuimtas Sydney prieplau
koj, Ausralijoj, prieš pat laivui išplaukiant, šiuo žygiu buvo išsiųsta 2.000 aviu.

tuiėju.si su Vyru namus po r.um. 50 
Fuller st., Dorchester, Mass. Lai tuoj 
susižino su manim Jei nori, jos adre
sas pasiliks paslaptyje. I.abti svarbu 
jai: yra pinigų dėl jos.

MARTIN DAN’ENAS, pirmiau gy
venęs Pittsburghe, E>uquesne, ir nese
nai buvęs South Bostone. Tuoj atsi
liepkit, pir.igai laukia

JAMES GITTEMORE, kurs turėjo 
brolį Praną kariumenėj. Brolis žuvo, 
reikalaujama brolio. Kibai sva.bu.

ATTY F. J. BAGOČIVS
253 VV. Broadv>ay. So. Boston. Mass. APSIVEDIMAI

Siuntė Pinigus Į

POLICIJA JIEŠKO LIU
DININKŲ 

Williamo Cznickio ir 
Frano Malinskio.

Jiedu 1920 metais gyveno
komunistai galėtų pasidary-: South Bostone po numeriu 
ti. Jie galėtų rėkti kiek tik jų 46 Silver st. Tulhc 
gerklės išneša, kad sociali-‘Kalėja, kuris taipgi 
tai su sandariečiais juos čia jr kitokiais vardais,

K- • _ •• •

ti. Jie galėtų rėkti kiek tik jų. 45 Silver st. Tūlas
11 Kalėja, kuris taipgi

“darbinin- 
-sunaikinti. 
užgniaužti.

užpuolė, nori jų 
kišką” laikraštį 
“teisybės žodį” 
ir tt.

Provokatoriai
i iko. Niekas jų dei tų šmeiž
tų į teisiną netraukė ir naujų 
aukų prašyti nėra kaip. O jų 
Rimbams ir .Mizarams. sako
ma, pinigų labai reikia.

Akrono komunistai gyrėsi, 
kad 1928 metais jie surinkę Į 
“prieš-fašistinį” fondą S80, 
ir visi pinigai buvę pasiųsti, 
bet kur jie juos pasiuntė, ir 
kas juos sunaudojo, tai žmo
nės taip ir nežino.

Išleistuose komunistų la
peliuose radau, kad komuni
stai išviso per 6 mėnesius 
yra surinkę į tą fondą $1 .- 
*902.75. bet savo “Laisvei” 
per tą laiką išmokėjo už vi
sokius patarnavimils S581.- 
14. Taigi, drebėkit visi Sme
tonos ir Voldemarai 1 Sunau
dojęs visas “priešfašistines” 
aukas, “Laisvės” štabas tik
rai padaiys jūsų viešpatavi
mui galą!

Na, bet užteks apie komu
nistus. Dabar noriu pranešti 
akroniečiams, kad 2 d. vasa
rio Akrono jaunuoliai rengia 
koncertą ir balių po numeriu. 
772 Ravmond st. Vertėtų 
juos paremti.

Liudvinavo Petras.

betgi apsi-

Martin 
žinomas 

nunešė
jiems Sl,000.

Bostono policijai jie reika
lingi kaipo liudininkai prieš 
tą apgaviką. Jo byla bus 22 
d. sausio.

Jie patįs, arba kas apie 
juos žino, tegul praneša šiuo 
adresu:

Insp. Augusta,
Police Headąuarters,
154 Berkeley st., Boston. 

Tel. Kenmore 6700.

I

i “JUODOSIOS MIŠIOS” 
VOKIETIJOJ.•

Miuncheno administracija 
. veda stropų tardymą mirusio; 
gražuolio kino artisto Valen
tino garbintojų “sektos” by
loje. Sektą įkūrė atvykęs iš 

i HoliyAvcodo Geoi de Ulma- 
nas. Prie sektos priklauso 
keli vyr^i ir labai daug mote
rų. Policija sužinojo, kad 
sektos nariai laiko “juodą
sias mišias” irdavo spiritua- 
jlinius seansus, kuriuose neva 
j pasirodo Valentino siela. 
■ Sektos nariai nešioja ženkle
lius su parašu “Amžina išti

Pajieškau draugės ąpsjvedimui, nuą 
37 metų, merginęs, našlės, ar gyvanaš
lės. Esu vaikinas 27 m. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųet ir paveikslą (4) 

4..P.U..MAS ...
457 W. 21 st, New York, N. Y.

Pajieškau draugų, Antai.o ir Kazio 
Liutkevičių; iš amato yra siuvėjai 19 
metų atgal jie ir as gyvenom š.-otijaj, 
paskui atvažiavom Amerikon. Jiedu, 
rodos, apsigyveno Rrookiyn, N. Y. 
Taipgi pajieškau Antano ;r Jurgio 
Ven.skun'.i. paeina iš S'::rpt sl:iu kai
mo, Mariimpolės apskričio. Meldžiu 
jų pačių, aibi žinančių apie juos, pra
nešti, už ką tariu iš kalno ačiū 

GEO. J. KAZLAUSKAS
820 Bank st.. Box 107, 

Waterbury, Conn.

IŠ BOLŠEVIKU KALĖ
JIMŲ:

Kaliniai kankinami elektra 
ir šaltu vandeniu.

“Socialistieeskij Viestnik” 
rašo, kad politinių kalinių 
padėtis SSSR yra pasibaisė
tina. Maisto krizis sunkiai at
siliepė i kalinius ir jie badau
ja. Produktus galima gaut 
tik kuperatyvuose, o kopera- 
tyvams uždrausta pardavinė
ti ką nors politiniams kali
niams. Nesenai apsirgo vieno 
politinio vaikas, bet ir šiame 

■ atvejy “koperatyvas” nepar- 
idavė baltos duonos vaikui. 
Kaukaze politinius kankino 
elektros pagalba. Yra ir ki
tas būdas malšinti labiausiai 
“atkaklius” politinius. Poli
tinį Įmeta i karcerį, pripiP 
dytą šalto vandens ir laiko ji 
vandeny 10 minučių. Keli 
politiniai bijodami kankini
mų nusižudė. Komunistiniai 
tardytojai nuolat naudoja 
elektros srovę, kad gautų 
“prisipažinimą.” Kutaiso ka
lėjime yra net elektros kė
dės, Į kurias kelioms minu
tėms sodino nusikaltusius 
politinius. Toks kankinimo 
būdas vadinasi vietos komu
nistu kalba “elektrofikaci- A
• 9*ja.

(4)
i

Pajieškau apsivedimui merginus ar 
našlės be vaikų, be skirtumo tikėjimo, 
kuri mylėtų gyvent am ūkės; ne jau
kesnės 25 :!:i 35 metų amžiaus ir kad 
turėtų nors $500. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti ir paveikslą. Platesnius 
žinias suteiksiu per laišką. (4)

F. G , 1783 E. Firestone Blvd..
Los Angeles, Calif.Jonas Ba evičia. pajieškau draugo 

Juozo Endziulio, paeinu iš Alkią ap- 
-kričio, Griškabūdžio valsčiaus, 1‘a’uo- 
bių kaimo. Prašau atsisukti jį p::tį ar
ba jeigu i as apie ji žino, malonės pra
nešti, uz ka busiu dėkingas ( l) 

•JONAS BACEVlčlA
252 \Vest 17 st., Chicago, Iii.

Katalikiškoj Bavarijoj šio
mis dienomis buvo šitoks at
sitikimas: tamsiam ir die- 
vuotam ūkininkui mirė duktė 
K i izostoma. Atėjo pas jį kai
mynas Wolfrang ii- sako: :

—Žinai ką, kūmai, manoj 
duktė Agota tankiai mato i 
Panelę švenčiausią ir sužino- ■ 
jo iš jos, kad tavo Krizosto-' 
ma į dangų nenuėjo, bet čyš- 
čiuje mukas kenčia. Jeigu 
nori, kad ji butų įleista į dan
gų, tai mano Agota gali tai s ięjmybė.” Ji~ iškilmingai, pa- 
per Panelę Švenčiausią pa-Jsižada visą savo gyvenimą 
daryti. Bet tas kaštuos 500 lankyti filmas, kuriose vai- 
markių. i dina Valentino. Valentino

—Gut! — sako mirusios į sektos dievui pagerbti sekta 
mergaitės tėvas. Ir atskaitęs;ruošia susirinkimus irjuodas 
500 markių užmokėjo Wolf-! mišias, laike kurių grožio 
rangui. i dievui nešamos “meilės au-

; Kiek vėliau vėl ateina pasIkos.” 
tą ūkininką Wolfrangas' ir 
sako: 

i —Žįnai ką, tavo Krizosto
mą jau danguje. Štai ir laiš
kas nuo jos.

Tėvas nudžiugęs skaito tą 
laišką ir stebisi. Iš tikrųjų, 
mergaitė rašo iš dangaus ir 
džiaugiasi, kad jai dabar la
bai gerai. Toliaus ji laiške 
praneša, kad suėjusi į pažin
tį su vienu aniuolu, kuris pa
kalbinęs ją vesti ir ji sutikusi 
už jo tekėti, bet reikią 600 
markių “pasogo.” Pinigus, 
girdi, gali atsiųsti jai per 
Wolfrango Agatą.

Ūkininkas surinko pasku
tines savo markes, da pasi
skolino porą šimtų, ir viską 
išsiuntė į dangų... per Wolf- 
rango Agotą, 

j Neužilgo Wolfrangas at
nešė ir kvitas iš dangaus, 

i Bet apgavystė išėjo aikš
tėn ir valdžia suėmė Wolf-

Vokietijos policija pripa
žino Valentino garbintojų 
sektą nemorališka 
vė visą 
apie jos veikimą teismo 
ganams. :

ir perda-
surinktą medžiagą 

or-

Nobelio Premijos
1895 m. lapkričio _____ _____

ir^in^Pus Alfredas rangą Teisme buvo perskai-
25 d.

Nobelis parašė testamentą, 
kuriuo įsteigtas “Nobelio 
premijų fondas.” šis aktas 
skamba taip:

“Visas mano kapitalas re- 
alizuojar 
piei iusir 
is kurio _ . __________
davinėja mos premijos tiems,' VYRįj MOTERIS,
kurie per pereitus metus

• ■ .' Varšuvoj atsirado tūla
tomą į pen- Viktorija Kosmovska, kuri 
’• * ' gali pasigirti, kad ji “sumu

šė" visus naujoviškos polian- 
drijos rekordus. Ji pasirinko 

fizio- šešis vyrus ir vienu kartu 
už visti jų ištekėjo. Vedybų 
sunkumai buvo nugalėti tuo. 
kad su vienu vyru ji ėmei 
šiiubą Romos 
nyčios apeigomis^su antru-

tyti visi ląįškai ir kvitos “iš 
.dangaus.” Pasirodė, kad visi 
tie popiergaliai padalyti pa- 

1 ties Wolfrango. Teismas nu
teisė jį užtai kalėjimam

į \ erų, ccs po- Tai ve. kas darosi tikinčiu- 
sudaromas fondas, (
procentų Kasmet is- • ‘ 1 __________

ČEKOSLOVAKIJA 
SKYLA?

“Berliner Tageblatt 
neša, kad Slovakijoj susida
ręs vykdomasis komitetas 
vardu “Generaliniai Slovaki
jos štabai,” kurio tikslas pa
siekti visišką Slovakijos ne
priklausomybę.

Gruodžio 14 d. komitetas 
nutarė paskelbti, kad Slova
kija atsiskiria nuo Čekoslo
vakijos ir tampa neprigul- 
minga valstybe, šiai refor
mai Įvykdyti sudaroma sei
mas, kuris renka regentą.

Susidarius Slovakijos val
stybei regentas valdžią per
duoda steigiamajam susirin
kimui.

Regentui duota'teisė vals
tybės sąstatan priimti Prie- 
karpatinė Rusija. Šis nutari
mas esąs praneštas Čekoslo
vakijos vyriausybei.

• * pra-

APIPLĖŠĖ 16 ŽMONIŲ.
Pereitą nedėldienį New 

Yorke 5 ginkluoti banditai 
užpuolė garažą ant Seventh 
avė., sustatė prie sienos 15 
žmonių, šoferi, garažo vedė
ją, ir visus apiplėšę pabėgo 
su S600.

Jenas Miškinis, pajiešt au savo drau
go Petį-' Siaurnvičio, Mergažerių '.a:-, 
mo, Varėnos valsčiaus. Vilniaus gub 
Malones pats atsišaukti arba žinantie
ji te.ksis pra esti: busiu dėkingas.

JONAS MIŠKINIS (41
431 Millburv st., \Vorcester, Mass.

I

I I
Kazimieras Remedis, pajieškau pus

brolių: Juozapo, Mateušo ir Antino 
Sapaliaus’ ų. Kaune i ė.l , Raseinių ap
skričio, Smulkių yodos. per trisdešimt 
lietų nesu.-irašom ir nežinom kur gy
vena. Meldžiu ats šaukti arba kas apie 
juos žiro meldžiu praneš-i, nes turiu 
svarbų reikalą, už ka busiu dėkinga< 

KAZIMIERAS REMEDIS <50 
96 Chelsca st, So. Gardner, Mass.

Pajieškaa apsivešimui merginos ar
ba našlė* r.uo 25 i i 4H metų; aš esi 
3C metų Kuli notėtą arčiau susipa
žint malonėkit atsisaukt. V. D. (5> 

3>i I.iberty st., So. Manchester, Conn.

Pajieškau draugės aosivedimui, tarp 
38 G 15 metų, apie 16'1 svarų, laisvos 
r blaivus, pa/Mdaujama kad turėtą 

■Tek pinigų; aš įėjau į biznį, tad rei
kalinga daugiau pinigu. Kurios įdo- 
nuiot; malonėkite parašyt laišką ir 
na veikslą prisiąst Atsakymą duosi 1 

■ iekvien. i MR. MEISTRAS
Box 262. (’herry Valiny, Mass.

Pykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas muf 
Europa Book ( <>- 57 Dey Street,
Sew York. N. 1.

Paiieškau draugų Karolio ir Mjko- 
o Kutrų, Antano Bernatavičiaus ir 
■’eli’ so Naudžiaus. Malonėkit patys 
'.Įsišaukti aiba žinantieji pranešti jų 
įdresus. už ka aš busiu dėkingas.

PETER RU DAUSKAS « 6j 
2 — 4-th st.. So. Boston. Mass.9,

Pajieškau pusbrolio Juozo Baublio, 
š Perlojaus. Alytaus apskr, Amerikoj 
tyveno Walthame 4 metai atgal. Ma.- 
onėk pats atsišaukti arba žinantieji 
iraneštik jo adresa. už ka bu ate lie
tingas. P. TAMULEVIČIUS 
52 Elm st., Waltham, Mass

Marijona Drižnienė-Sauriutė, pa- 
'ieškau dėdės Motiejaus Večkio, Gude
lių kaimo. Liškevos vaisė., Alvtaus 
rpskr. Pirm 1') metų jis gyveno Pitts- 
hurghe. dabar nežinau kur. Aš dabar 
sugrįžau iš Lietuvos ir tur u svarbu 
■eikalą pasakyti. Prašau atsisaukt ar
ba kurie anie jį žino, malonės pra
nešt. 15 >

MRS. MARJONA DRIŽNIENĖ
13 French st.. Ansonia. Conn.

I’AJIEšhAI VIETOS Už GASPA- 
DIN’E pusamžė moteris; pageidautina 
tik Conn. valstijoje. Platesnių infor- 
■na'-ijų klausi it laiSku. Antrašas:

F. G, 16 Ilighland avė., 
\Vaterbury, Cur.n.

REIKALINGAS DARBININKAS. 
; kuris moka abelną bučemės ir groser- 
nčs dr.rba ii moka trobą draivyt. Alpi 
gera, darbai nestovus.

A. CEKAV1ČTA
I 1312 Washin<rt»n »t„ Peabody. Mass.

REIKALING\S GERAS BL'čERIS
Kuris galėtu dirbt bučernėj ir va

žiuot troku. Tur turėt paliudymą kur 
dirbo. Prašau atsišaukti šiuo adresu: 

MR F), r. KARITON
99 Poąuonock avc_ H indsor, Conn.

PiTTSBl RGIEčię ATYDAI.
Home* M>de Parsiduoda namas, S 

ruimų, su visais parankumais, vienas 
blokas į VVestinghouse High Schoolę ir 
Grade schoolę. Labai gražioj vietoj. 
Parduodu pigiai, nes norime išvažiuo
ti iš miesto; taipgi parduodu ir rakan
du.-. Rei’.ia važiuot karu 88 ir išlipt 
ant Long averue. (4)

MRS. A. PALUBINSKI
7<iJ8 Kedr n st., Pittsburgh, Pa,

per pereitus metus 
žmonijai daugiausia pasitar
navo. Renta skirs: 
kias vienodas dalis: viena 
dalis skiriama už didžiau
sius išradimus fizikoj; antra 
—chemijoj: trečia — 
logijos arba medicinos šako- 
seų ketvirta — už vertingiau
sią idealistinės krypties vei
kalą literatūroj: penkta da
lis skū iama tiem', kurie dau
giausia pasidarbavo tautų 
broliškumo, kariumenės nu- 

į ginklą v iri o, i; ikos kongresų 
j suorganizavimo arba vado- 
ivavimo naudai. Premijas fi
zikoj ir chemijoj teikia šve-

UŽSIMUŠĖ 7 KAREIVIAI 
ORLAIVIO NELAIMĖJ.
Royalton, Pa. — Pereitą 

sąvaitę čia nukrito armijos 
orlaivis su 7 kariškiais, ir vi
si jie užsimušė. Nelaimės 
priežastis neišaiškinta.

Biblijos Studentai
Turės programą per Radio 

Nedėlioję,
27 D. SAUSIO, 1929 M., 

iš'stoties W0RD, 202 m., 
1480 kilocycles. Pradžia ly
giai nuo 2 vai. iki 4 po pietų 
(standard time).

Bus malonu pasiklausyti 
linksmos muzikos, giesmių ir 
kalbų.

Kalbės F. Zavist temoje: 
Kodėl Leista Blogas Čia Ant 
Žemės?

Adresas laiškams:
Sargybes Bokštas, WORD 

V/ebster Hotel, 2150 Lincoln 
Park. West., Chicago, III.

Pajieškau brangių man ynatn Jorr 
r Agotos Kašietų. paeina iš Alytaus 
ipskričio: prieš karą gyveno !awen- 
•e, Mass. Jie buvo parvažiavę Li«t”- 
•on ir dabar nežinau kur jie randasi 
Kas apie juos ką nors žino, malonėkit 
pranešti už ka taritJ širdirgą ačiū.

JOSĖ ŠVENČIONIS *5
Gis Industrial y Comercial de Petro 
160. Comodoro Rivadavia. Argentina.

Pajieškau dėdės Kazio Janaviči us 
>aeina iš šiaurių kaimo, Kupiškio 
vaisė.. Panevėžio apskr. Šėriau gyvo 
ao CIeveland, Ohio; 3 metai kaip iš
važiavo Chicagon ir jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsisaukt arba žin-n- 
ieji malonėkit pranešti. Pajieško se- 
mrs sūnūs. (6) .

KAZYS VANAGAS
610:, Luther avė , Clcveland, Ohio.

Mikalina Žakaliutė-Tamkienė, pa
iieškau pusseserės Emilijos Miglin ■ 
ė<, Lytiškių laimu. Alytaus pi-ani- 

:os. Atvažiavo Amerikon ir nežinau 
kur gyvena. Kas apie ją žino ma'onė- 
kit pranešti. (G)

MIKALINA TAMKIENĖ
147 Q4ivcr street. Newark. N. J.

M i nėr, Read & Tullock
WHOLESALE GROCERS 

N’evv Haven. Bridgeport, 
Meriden. New Britain. Conn.

C. I). Wiliiams, Manager New Britain 
Branch

Yra teisingi ir geri žmonės Ištikus 
nane nelaimei, jie daug pagelbėjo. A., 
įrašau visus lietuvius, kurie yr< biz
nyje. turėt su tais žmonėmis reikalus 
ir duot nirmenvbę ju teisingam patar
navimui. J. MARCINKEVICIA <4>
23 Norton street. Bristol. Conn.

5t

t
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ABVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Siater Building 

MORCĖsTer. mass.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tek: l’.-rk 3491 
Namų Tel.: Maple 1961. ..

katalikų baž-! 
. „ * ,x ‘ i—i

žydų, su trečiu — protesto-' 
nų, su ketvirtu — mahome- i 
tonų, su penktu — reforma- ’ 
tų, su šeštu — lenkų nepri-1 
guimingos katalikų bažny
čios ceremonijomis.

Po visų tų vedybų Viktori
ja apsižiūrėjo, kad ji pravėp-' 
sojo septintą kavalierių, ku- ’ 
ris jai ypačiai patiko. Ilgai 
nelaukdama, ji nutarė ište- 

dyti. Gale galvos turi įsitai- misija. Toks yra mano noras, keti ir už to, b4t besirengiant 
sęs šventųjų paveikslus ir kad skirstant premijas jos šliubui buvo policijos ares-

" po-

NORS DIEVAS KAMBA
RY, BET PAS VELNIĄ PA

GALBOS JIEŠKO.
Rokiškis. U; kaime labai 

dievota šeima stengėsi su-Glų mokslo akademija, medi- 
juodinti pažangius žmones.Įcinoj — Karoliniškas institu- 
Tvarte guli prie galvijų, buk tas, literatūroj — švedų aka- 
delto, kad bijo “bedievių," įdėmi ja ir taikos — stortingo 
kurie gali jų gyvulius nunuo- (parlamento) išrinktoji ko , ji nutarė ište- 

bčt besirengiant

kryžių, o prie kryžiaus laiko labiausia vertas, be tautybės tuota ir kaltinama ' dėl 
pasistatęs durtuvą. 'skirtumo, gautų šią dovaną.” liandrijos.

M1LI0NAS DOLERIŲ JAU YRA
ANTRO MILIONO SUD,\RYMUI PRISIDĖK IR 
TAMSTA I LIETUVIU BUDAVOJIMO IR SKO

LINIMO DRAUGIJĄ,
(Lithuanian Building and Loan Association) 

Serijos atsidaro ir nauji nariai bus priimti 

5 VASARIO-FEB., nuo 7 iki 19 v. vak.
Mokesčių priėmimai 
Direktorių mitingai

- 9
atsibuna kas pirmą Utarniną 

Direktorių mitingai kas antrą Ltarniką mėnesio.
LIETUViŲ SVETAINĖJE.

180 New York Avė., Nev&rk, N. J.
Smulkių informacijų suteikia direktoriai:
C. P. Amashus, M. Akialis. A. S. Biskis, Juozas 

Jucius, Vincas Jurkaitis. Adclfas Kačinskas, Kazys 
Kadaitis, Antanas Masandukas, P r a n a s Petrulis, 
Juozas Šefnius, Bolislovas j£t^iokas^

PAJ1EŠKOMA:
Knapkis Juozas, Amerikon išvykęs 

■irieš 20 metų, gyvenęs Port Angeles, 
Wa«h. Brolis negaunąs laišką jrr.i apie 
5 metus.

Balcas a»ba Balčis Via<bs. seniau, 
gyvenęs VVhitc Plains. N Y., yra 
'kviečiamas atsiimti Lietuvos kariume- 
nės savanorio medalį.

7. t: Ii r: s k * s Aleksandras. 
Sbenamlo- h. Pa., miręs L 
kuriam mieste 
žinios anie veli orio 
bai reikalingos.

Kubeė'ns Juliiona 
kaii.io, Šėtos valse.. 
Amerikon atvyk'.- . _
>K 1925 in Laeonin, N. II. 
dabar yra giminėsžiniu netu 

gi Zganas Jokubi 
njigvven-X Ukme 

rJ Jar.i'šis Jonas,
1

§
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gyvenę? 
Pa., miręs 1'. i I m., bet 

;• — gimirėn žrru neturi 
mirimo vietą la-

kilet iš Amalių 
Kėdainių apskr 

1912 m., gyvenas 
Kame jis 

in--, gimęs Suvalkuose, 
i gyventi Ukmergėje, o dabar gyvenąs 

Jostono ar apylinkės •.
Amerikon išvykęs 

191 I m ir gyvenos netoli Bostono.
Kuršiančikas Joselis. gyvenąs kažin 

kur apie Allentown ar Bostor.. Pa.
Jieškomieji arba apie juos ką nors 

žinantieji maloniai prašomi atsiliepti 
šiuo adresu.

Consiilatc General of Lithuania.
15 Bark R .v, New York Clty. N. Y
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TARPININKAS
(THE MKIM.VrOR) 

Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultu-
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T’asv.s' is raudingiems patari- 
a į ii- K':.l Estatc. A;xlraų- 

da, .Mortgičius ir kitu< nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairinta? 
eilėmis su gaidom, sveikatos sky
rių:". I< gališkais patarimais, juo
kų skyrium ir anglą kalbos sky
rium. Didelio formato, ne mažiau 
32 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje ši Oo, pavienis nume
ris 19c. Užsieny metams $1.50. 
pavieni- num. 15c. Užsirašvkit 

:u ir kitiems. Sausio numery tei
ni labii puiki daina “Pumpis," 
ehketuriems balsams ir pia- 
i :i Dar niekas niekur tokios ne-
gi'.dėjo. JLatlra: isigykit šį rūme- 

“TARPININKAS” 
33.2 W. BROADVAY. 
SO. BOSTON. MASS.
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Humoristika
“Keleivis" Jusli Draugą*. Patar. 

ikit Savo Draugams Skaityti J|.

OF COURSE

AIANpiENINlO KAIMO 
APIBUDINIMAS.

Ūkininkas: Jonai, kam Įleidai 
arklius i rugius? Išbraidė ir iš
voliojo.

Jonas: Tai. dėduk, ne arkliai, o 
Marė su Jurgiu. ■

£ ♦ ❖

Ūkininkas: Po velniais! Gal 
jus. vaikai, einate Į kanapes š...?

Vaikai; Ne. tėv°l. tai geguži- 
n inkai.

HOOVERIS—MUSŲ TAU
TIETIS.

Lenkų patriotai surado, kad 
Hooveris yra kilęs iš lenkų tau-; 
tos. Bet mūsiškiai patriotai fak- • 
tais įrodė, kad lenkai meluoja.-i 
nes tikras Hooverio vardas yra 
buvęs Overaitis. Vadinasi, nau
jas Amerikos prezidentas yra 
musų tautietis.

Dabar tik reikia, kad pas jį at
važiuotų iš Lietuvos kokia komi
sija su geru krepšiu aukų pra
šyt. Juk jis turtingas. Pas Šarkį it z 
kelios tokios komisijos jau buvo.!

Bet Šarkis nekoks patriotas. Į 
Dabar jis ir savo vardą išėmė iš j 
Telefono Knygos, kad atstovai iš. 
Lietuvos negalėtų iam skambin
ti.

V<'w that bulnnced and luatched «*t» 
-.>if v!ni»e are in geneĄiJ u*e. w<- 

iit-iy espect tli.iloirues likę the follov.- 
in- to veeur ulterever ihe gauie 
l>i::jed:

"Hey. J<>e. nliat «!1<1 you make it 
.’o-hty

shot a 90*
“\\'ay off y..i:r ;ame. e'..?’
“-Yo. 1 ve to lake mv <-Ittli«

• b- servi.e t!i n atid l.avv 
l6o-*rly tuneil.“

u
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Would Do Hi» Shars.
“I.ook her. I shall espect votį 

pay yuur oun l.ills.“ said u latber wli« 
l a-i beeu c«in-i<|erah!y aniioyied by his 
-<>n‘s estravaji.'it habits,

■’< ertairry. <la«l.“ rep!i»*d the yot:t*t 
’I liou’t expevi y.>n to run abont s. ,- 

; my tailor an«l —> ou. Just lenve ; 
cbeck on (tie labie lot- me ibis mom 
• i - an«i I II s«-e :<> <-w"iUiing mys,-!: y 
— S -sy Storie-.

Viešas Kunigo U. 
Pasiaškinimas.

Gruodžio 19 d. praeitų apkaltint. Tai yra dėl to. kad 
metų apturėjau nuo p. Levu- aš pagal jo norą iam nepa- 

kuria-'tarnavau, o jo noras buvo 
ančiai: gauti šnipo darbą, dėl kurio 

viską jis mane kelis'kartus (ačiū)

I SAUGOKITĖS ŠALČIO IR 
KOSULIO, KURIS ILGAI LAIKOS

♦ v *

Ūkininkas: Jonai! Ar čia tavo 
kelinės rugiuose riogso?

Jonas: Ne. dėduk, tai Onos.
# ♦

Ūkininkas: Magde! Kurgi 
naująją suknelę perplėšei ?

Magdė (jo duktė): Vaje, vaje, 
gal Baltrus išardė, nes jis aplink 
mane vis sukosi...

Iš “Spaktyvos.’’

tu

SVEK ARŲ ANEKDOTAS.

Garsusis šveicaru dailininkas 
Leiblis buvo kaimiečiu sūnūs ii 
v.iikas būdamas piemenavęs.

Vienas išdidus aristokratas, 
norėdamas ji pašiepti būdamas 
vaišėse garsiai užklausė; “Ar 
tiesa, kad tamstos vaikystė buvo 
labai varginga?” — "Kaip tai?” 
—“Matot... pasakoja, kad tamsta 
n?t avis ganęs... Juk tai nieko ne
duoda.-” “Aš to nesakau.” Leib- 
lis nusišypsojo, “avių ganymas 
davė man didelę gyvenimo išmin
ti. nes nuo to laiko aš aki užme
tęs pažįstu kiekvieną avingalvį.”

WOULD RISK IT

I

Iiaperon Ju-t t.h.J rh^
• TboUjtht tiinse horrid 

u<Te telliag ribulė .i-ikvs.

LITANIJA BE ATLAIDŲ.
Smailas ūsas, ilgos kinkos 
Prie kumpanijos pritinka: 
Saują, dzidą. nosį turi— 
Kur pauosto—ten ir duria.

NEBUS NEI PRAGARO. NEI 
DANGAUS.

Diitinguished D:«turbaac«.
H..u .•ftvn hh«tr»ry wJl prorlaim, 

une to peace averse, 
wh-‘t r».f*air> :<re Lad, flnds 
making rr.atters tvorse’.

Wh«.
|:v

O Gabriukas, kaip Agnieška. 
Pabučiuot Galiuko .įieško: 
Kelia koją, tiesia saują— 
Galą dvasioms pranašauja.
Senis Juozas ilgausis 
sėdi iiudnas ir uždusęs: 
Kremta lupą, barzdą kanda— 
Temos muzikai neranda.

“Lietuvos Aidas” praneša, kad 
pralotas kun. Narijauskas pra
dėjęs versti “Dievo Komediją.’ 
Pragaras esąs jau išverstas, da
bar verčias Dangų.

Taigi, davatkos ir kiti smertel- 
ni griešninkai. nusiraminkit. 
Pekla jau išversta su visais pa
matais. tuojaus neliks ir dan- 
g«.us.

CH1CAGOS TEISME.

Ir Martynas—svieto kūmas— 
Su sumanymais—su durnais. 
Eina pėsčias i bažnyčią: 
Atsistot prie spaviednyčios...
O užupakaly paliko
Mikas Rainas. -Juodas Mikas: 
Žėdnas skyrium šaukia, klykia 
Susiglaudžia—gailiai mykia...

Chicagos teisėjas: Tai reiškia, 
dūmei 60 mylių i valandą per pa
ti vidurmiesti. a?

Romas: Reikėjo (Tumt. ponas 
teisėjau; automobilius buvo vog- 
tr.s.

• Teisėjas: All right. byla nu
marinta.

i
I

Apačioj—trys generolai 
Kelia ginčą, kaip ne broliai: 
Dainos, opera ar karas— 
Kas.blogiau de! vinto daro?

KADA MOTERIS ESTI MEI
LIAUSIA.

Vegetaras, kanauninkas w 
Palei kelmą susitiko: 
Tautišką problemą riša— 
Mašalų iš kur pririšo?
Ant šakų gi. arit Šakelių— 
Dievo locka ir veselė: 
Nupešioti, nugnaibyti— 
Lyg iš čyščiaus išvaryti...
O Adomas gailiai verkia. 
Ašarėles skiedra braukia: 
Viską keikia, viską peikia— 
Kad paveikslų jo nereikia...

i**

Baltru.-: Pasakyk tu man. Pet
eli. kokiam laikotarpy moteris 
■esti meiliausia?

Petras: Iri ir 24 metų laikotar
py.

Baltrus: Visai ne. 12 ir ri va- 
andu laikotarpy būna meiliau
sia.

I

JAUNIAUSIA BALSUOTOJA.
Viena Bostono flaperka. apie 

28 metų amžiaus, atėjo andai už- 
siregistruot balsavimams.

—O kiek tamstai metų? — 
mandagiai paklausė raštininkas.

—Vos tik vakar sukako septy
niolika — saldžiai atsakė raudo
nai nudažytos lupos.

—Gaila, bet aš negaliu tams
tos registruot*, nes tamsta da 
per jauna balsuoti.

—O, aš visai šito nežinojau!... 
Na. tai užrašyk mane jauniausia 
balsuotoja.

JEIGl JIS BUTŲ ŽIURKĖ...

Pati muša savo vyrą ir šaukia:
—Tu esi ne vyras, riet žiurkė. 

oelėL.
Vyras jai atsako:
—Klysti. Jeigu aš bučiau žiur

kė ar peiė. tai tu nešokinėtum 
:<iip prieš mane, bet stačia galva 
>er langą išnertum.

KAIP JUS TAI ATSPfiTUMfiT?
Džiovas: Sei. Pyter. kaip gy

venai Skrantuose. ar nesusitikai 
tenai vyro su viena koja vardu 
Sliuba?

Pyteris: O kaip jo kita koja 
vadinasi ?

lio registruotą laišką, 
me buvo rašyta sek; 
“Jagu jus usiginsitta 
ka pasmane kalbėjai tai aš gražiai pavaišino ir vis prašė 

jbusju priverstas patalpit vie-,netik (kaip prisipažįsta) šni- 
išai per spauda žodis i žodi'pų biuro antrašo, bet tikrai 
kaip jus pasmane kalbejiot.” supažindinimo ir patikrini

mo ji busiant geru šnipu ir 
kas ten bus reikalinga gavi
mui to darbo.

Nepoilgo aš išvažiavau iš 
Detroito, na. ir p. Levulio 
kandidatūra i šnipus nuėjo 
niekais. Ar gerais ar blogais 
tikslais p. Levulis norėjo šni-. 
po darbą gauti, tai tik jis vie
nas žino, bet po to atsitikimo

kaip jus pasmane kalbejiot." 
Nebūtų nieko stebėtino, 

jeigu p. Levulis butų parašęs 
(kaip jis savo laiške minėjo) 

j“žodis į žodį." bet kad jis 
’savo aprašyme “K.” No. 
2-rame bando savo rankas 
nusiplovęs paplavas išliet ant 
manęs, tai esu priverstas pa- 
siaiškint dėl ko taip yra da
roma. . - . .

Kad kalbėjom apie politi- jis if pradėjo visą, ką tik ga- 
ką ir kad aš padariau pasta- Įėjo, daryt manęs apkaltini

mui. Mudviejų pasikalbėji
mus ir jo prašymus girdėjo 
p. Levulio moteris ir kiti jo 
giminės, todėl nebus stebėti
na, jeigu jie girdėjo tik tą, 

_____ ____ _________ kas p. Levuliui yra patinka- 
darė spėjimus ant ypatų, ku- 1713 daugiau “suvis nieko.’ 

Iš šito r.uotikio aišku, ką 
bolševizmas padarė iš buvu
sių kitąsyk susipratusių dar
bininkų. Jiems šiandien visi 
šnipais “kvepia" ir tuo pačiu 
laiku jie trokšta patįs jais 
“pakvipti.” O savo tikslo ne
atsiekę', rėkia, šaukia ir kitus 
kaltina Kunigas U.
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What McGrab Wanted.
w;i- in:. rvj.-w hi-. in

•n<leu futher-in lau-.
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i.: i!SittiTS liund.“ be

% “All riziit.“ said riie old gentiemant 
itiat’s tiveil. Ihen.”

•I‘o her dianienil rings go with Ir?“ 
asked M. Grali, ansbiuely.
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ibą kas link buvimo išdavikų
bolševikų kuopose, t&i tiesa, 
bet jokių vardų aš nesu mi
nėjęs. Visų tų vardų minėto- 
jas buvo pats p. Levulis. ko
ris su manim kalbėdamas iv

Maket Many Knots.
< . tie l-.a tnakis J”

s:ti.| TIh* .«.v. .
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DON’T MISS THIS

Pastovus komlys ir šaltis tau
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra prnmr.as ‘vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą.

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacij* ir uždegimą- 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalą augimą.

Creomulsion yra užtikrinta® pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio. ar 
“flu." Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvio- 
tų vartojant j; taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg) 

__ _ __ __ • __

I

CREOMULSION
•KELEIVIO’ KNYGOS.

Į Ar Buvo Visuotina* Tvanas 1 — Kaip 
I Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
i nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
■ na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
į Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
; savo rankoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
j tiek vandens, kad visą žemę apseni- 
į tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir Liti; veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jok i s kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

. be galo Įdomi. Kas žodis — tai fak- 
. tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
'■ argumentas griūva. Mokslas a
l mokslas nuo pradžios iki galo.

tvatna • ^5c.

Kukius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovėa indai 
bet arijonai, egiptėnai, chaldai, ąsy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labui užimanti. 
Tai ya tikra tiksiimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.2S

, i
Lietuvos Respublikos istorija ir žasn- ' 

lapis. — šitaa veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir

J1 JT®. •Pskie,k« fonė3. Danjriaa juoku> Ameri.
Pridėtas didelis spalvuotas semlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rūbe žiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
et us. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli-1 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai; Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtai audeklo apdarais .........  $1.50

rios jam nepatinka. Iš to ir 
nenuostabu, kad jis jų var
dus gerai atmena, taipgi nuo
lat ir visur kartoja. Aš turiu 
pasakvl. kad p. Levulio mi
nimas ypatas nevisas pažis- 

.-tu. ir abejoju, ar jos visos 
įmanė pažįsta?

Jeigu aš sužinojau apie 
darbininkų išdavystes, tai 
visi gali suprasti, jogei 

tesant kunigu, tokie dalykai 
lengva yra patirti Kad man 
buvo paskirtas laikas lankyt 
kompanijų biurą ir buk aš 
gaudavęs iš ten pinigų, tai 
yra grynas melas. Tik esu 
sakęs, kad į tokias vietas bile 
laiku aš galiu ineiti.

Manęs niekas nėra prašęs 
atvest lietuvį jokio Bimbos 
vieton ir aš savo kalboje p. 
Levuliui minėjau vardą ypa- 
tos. kuriai aš norėjau pagel
bėt gauti bei koki darbą. Ka
da Įsakytu laiku mudu nuė
jom i paskirtą vietotai tenai 
man buvo pranešta, jogei 
bus tai .vpatai duotas darbas, 
jeigu apsiims išduot raportus 
iš organizuotų darbininkų 
darbuotės. Toki pasiūlymą 
priimt atsisakius, nedavė jo
kio darbo. j

Kaslink “Dėdelių” ir “Gu-‘ 
drulių." nekalbėjom dau
giau negu nekuriuose laik
raščiuose yra buvę aprašyta, 
o ypatingai nevartojau žo-. 
džio “Gudrulis.” bet’vieton' 
to. visai kitą. Tas žodis kaip’ 
ir visas kitas melas, yra p.: 
Levulio nukaltas.

Kad aš numurkiau ant 
klausimo api? šnipų biuro 
antrašą, yra tiesa, bet p. Le-j 
vulis pergreit pamiršo, kadį 

į aš numurkiau ir ant jo įvar-į 
idytų esant šnipai- ypatų.

Apturėjęs telegramą neva-! 
.žiavau Detroitan dėl to, kad 
telegramoj nebuvo minėta1 
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—Iltis young 
’tėd to ttie lvwe;

J’x> (introdn<ing) 
bns just b*en ris.1' 
i.ouse of conzre»<

Zo—Ab, a Mis- representative, T see.

Kodėl žmonės netenka ’ 
spėkos ir gyvumo

Nervinis ir muskulinis silpnumas 
privelia prie tokių nega'iavimų ir ligų, 
kaip nevirškinimas, menzas apetitas, 
inkstų ov pūslėj suerzinimo, kuestipa- 
cijos, galvos s audėjimų, kvaitulių, 
neramių, bemiegių n".ktų, sumenkėju
sių orgar.ų, prasto kraujo, jautimosi 
nuolatos pavargusiu, r.usi amavusiu 
ir abelnai menkos sveikatos. Kada 
nervai ir muskulai li«*ka sustiprinti, 
tos ligos išnyksta ir žmogus vŠ jau
čiasi pilnai sveikas.

P-as Orvil Nadeau, Whitnesville, 
Mass., pasakoja kaip Nuga-Tor.e su
grąžino jam gerą sveikatą po 5 metų 
kentėjimų. Jis sako: “Nuga-Tone daro 
man labai daug gero. Dabar aų gerai 
miegu naktimis ir turiu gerą apetitą. 
J’er penkis metus as tsba.idziau daug 
visokios rųšies i . 
bet radau tikrą vaistą —.Nuga-Tone. 
Aš dėkuuju jums nž suteiktą man pa- , 
gelbą.“ Jeigu jus turite vieną iš virš į tuva XIV metašimtyje. 
minėtų ligų, arba jaučiatės abė'nai pa- —
krikę, jus dėl savo paties labą, priva
lote kur tik vaistai yra parduodami, 
arba jei jūsų vertelga neturėtų take, 
jis gali gauti dėl jus is c: m > veisti-?'.

koj munšaino. šioje knygoje telpa aut 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ................................  29c.

Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo 
Sau žemę. — Labai Įdomųp senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "14- 
virkičias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos“. Parašė Z. Aleksa
40 pusi....................................................... 10c.

Davatkų Gadzinkoa. — Ir kitos tinka
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzinkų” telpa 80 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iv dainų tinka juokingoms 

j deklamacijoms, šešta pagerinta
laida. 48 pusi........................   10c.

Reumatizmui

Sielos Balsai. — Paiki knyga, daugy
bė ’abai gražių eilių ir dainų. Daugį 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ............................................ $1.00

Ben-Hor. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

vaistų be pasekmių, galiate. 472 pusi................................ $2.00

Z Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- į 

Istoriškas 
romansas M. B«rnatowicz’o. 
468 pusi. $1.50 į

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir ę> žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K>- 
: j jokirga knyga su 379 puikiais pa- 
|veikslais, perstatančiais Įvairius nuo- 
tikius nuo ptieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus-

l lupiai. Kaina ................................... $1.00

DeJkc Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—I įeito, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
[be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
. vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
I kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
į cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
Ivkų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 

Į Krygitės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ....................   15e

Rodei Aš Netikiu į Dievų? — Arba 
j Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
k a tai kas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL ................. 20c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilia- 
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerint* 
laida. ..................................................... tae. i

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj teip* į 
23 gražios eilės, daugybė rtraips- i 

r.ių, juokų, ir Lt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi. ................................. 2$e.

liko,tolia ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
ųa n irs būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šit* knygutę. Pa- 
rabošn*. Pusi. 23 ............................ 10c-

Bjla Detroito Katalikų su Socialis
tą t,. — Pirm* kart* katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų karta jie užpuolė .socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 nusl. ...................... 25c.

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti lodo
mus pasakojimai: 1) žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Piln* juokų ir
ašarų
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perskaityti. ............. 25e.

"O. S. S.“ arba šliuMut Iškiliai. — 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė Knyga labai pa
gal oakutrn Holitzerj sutaisė Be
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Paparčio Žiedas ir keturios kito* 
apysakos: 1) Neužsitikintia Vyras;

rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
r-aikai tikt j visokius prietarus, 
burtus ir tt. ....................................  15c.

kankinant
R<-<! Cro’5 Tr.k-
i .• ~ :v i -t c-
riai Ganna-na 
viaoee a; ti-rko- 
st. Gaminta 
J o k n « o n i r 
lol.r.-. Ncw 

ŠnK>sw>ck,X.J.

Apie Die»ą. Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Ftobert G. Ingersoll, gar- 

. tiausia* rmsnutyje kalbėtojas ir Bib- 
į ’ijoe prietarų naikintojas. 72 
pu si, 2ėc.

Amerikos Maeeęhas. — Arba kaip ka
talikų kunigas hans Schmith paplo

vė merginą Oną AumuRer. Su 
paveikslai*. 16 pusi..............................10c.

> 
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
• ka deklaųyicijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ................................................. 16c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Masa.

‘kokiuo reikalu aš tenai šau- 
įkiamas ir nebuvo jokio ant
rašo. Aš tik už sak aitės laiko 

'per kitus sužinojau visą daly
ką ir tuoj susirašiau, bet pa

gyriau. jogei mano rašyti lai-: 
škai palaikyta niekais, ir' 
Detroito “apšvietiečiai,” p.1 
Levuliui vadovaujant, nutarė 
savo naujai iš Clevelando 
parkeltą “Aidą" užpildyt 
melais apie mane.

Daugeliui gal būti žingei- 
du, kame visa tos “misteri
jos” priežastis ir kodėl p. 
Levulis taip užsipuolė mane

Wa«ted Sentiment.
į~f ra-not sinx the nM tonitn." 

TT- Tvalle® The l->-s :s small.
He tre« the aew—and th s 

true—
He <annot eina .it all.

RedCross
KidneyPlaster

Naudok gydančias putas

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus Sveiearilko 

i Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria j odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimų bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Bonas, 
Egzemą. Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina SI.90. 
Reikalaukite aptiekose arba priaiųaki- 
te S 1.00 ir mes tuojaus išsiusime per 
paštų bankų. (-)

FREEDOL REMEDT CO.
.788 A. Warren SL, Boston 19, Mass.

prove.
Ar Jy$ Esat Nusikamavę, 

Silpni, Nervinai?
j Kad turėti stiprų kur.a ir išsigalėt . 
j sunkiai dirbti per dieną ir paskui va- į 
i kare jaustis “kaip dviejų metų vai- ■ 
’ kas.“ jus turite tris sykius j ii:eną ge

rai ir su skanumu pavalgyti ir paskui 
inkamai maistą suvirškinti' .Jeigu jųš 

negalite valgyti, negalite miegoti, ne
galite dirbti, tik paimk’te prieš valgi 
šaukštuką Tanlac.

Mr. Stephen Vitale. nuo 127 Spring- 
lale Avė. Meriden, Conn.. sako: “Aš 
buvau silpnas, liesas, sudžiūvęs vai
tas ir užaugau Į vyra tokioj padėty 
3et Tanlac mane pataisė. .Jis padidinę 
nano apetitą ir perdirbo mano sjcilvį 
taip, kad jis viską suvirškina. Aš už
augau 25 svarus.“

Tanlac yra stebėtinas vaistas nuc 
nevirškinimo, konstipacijos — gesu. 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 
skausmų. -Jis sugražina prarastą ape
titą, pagelbsti suvirškinti maistą ii 
atgauti sveikatą ir svori. Jame nėr:: 
mineralinių vaistų; padarytas yra iš 
šaknų, žievių ir žolių, pačios gamtos 
vaistas sergantiems. Kainuoja ma
žiau kaip 2 centai už doza. Gaukite 
bonką nuo aptiekoriaus. Pinigai bus 
sugrąžinti, jeigu jie nepagelbės.

1I
!

Šėmis: Kaip suradai save po 
pereitos nakties baliaus?

Bemis: O. tas nesunkū. Aš tik 
dirstelėjau po stalu, ir kaip sykis 
•mano tenai gulėta.

Wonderfully Wi«e.
‘Td 10 ve to Jw vrise anil k no ir every 

thing.” said the prettv giri to th- 
^niart young bu-ine<s man. “It mus 
L*» vonderful t<> be likę that."

“Yotire rizht.” «aid tlie young man 
“it

Jaučiasi parai ant nuparos

i«r
Strained Soup.

Xew Maid—Blease.zl’ve strained th- 
soup. mum. » ■*

Mistress—Tha,t's rizht, Jane. Brin 
in.
Xew

to put

lt
Maid—I ean't. mum. I forgo 
anything įimlor ilie strafner!

Pa Kaew.
whnt is a yes-man?”“Pa. 

<1arencė.
■•lt's a hu^band. sos. whose 

(■oniobaric to hi« wifc's orders 
•Mm." rėplioti !ii« d.trf.

3ske<

snapp 
is Te

Tanlac,
į 52 MIM0NAI BONKŲ UVABT0TA |

Didn’t Know Mula.
“VVhat becamo of that hired 

vnii got fr«>m the ei t y?"
"Atr, he used lo be a chaurfeur. air 

on- dar he crawle<) nndrr a mule _... _ . . .. - '

Short-r Short Story.
“ramniTiiri
“Yv* tnke.'

itin:

t

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbom 
ir importuoja
me visokių ru- 
ih runkotniaX<£ 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos Musų kainos žemesnės 
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam ne 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ko 
ri prieiųnčism dykai. (->

BUATTA SERENEUJ A CO.
1014 Bhie Island av. Dpt. 31. Chieago.

i

Naktinius 
PŪSLĖS 

Silpnumą ai 
Inkstų

Skausmą •
Tuojaus 
palengvina

Santai Midy
Nepavojingas

MARGUTIS
Kiek vienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis mi Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 5ftc.

“MARGUTIS"
3210 S». Halsted SU Chieago. 1H.

Jdėk į laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

■409 BROADWAY. ROOM 4, 
SO. BOSTON. MASS.

R. J. VASIL

Pardundu: NAMUS. FABMAS, 
KBAL'TUVES.

Mintinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNlšiUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvutj ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- 
MENTUS kaip čia. taip ir Lic- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip- S 
kitėo. R- J- VASIL
409 Broaduay, So. Boston. Mum A

I
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ILAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N jo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

IŠ LAKIŲ PADANGĖS.
A< u likimui Ylakių vals

čiaus pirmyneiga pakliuvo į 
rank. s “dėdžių,” kurie di
džiai siu rupestingumu sten
giasi palaikyti viską taip, 
kaip ouvo protėvių laikais. 
Tiesi, dar prieš karą, buvo 
iškilę > projektas išgrįsti mie
stelį, jau ir akmens buvo pra
dėti ežti. Bet per keliolika 
metų darbas nė vienu sprin
džiu nepasistūmėjo pirmyn. 
Židikų gatvė dar baudžiavos 
laika s buvo išgrįsta, bet “dė
dės” urbut nutarė, kad gren- 
diny: —bereikalingas ir Yla
kiam 5 kenksmingas išmislas, 
ir įsakė valstiečiams apipilti ,buvo nužudytas*. Tą dieną, 
jį žvyru. Tuo budu jį visai j kai jis buvo nužudytas, kaip 
palai lojo. Iš kaimų į miestelį rodo liudininkas, kaltinama- 
—1J to JI—, sis išėjęs iš namų, ir viena
bet į patį miestelį įeiti neiu- liudininkė mačiusi, kaip jis 
rėdamas ilgiausių batų nė greitai bėgęs iš tos vietos.

UŽ KAIMYNO NUŽUDY
MĄ GAVO 20 METŲ 

KALĖJIMO.
Kariumenės teismas Kau

ne nagrinėjo bylą prieš Vin
cą Naidzinavičių iš Žaslių 
valsčiaus.

Jis kaltinamas tuo, kad 
1927 m. kovo 18 d. pasipel
nymo tikslu nužudęs savo 
kaimyną Antaną Mirinavi
čių. Užmuštasis prekiauda
vęs kiaulėmis. Kas penkta
dienį su kiaulėmis vykdavęs 
į Kauną. Paskutinį penkta
dienį jis turėjęs apie 1200 li
tų prie savęs; grįžtant iš 
Kauno vienam pakrumy jis

ateiti šiaip taip dar galima,

nemėgink. Dar ačiū buvu- i 
šiam vidurinės mokyklos^ 
moki tojui Šarkai liko išgrįs
tas ta kas nuo mokyklos iki 
miestelio. Juo šiandien Yla
kių valsčiaus ponai ir pasie
kia miestelį, o kitaip turėtų 
oru lėkti.

1925 m. grupė žmonių su
mani įkurti. Ylakiuose kope- 
ratyvę pieninę. Valsčius turi 
kaip tik tam tikslui tinkamą 
butą — buvusį grudų sandė
lį. Btt valsčiaus “dėdės’ ko- 
peratyvinei bendrovei to na
mo neduoda ir tuo budu nu
grūdo pieninę į užkampį, į 
kaimą. Bet kad anot jų beta
riant “bolševikuojantieji” 
nebadytų jiems akių, dalį to 
sandėlio pavedė Ūkininkų 
Sąjungai* Ši, neturėdama pa
ti kaip išnaudoti, išnuomojo 
sand ėlį nekuriam Latvijos 
piliečiui, kuris pargabeno iš 
Latvijos nudėvėtas mašinas 
ir įsteigė neva pieninę. Vals
čiaus ponai džiaugiasi: gir
di, ir burnos uždarytos — 
pieninė yra, ir naujenybių 
neįvesta, nes latvio gamina
mas sviestas niekuo nesiski
ria n jo musų bobučių namie 
pagamintojo. Pieno perdir
bimo bendrovė pasiūlė nu
pirkti iš valsčiaus minėtą 
sand iii kad įrengus ten pa
vyzd ngą pieninę. Nors vals
čius ir neturi pinigų buti- 
niau.- ioms savo išlaidoms, 
tečia i šį pasiūlymą atmetė. 
Gird', šįmet sueina 100 metų 
kaip tas sandėlis statytas, be 
to esanti davusi Ūkininkų 
Sąjungai žodį kitam to san
dėlio niekuomet neperleisti. 
Neja įgi valsčius tarnauja ne 
visuomenei, bet partijai? '

» a>..
pabarui. ii.ias -

~ At v-203
- r

Pinigus pers unc.a
žemomis .

Dėl sugrįžimo k •ui I 
informacijų klaus ii 
agentus arba pa.'

Hambarg-American Line
209 Tremom St., Litiie 

BOSTON, MASS.

PROGRESUOJA.
Tirkšliai. Kas yra matęs 

Tirkšlių miestelį prieš trejus

3 METAI KALĖJIMO 
UŽ 25 LITUS.

Kauno apygardos teismas
Jau anksčiau buvo rašyta, metus pripažins, kad Tirkš- nubaudė Vincą pinkunskį 3 

kad gruodžio 10d. buvo ras- Kai jau visai nebe tie: yra 
tašant kelio Tryškiai-Stak- (eiefctros šviesa, dirbamice- 
mėnai, be sąmonės ir sunkiai j šaligatviai, įsteig-
kirviu sužeistas Stakmenų. ._ y > •
kaimo gyventojas Ringis Jo-!^ P“?0 ^ntura kun nuo 
nas, kuris po kiek laiko mirė, ruodzio 1 d. pakelta į pašto 
Kriminalinė policija išftiški-, įtaigą. Neatsilieka ir vals- 
no, kad velionis Ringis buvo i čiaus valdyba: seniau buvo 
įtariamas smulkiose vagys-įtik viršaitis ir sekretorius, o 
eseirbuvo keletąįkartų jų i~bar be jų yra 4U raštinin- 

pegautas bevagiant siaudus 
ar kitus smulkius daiktus.

10 dieną gruodžio Ringis 
pasikinkė arklį ir išvažiavo 
vogti iš kaimynų bulvių ir 
nt kelio buvo nežinomo as

mens nužudytas.
Bevedant kvotą teko nu-, 

statyti, kad Ringį sužalojo to \ 
paties kaimo gyventojas Ma
žeika Juozas, kuris liko tuoj| 
sulaikytas. Tardomas kaltu 
nužudyme neprisipažino.

Kriminale policija kraty
dama jo butą rado kirvį, ku-

VAŽIAVO VOGTI, O NU
VAŽIAVO PAS AB

RAOMĄ.

kurioje buvo rastas lavonas. ; • iuo buvo sužalotas Ringis.
Kaltinamojo žmona, atė-, 

jusi pas tą. kuris matęs jos' 
vyrą, sakiusi, kad eina gan
dai apie vieną ir kitą asmenį, 
kurie buk užmušę Mirinavi- 
eių, bet patarusi apie tuos 
žmones tylėti, nes jie galį 
gandų skleidėjus užmušti.

Apylinkės gyventojai įta
rę Naidzinavičių, bet jis nie
kieno neklausiamas aiškino, 
kad nukovimo dieną nebuvęs 
namie: jau dieną prieš tai 
nuvykęs pas švogerį, ten pio- 
vęs lentas. r~.........................
grįžęs. Tečiau liudininkai ro- j d žiū bvla.' Mat pereitą va
dė, kad tą dieną ir šeštadie-|sarį Vanagupės kaime, 
nį jis buvęs namie. Jų maža Šiaulių apskr. atėjo trys ne- 
mergaitė ir vaikutis sakę, j —-• ----------------
kad Mirinavičių užmušęs jų 
tėvelis, nes Milinavičius bu
vęs negeras žmogus. Bet jie 
biją pasakyti, kad tėvelis 
juos nemuštų.

Kariumenės teismas rado 
ganėtinai įrodymų, ir Vincą 
Naidzinavičių nubaudė 20 pigų. Antanas šeškus nušau' 
metų sunkiųjų darbų kalėji- tas vietoje, Juozas šeškus 
mo.

Kirvis buvo su kraujo žymė- 
; mis. Taip pat buvo rasta to
kių pat žymių ir ant paties 
Mažeikos drabužių, kas pil
nai įrodė jo nusikaltimą. Ma
žeika Juozas padėtas kalėji- 
man, o kvota perduota Kur
šėnų nuovados teismo tardy
tojui.

kai ir keli maži sekretorėliai.
i Tik nelaimė, kad anot prie
žodžio, per daug šeimininkių 
šuva lieka nelakęs. Taip ir 
Tirkšlių valsčiaus valdyboje

Vieną dieną užėjau su re' ; 
kalu i valsčiaus valdybą. R< 
dau kokį tai ponąjsu blizgar 
čiais guzikais.. šis pareiškė 
kad, girdi, sekretorius Ma 
žeikiuose, o antras raštinin
kas, kurs mano reikalu kny
gas turi, yra išėjęs miestelin 
prašom palaukti. Reikalai 
reikia atlikti, tai ir laukiu. 
“Luktelėjęs” nuo 9 vai. iki 1 
valandai dieną sulaukiau 
reikalingo raštininko, bet šis 
vos ant kojų besilaikė. “Ap- 
silpęs,” matyti tarnybos rei
kalais besidarbuodamas.

Ar ilgai taip Lietuvos val
diškos įstaigos progresuos?

I

metais kalėjimo už tai, kad 
‘ jis Kaune pro išlaužtas duris 
iš vieno perrašinėjimo biuro 
pavogė rašomąją mašinėlę ir 
ją pardavė už 25 litus. Kalti
namasis jau kelintą kartą 
baudžiamas už vagystę. Sa
ko : “Aš esu nekaltas, nes va
giu tada, kai išsigertu, o gerti 
mėgstu. Tai mano didžiau
sia yda. kurios atsikratyti 
negaliu.”

I

TRAUKINYS SUVAŽ1-; 
NĖJO ŽMOGŲ.

Venta. Nesenai ties Ven
tos stotimi traukinys suvaži
nėjo ūkininką Ruibį apie 50' 
metų amžiaus. Nelaiminga
sis, matyt, girtas ėjo geležin
kelio linija ir nepastebėjo 
.traukinio. Ko ta degtinė ne
padaro? LIETUv

CUVKLAND,

MIRĖ SENAS VEIKĖJAS.
Mažeikiai. Nesenai čia mi- 

ė senas socialdemokratų 
tikėjas Taurinskas, palik
imas žmomą ir 3 mažus 
alkus.

Saum—Tai Plaučių' 
Uždegimo Mėnuo

I

Vyr. Tribunole prieš Kalė* 
_ . _ Idas buvo svarstyta apeliaci-j

Tik sekmadienį' jos tvarkoje plėšikų-žmogžu- į

pažįstami asmenys pas šeš
kus. Pasiūlė mainyti pusba
čius į laikrodį. Sumainė. Pas
kui prašė magaryčioms par
nešti pusbonkę, papietavę ir 
atsiskaitę už pietus — išėjo, 
bet tuoj grįžo. užstojo duris 
ir šaudydami pareikalavo pi-

noi-s sunkiai sužeistas pa
bėgo. Per kiek laiko knmina- 

i line policija juos sugaudė. 
;Tai buvo St. Butkaitis iš 
[Plungės valse., Juodupės

Sausis yra plaučių uždegimo mėnuo. 
Žmogus su užkietėjusiais viduriai.- 
lengvai pagauna tos ligos, kuri pernai 
S’jv. Valstijose nuvarė j kapus 50.0'M 
žmonių.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS 

pašalina visą pašalinę medžiagą iš jū
sų vidurių, palaiko vidurius liuesus ir 
padidina kūno gajumą. Gerk Trinerio 
Kartaus Vyno reguliariai ir žinok, kad 
viena uncija apsisaugojimo lyginos 
keliems svarams gydymo. Kasdieninis 
viduriu išvalymas padidina atsparu
mą ir inteikia tikrą pageibą prieš li
gas. Malonu yra gerti Trinerio Kar
taus Vyno, nes jis pagamintas iš Kali
fornijos raudonojo Vyno, medikaliv. 
žolių ir virškinimui geibstančių selyk- 
lų. Pabandyk jį! Visose aptiekose 
Naudingas kuponas kiekviename pa- 
kiete. Sampelinis buteliukas (vienas 
vienai šeimynai) nuo Joc. Triner Co., 
1333 So. Ashland avė, Chicago, III.

Jei Patrukęs
Bandyk Tą

ŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 
IETOS. SENOS AR NAUJOS. Dl- 

»ELĖS AK MAŽOS, IR JUS BUSITE 
\NT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

Tl’KSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas W. S. Rice. 69-K Main street. 
Adams, N. Y’., reikalaujant dykai iš- 
andymui jo puikios stimuliuojančios 
tplikacijos.-Uždėk jų ant patrukusios 
ietos ir muskulai pradės trauktis; jie 

rusijungs taip, kad atsidarymas arba 
latrukimas prapuls natūraliai, ir tuo- 
net diržai ir kitokie muskuhj prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra- 
eisk progos neišbandęs šios puikios 
'.setedos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
■>e skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi- 

] kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 

1 operacijos stalo ? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
'.odei, kad tie patrūkimai nėra skaus- 
ningi. Rašykit tuojaus reikalaudanąi 
išbandymui šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 

i žemiau įdėta kuponą.

Į
Dykai nuo patrūkimo

W. S. Rite, Ine.
G9-K Main st.. Adams, N. Y.

Malonėkit man prisiėst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančią aplika
ciją nuo patrūkimo.

Vardas .....................................................

Adresas ......................................................

Valstija .....................................................

ŠTABS KAPITONO MI- 
CHAILOVO LIKIMAS.
Gruodžio men. 18 d Ozes- kaim„ K Kazra^ iš T(,gių 

kienes gatvėj num. 23 kie-l—v c .iJ-__  *
me. prie išeinamos vietos bu
vo rastas nežinomo asmens . < - 3
lavonas. Apžiurėjus nustaty- ■'uo? nu^a“!? P®

. _ v . plYVY Lrr»iii? 17nlmirvir\ A rc’irmmąąn

ia, navi ia>uiiac »i a xu.i- ... • 7 , ••
ehailovo Miko, kurio mirtis amnezijos įstatymą jiems h- 
ivvkusi dėl nelaimingo atsi- k.° ka!«“ P" 9 metus-

ta, kad šis lavonas yra Mi

tikimo.
Michailovas rusų laikais 

turėjo štabo kapitono laips-
ni. 1924 metais tarnavo paš- i I 
to vagonu palydovu ir tais I ■,
pačiais metais lydint jam 
pašto vagoną, ties Palemono 
stočia, kaip jis buvo krimina
linei policijai pranešęs, buk 

Tiikšliai. Prie Tirkšlių Že- tai j vagoną įsiveržė ginkluo- 
rnalė:- vieškelio už Lėlaičių 
dvaro yra taip vadinama 
Strip nkos koplyčia. Ji visai 
apleista: be stogo, beirstanti. 
Senis u šiai koplytėlei atre* 
montjoti Žemalės klebono 
buvo renkamos aukos, bet 
kurtam tikslui jos sunaudo
tos — nežinia, nes'koplytėlei 
nieks nė lentgalio neprikalė. .. . ...__

0 visgi nevertėtų taip pa- iįmo nesenai išėjo iš kalė- 
likti; os be dėmesio. Joje ir limo.
daba/ randasi apdegęs Jono Kaip svetimšalis ir krimi- 
Stripeikos 1696 m. laidotas nalinis nusikaltėlis gruodžio 
grabr s. Ilgus metus — ligi mėn. 15 d. buvo pasiųstas 
pat d džiojo karo tas lavonas Kauno miesto ik apskr. virši- 
nepuvęs ir tik ištikus gaisrui ninkui, kad jį ištremtų iš 
apdegė. Yra toj koplytėlėj ir Lietuvos. Apskrities virši- 
kitu grabu laidotu *1786— ninkas davė jam trijų dienų 

‘ " '"i iš Lietuvos,
tečiau gruodžio 18 d. Michai
lovas nelaimingai mirė.

APLEISTAS SENOVĖS 
PAMINKLAS.

ti plėšikai, jį su jo padėjėju 
surišę ir apiplėšę pašto va
goną pasislėpė. Pravedus tuo 
reikalu kvotą, buvo nustaty
ta, kad tada plėšimo nebūta, 
o tik buvo sugalvotas Mi- 
chailovo darbas. Už tai Mi
chailovas buvo Kauno apy
gardos teismo nubaustas 5 
metais sunkiųjų darbų kalė-

1806 metų tarpe. Apie Stri- terminą išvykti 
peiką ir jo koplytėlę apylin
kėj eina daug padavimų.

DEGĖ VILKAVIŠKIO AP- į 
SKRIT1ES VIRŠININKAS. |

Iš Vilkaviškio vidaus rei-j 
kalų ministerijai’ praneša, kaime susipyko du kaimynai 
kad ten dėl nežinomų prie
žasčių buvo užsidegęs na- 
mas, kuname yra apskrities meHiciniš.
virsirinko įstaiga, o apačioj gojj pagalba negelbėjo. Po 
emisijos bankas. Gaisrą pa dviejų dienų Vaišnys mirė, 
vykę laiku likviduoti. Lazdos “karžygys” suimtas.

MIRTINAS LAZDOS 
SMUČIS.

Paežerių valse., Strieliškių

Ginčą išrišo lazda. Motiejus 
Monelis žiebė lazda Jonui 
Vaišniui į galvą ir tas su-

4

IcutseKza
Bukite prisirengę, kuomet Irflą* 

enza bandys užpulti Jus ir jūsų Žei
my uą. Nesijuokite is paprastų Per
ša b m i j ir Kosulių, Skaudėjimų Kru
tinės. Gėlimo Pečiuose ir pap-astų 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite i 
tai rimtos domės be jokio atidė- 
lioikno.

Kiekvienas jūsų namų gyventojas 
privalo Jažnri išsitrinti su PA1N- 
£XP£LLZR1U — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiąis 
sąnariais. Pr'/iurėkite sušlapusia^ 
kojas — stipriui išt-inkite k-»ju pa
dus >u PAaN-EXPEL.LERIU ir ap
siaukite sausom s kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonką 

PAIN-EXPELLER1O savo namuo
se. Jis pra<a!iua visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršau> šcšias<ie- 
šrnt metų senumo ir jis naudojamas 
visam pasauly. Galima gauti 35c. j 
ir 70c. didumo bmkutėse. |

b| Jūsų pačių vaistininkas J 
ra rekomrrdtjos juras I
■ PAIN-EXPEXL£RĮ. I

L* TK# eZ
TAM. HKHIER CO. ■ 

a—o tcvr- e*rre»»

CROOKLYN. M-M

I“'
B* I

Keliaukite valdžios laivais—.“Po 
Amerikos Vėliava”. Klaupkite savo 
vietos agentų dvi kainų ir žinių 
arba rašykite pas

UnitcdStatesLices
75 Statė St, Boston. Manu.

14 IK I i

LIETUVĄ
- PER BREMENĄ 
ant didelio Vokiečių :ai».

COLUMBUS 
artia aitais šio* Linijos 

laivais 
TIK AšTLONIas 

dienas
Puikios kajutos Trečiai 

Klesai—Tiktai 
Steitrumiai 

pa» vietos agentus arba 
ii Statė St, Boston, Maus.

NORTH GERMAI* > 

LLOYD/5

CUNARD UNUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš N.- toru- 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresiniu laive
BERENGARIA AQUITANIA

Iš BOSTONO: LANCASTR1A 

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas ( 
Pčtnyčią nauji, aliejų varo- 1

Įcunard line

Pamatykite Londoną pakely. 

Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
•aivakortes į abu galu iš

MAURETAN1A
Sausio 27, Vasario 21. Kovo 24.

Neva York į Kauną f’Mi ir brau 
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras namini- valgia 
mandagus patarnavimas. Dėl ki. 
tų informacijų 'au-kit< bih- 
Cunard agento, arba rašykit paa

33 Statė Street.
Boston. Man

sis Tribunolas apygardos tei
smo sprendimą patvirtino.

sunkaus kalėjimo. Atskaičius

Į

i miesto ir K. Stulpinas. 
Šiaulių apygardos teismas

Išplaukimai 
Laivu ii 
New York

LITUANIA
Sausio 26

ESTONIA 
Vasario *

LITU.’.NIA 
Kovo 2

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminu kožną dieną ir daugiau

siai jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lengvai-virški
nantis, vitaminais-turtingas sušvelninantis cod-liver 
aliejus, kuriuomi yra

c

n ro

Amerikos Lietuviai! Jip patarnausite daug Lietuvos pa
žangai h* savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO. ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašantmetams4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus, apie kitu kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymus siųsti galima atiiunčiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ba įvertintuose laiškuose Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Savo maža pastanga parra’i kultūros ir pažangu* darbą.

, A 3 tnridžta ki? krienu ji 
skaitytoja^ kuri? Jtenči: 

| * * ~ — -

I
i-1855 Milwiukee Ave~ Chicago, IH.^

’ i

Ę TAI
KELIAS

■/ .lietuvi v

ao laikraMo 
_____ _______________ teoėia nuo Sub- 

Acnte arba M.iskuln Reumatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lcmbaco). Padacros 

«G«>" parašyt man 
Lai’XP. padalant «a- 
vo vantą ir aibini 
adresu. o ai pritių- 
s i.yk.ii T i r no Do- 
Irrio Vertės Bmdu| 

-dyrini -mano 
. itnoumatiznio Gyduo- 
\\ liti. aš noriu kiek- 
\\ v •« nr. k^nėiantj |ti- 
|L\ kinti įkivo l“*Įomi« 

r, u»:- tai. ka r.aii pa- 
* •' v t Knhn’ss Rhen-

/ i -.-u!<• R' -ncdy. A 
tikras* kad

ccroM ir iųs patys į įstu-
; tikri-.’ ’ -kurąte muti ly'nt
vr t «•••■. N irs’ykit atsikratyt Rc-

• • z- ■• i fct r-.tcelba 
pL»-u*:u ar k.- k < iaiktų N •• indykit 
Hvilioti > ‘ e •' ra 3F
nu^rv’ir N •ii’ujykit išvyti i su uz- 

' k. '!>. • • Jiih prix.»l<-f jį pra8:tlint. Ji? J
vr.i kr-iuju <• vyti ii lankau.

rr a- t‘.ur. t i <: rb:; Kuh»> į
R’ ".m-itic U. :v Renmatirnmo tnri 

ji r-- HA p.'isiii’Ui-ur.ti nUO
-k i. • ir V •< r io. M »>’«< gyduolės 
pan.aikir <’< •..'/i < .!>• !■ u?. x tn-tknlų

g. rk?'* *• rr.” jr sąnarių su- 
su t maru.Į.

Aš noriu parodyt 
.Tiru.--. tik k n>ar» pavelysite. A*

. z.il.i: H > <iy; į virti:* ^nvaitf, jei
p;i|.. -’-y- ’ ............ k<’T*. n jo pasitikti
jum? dvk’i vi'tA <!<>’• iin vertės buteliu-- 
k.-i -v.Jhihu A- •• nai-.i i kokiai klta« 

į cy ’ • ju- x J ieu jns nrvarto-
. jot r-vi no r.« nežinot ką jn«

pu !.»rvr. rerskaitjkit. mnun ps«iu> 
lyntą /r;,»»:»u ir rrRmlnnkite

Į Viruo iv-lr-

$1.00 Bonka už 25c.
liband-.kit** ’d- Knhn’s Sub-Acutc ar

ba nn:sk..'u Rh-;u»-.me kad H-
noinm’t ir kaip -užmojo tiik«tan-
t'irn kitų, jnr R.'.nnatizmas gali būt 
prašali )! »**. ir mr> nenorim n/dirbt ant 
lihąndymo. Išbandyk) t—tai r1«tkaa ko
m. - norime, jot •»> atraite, kad ta* 
xreJb«ti juntu. tuont«’» užsisakykite dan
ei .u. ka * • : ibr.tr- s arydym ). o tas ‘RJteik- 
nw»s p»hia. Jrięn band>mas arnrltofs. 
tai ant t n ir n/M»» •>«<. M* • »x<i ud’dann • 
mažą buteliuką, kuras n- turi vertes, bei, 
sinnriamr jmIih**- atirros butrlL kokie- * 
par-’.<hiodo aptu-ko.'- už vi« ną coleri. 8i- į 
bu? lis -tinku- ir m« - tnrimr užmokėti i 
I)ė b : S nuUt už )>• r< lUtii:-,). Todrl ■ 
prhalnt pri«in*»i 3.5r. persiuntimo tt «n- 
pakavimu hunui o f.ojaus .aplaikrsi- • 
t<- Vi tt<> jy.kTbi Vert**-.- dykfti.
Prii ifant Dtreik's mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,:
Dept. E. W.

I
Jf
’•

ii
I

I

Ibaltikos

AMERIKOS 
LINIJA

jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai ge
riausias būdas gauti pilną naudą iš cod-liver alie
jaus, jis malonus. Scott’s Emulsion yra maistas spe- 
ciališkos vertės maitinančioms motinoms.

Scott & Bov.ne, Bloor.-.'ieM. N. J.

DĖL

Kreipkitės j Vietos Agentus ar į
BAI.TIC A.MERICA LINE

8 Bridge Street. New York, N. Y



8 KELEIVIS
T

No. 4. Sausio 23 d., 1929 m.
lydėtas i kapus. Laidotuvėse 
dalyvavo ir pats “Babe” 
Ruth, kuris tyčia tuo tikslu iš 
Nev. Yorko atvažiavo.

Aukos Juozo Neviacko
Paminklui.

Bevardis iš South Bostono
paaukavo .................... $5.00

“Ktl.” Nr. 51 buvo 159.55:

Nepamirškite Užgavėnių 
Vakaro.

Vasario 12 d., 1929. Dor- 
ehesterio Lietuvių S. L. A. 
359 kuopa rengia smagų 
bankietą praleisti Užgavėnių 
vakarą. Vieta ta pati kur bu
vote: Eastern Star Temcle 

h*, netoli nuo 
Babravičiaus - Taiaroniutės ham's CDiser. Neklauskite 
koncertas, ir tai ne bile kur, apie programą. Rengimo ko- 
bet Naujos Anglijos Konser- misija žino ką visi geriausiai 
vatorįjos name, Jordan Hali, mėgsta. Bu< visko. Muzika, 
kertei 'Huntington avė. ir šokiai ir užkandžiai. Bilietai 

dvejopi. Vien šokiams 50c.
Koncertas yra rengiamas Su užkandžiais $1.00. Turite, 

su SLA. 360 kuopos pagalba gauti iškalno. Klauskite “Ke- 
ir manoma, kad jis turės di-...................
deli pasisekimą, nes poną 
Babravičių kaipo dainininką 
lietuviai labai mėgsta. Be to

v

Vietinės Žinios
f I

v . .. . . ... Bus Babravičiau*-Tataro-K, »oe-luta. veiku. koncerUj
Bostono apieimkej sociali-

- ’ ‘Mus prašo pranešti, kad
10 vasario dier.ą Bostone bus 8 Virginia s

Į1
.. j štai yra užsibriežę platų dar-

Sionus ^ęncmis čiaJrdvo;buotės planą. Partijos sekre-
.......  torius drg. Levis 18 sausio 

kalbėjo Springfielde. 19 sau
sio Holyoke Kolegijos Socia
listų Kliube, o 22 sausio New 
Bedforde.

Ateinanti nedėldieni, 27 j 
sausio, Springfieldo socialis-j 
tai rengia prakalbas Hookei j 
School salėj, kur kalbės j 
Springfieldo Kolegijos prof. i 
Lav.rence K. Hali.

Ne\v Bedfordo socialistų! . . -
lokaĮas rengia bedarbių mi- '21.su -įuo <-aly'aus p-lė Ame- 
tingų Labor Temple salėj 31 Tataroniutė, Radcliffe 
sausio vakare. Kalbės drg. 
Lewis.

Bostone, po Nr. 320 Blue 
Hill avė. kas nedėkiienis 
kaip 4 po pietų būna socialis
tų paskaitos.

Roxbury socialistų kliubas 
pakvietė vietos “Civic Lea- 
gue” (“piliečių sąjungą”) Į 
debatus, kurie Įvyks 24 va
sario. Tema: “Ar ištikro re- 
publikonų ir demokratų par
tijų programas yra geresnis 
Amerikos minioms, negu So
cialistų Partijos progra- 
mas:

Vasario mėnesy i Bostoną 
atvažiuoja drg. Norman 
Thomas, buvusis Socialistų 
Partijos kandidatas Į prezi
dentus. Jis čia turės visą eilę 
prakalbų.

MONTELLO, MASS.
Bolševikai prakišo visur.

I
į Diibar ižde yra $164.55 

Paminklo Fondo Ižd.
S. Michelsonas.

visų pašelpinių draugysčių 
rinkimai valdybų 19ž9 me
tams.

_ Šv. Roke Draugystė išrin
ko pirmininku Kazimierą 
Vinslauskų — buvusi bolše
viką. bet dabar aitrų jų prie
šą. Jis žino daug jų šunybių 
ir pradeda jas keiti i aikštę, 
o buvusis bolševikų “apšvie- 
tos ministeris” S. Kriaučiū
nas gelbsti jam.

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovę valdė bolševikai 
per daug metų. Čia jų buvo 
drūčiausia tvirtovė: čia jie 
pasislėpdavo, čia jie pasipi
nigaudavo ir visus savo pla
nus čia dalydavo. Bet dabar 
ir čia prakišo dvi svarbiau
sias vietas: pirmininko ir fi
nansų raštininko.

Pirmininku buvo išrinktas 
Antanas Krukonis, o finansų 
raštininku — Mike Mačiulai- 
tis, abudu pažangus, progre
syvus piliečiai.

Kaip tik finansų raštinin
kas paėmė finansų knygas, 
tuojaus pamatė klaidų ir da
bar eina knygų peržiūrėji
mas.

Senas pirmininkas K. Na
vickas nenorėjo prileisti prie 
revizijos, bet, ant nelaimės, 
jo pirmininkavimas užsibai
gė.

Naujas pirmininkas darys 
viską, kad teisingai butų 
knygos peržiūrėtos.

Kaip Krukoniui, taip ir 
Vinslauskui nebus jau taip 
lengvas pirmininkavimas 
šiais metais. Bet daugiau tik 
energijos, daugiau pasišven
timo, o trumpoje ateityje 
Montellos draugijos galės 
puikiai sugyventi ir L. T. Na
mą pakelti. Nereikia paisyt 
bolševikų, kurie grasina ban
krotu draugovei; jie pir- 
miaus subankrutys su savo 
politika.

Pašalpa sumažinta.
Visos pašeipinės draugys

tės sumažina pašelpą ligoje: 
vietoje 10 dol. savaitei, bus 
mokama 7 dol. Duoklės mė
nesinės pasilieka 50c.. kaip 
do senovei. Ir štai dėl ko: Šv. 
Roko draugystė turi 530 na
rių, ir apie 830 dol. daugiau 
išmokėjo ligoniams, n°ęu 
kad mėnesinėmis sumokėta. 
Panašiai ir su kitomis.

kertei ’Huntington avė. 
Gainsboro st.

1 iija Tataroniutė, 
Kolegijos senylė.

Koncertas bus dienos lai
ku. 3:30 po pietų.

leivyje” arba pas kuopos na
rius. (6)

Rengimo Komisija.

į

Lietuves Nepriklausomybės sižudė 
Paminėjimas.

I

West Tisbury miestely, ne-! 
toli Bostono, sudegė 75 metų; 
amžiaus žmogus, r,J —
West. kuris gyveno 
pats.

Back Bay apartmenįe nu-' 
gazu Miss Zeną 

Christie, Brighamo ligoninės
16 vasario sukanka 11 me-superintendento padėjėja.J. C4.AVCA4AXA.CA A. A A»4V" .

tų Lietuvos Nepriklausomy-j 
bės. Bostono lietuviai, kurie; 
daug prisidėjo prie sustipri
nimo Lietuvos Nepriklauso
mybės, rengia paminėjimo 
apvaikščiojimą, 17 vasario, 
Lietuvių Svetainėje.

Prakalbos prasidės 2 va-F 
landą po pietų. Platesnis! 
programas bus paskelbtas; 
vėliau. Visi lietuviai kviečia-į 
mi prie minėto apvaikščioji-; 
mo prisidėti.

Edgar
• r 11vienas į

[I
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PUIKUS BALIUS.
Rengia L. M. A. Pačalpinė 

Dr-ja, Užgavėnių vakare, 
12 VASARIO-FEB., 1929, 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver sts., 

So. Bostone.
Grieš geriausia Svmfoni- 

jos Orkestrą iš Brocktono. 
Kviečiami visi dalyvauti, nes 
turėsije daug smagumo.

Rengėjos.

SVEIKATA
^^TAl 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 iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdary ta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston. Mass.
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Smagi Naujiena.
Lietuvių Jaunimo Ratelis 

Rengia
Linksmus Šokius
Ateinanti subatos vakarą 

Sausio-Jan, 1929 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampas E ir Silver sts., 
So. Bostone.

Garsioji Gillette’s Orkest
rą Grieš Lietuviškus ir Ame
rikoniškus šokius. Įžanga: 
Vvrams'SOc.. Moterims irSudegė Amerikos “didvy

rio” pati pas svetimą vyrą.
Užpereitą pėtnyčią Bosto

no priemiesty Waterto\vne 
nakties laiku dentisto Kinde- 
rio namuose kilo gaisras ir 
sudegė viena moteris. IŠ pra
džių buvo manoma, kad tai 
dentisto žmona. Bet vėliau 
pasirodė, • kad tai pati gar
saus Amerikos beizbolinin- 
ko “Babe” Ruth’o.

Policija ir detektivai tuo
jaus pašoko ant kojų. Prasi
dėjo tyrinėjimas, kodėl Mrs. 
Ruth nakvojo pas jauną den- 
tistą? Žmonės, žinoma, 
šnabžda vieni kitiems Į ausis 
ir visokioms pletkoms nėra 
galo. Sužinojęs apie tai pats 
“Babe” Ruth apalpo. Laik
raščiams jis padavė ant raš
to tik tokį savo paaiškinimą: 
“Jau treji metaiTiaip aš su 
savo pačia negyvenau. Per tą 
laikotarpi aš mačiausi su ja 
tik'kelis kartus. Aš padariau 
viską, ko ji norėjo. Jos mirtis 
man vra skaudus smūgis. Ta: 
viskas, ką aš turiu pasakyti.’’

Čia galima pridurti, kad 
nesutikimas tarp beizbolo 
čempijono ir jo pačios prasi
dėjo nuo to laiko,, kai išėjo Į 
aikštę jo reikalai su tūla pa
nele Dolores Dixon New 
Yorke. Šita merga tuomet 
prikibo prie jo sakydama.

Bostono Amalgameitų virši
ninkų rinkimai.

Sausio 19 d. Bendroji Ta- . ■y-ta A. C. W. of A. ifd inkol 
sekančius biznio agentus: 
nuo lietuvių J. Lekys, nuo žy
dų L Marcus, nuo italų J. 
Laurio ir kiriiėjų J. Barry.

Rinkimų laike buvo apsi
reiškus “kova” tarp komuni
stų ir ne komunistų kandida-i 
tų? Ant kiek žinoma tai, ro-; 
dos, kad nei vienas komunis-! 
tas nėra laimėjęs. Rep.

Vyrams'50c., Moterims 
is 35c.

Prašomi visi dalyvauti ir 
smagiai pasilinksminti.

Į

PARSIDUODA GROSERNĖ ant 
rero kampu,- greit priaugančiam lie- 
avių distrik’e. Galima padaryti ir 

ouėerne. Didelė priežastis, dėl kurios 
ariu parduoti 
,9U Hampshire st.. kampas Windsor.

Cambridge,“Mass.

C IT Y PO1NT Parsiduoda vienos šei-į 
nyru s namas. 7 kambariai su vėliau-j 
dais įta’$yr:a Kaina: $4850. J nesti:;

■ Likusieji ant ler.gvų išlygų. Ma- 
ykit B. KONTRIM <4)
I2‘» Marine Rd, So. Boston. Mass.

Tel. S. B. Č r-
i I I

!’ ASfR \M) YVOJA K AMBARYS j 
iel \ieno ar dvieju vyrų; kam reika-{ 
ir.jrss, jraiima matyti vakarais ar ne-1 
iėidier.iais. ar.t artrų lubų. <51 
231 1‘ardand -v. ( amb.ridge. Mass. ;

ar.

Ar galima draugijas 
suvienyti?

Kilo sumanymas, kad pa- 
šelpines draugystes suvieny
ti. Jaunesni ir darbštesni lie
tuviai tam pritaria. Sumany
mas yra geras, bet, ar bus 
galima jis Įvykdyti, tai klau
simas. Narių amžius tarp 37 
ir 65 metų. Nariais draugijos kad jis užpuolęs ją per prie- 
skaitlingos, kasos labai iš- vartą. Tuomet pati atsisakė 
eikvotos. Lietuvių Piliečių su juo gyventi ir jis jai mokė- 
Draugystė turi turto ant jo kas metai po $20.000 ali* 
kiekvieno nario po $12. Šv. menijos.
Roko Draugystė turi ant na- Dabar gi pasirodo, kad ji 
rio po $7.50, Vienybė turi po turėjo kažin kokių reikalų su 
$2.50. s. jaunu dentistu ir jo namuose

Žmonės be jokio bizniško nakvojo. Tikras skandalas, 
išrokavimo nustatė mokesti Valdžia buvo sulaikius 
ir pašelpą be jokio aprube- šermenis ir valstijos dakta- 
žiavimo. Yra buvę tokių ligo- ras darė skrodimą, nes norė- 
nių, kurie išėmė iš draugys- ta persitikrinti, ar jos mirtis 
lės virš tūkstančio dolerių atsitiko per nelaimę, ar gal 
pašelpos, o Įmokėję buvo tik kas pridėjo prie to rankas, 
po kelis ar keliolika dolerių. ~

Norint eiti prie pašelpinių 
’ " susivienijimo,

reikia sutverti

PAKSIIH UI) k PIGIAI
F^rches ery. 3-jj Įeimynų Colonia! 

.tyliaus ę<> šešias ka nbarius, atskirai, 

.-aru apšildamas; kaina $i2.(KHi, vor
as $13^500.

Kitas 8-nių šeimynų. So. Bostone, 
ant 4-th street, taiggi labai pigiai par
siduoda Klauskite* (4)

M. ZUNARIS, 10 Meilen St,
Dorchester, Mass. Tel. Talbot 5339.

Buvo manoma, kad Mrs. 
Ruth galėjo būt pirma nu
nuodyta, o paskui namas pa
degtas. Juk su ja buvo suriš
tas dviejų vyrų gyvenimas: 
“Babe” Ruth turėjo mokėti 
jai didelę alimoniją, o jos 
santikiai su dentistu ir iki 

visiems aiškus.

draugysčių 
pirmiausia 
komitetas, kuris išdirbtų pla
ną tokiam susivienijimui, su.- 
rengtų keliatą viešų susirin
kimu. smulkmeniškai išdės-«■ ■
tytų dalyką ir pakviestų no- šiol da nėra 
rinčias įstoti Į panačią uniją Tečiaus lavoną išskrodęs, 
draugijas. Buvęs komitetas valdžios daktaras pranešė 
paskirtas iš draugysčių šiuo jokių piktadarystės ženklų 
reikalu, man atrodo, neturės neradęs ir konstatavo, kad 
pasisekimo, nes tenai Įeina mirtis Įvyko per nelaimę, 
žmonių, kurie tokios vieny- Pereito j seredoj Įvyko ser
bės nepageidauja ir stengiasi menis. Lavonas buvo atvež
tų darbą trukdyti. tas i South Bostoną, kur gy-

And. Kireiiis. .vena jos motina, ir iš čia pa-

I
I

I
I
I

J
ILietuvis OptometnstasTelefonas SIU

Dr A. GgrM9-6UMiKku
LIETUVIS DENTISTAS

v ALANDOS:
Wuo lb^-12 diena 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

N.*<jėli<ymis pagal susitarimą
705 N. Main St. kam p. Broad St. 

MONTELLO. 51AS8 I
Išegzaminuoju akia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laika.

J. L. PAAAKARNIS, O. D.
447 Broadway, Se. Boston, Mase

S2SHS?£25žSS=eSeS2S2Sc5E5ZSH52SB.^
Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
i Taiso visokius automobilius ir
I gerai patarnauja.
j Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gau.it
[ patenkiną patarnavimą.

Perdavimo vieta:
549 E. BROADM AY

Taisymu vieta:
L HAMUN ST..

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON. M ASS.
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Tel. So. Boston 2483-M.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Rcal Es,ate and lnsurance 
Justice of the Peace 

Visame patarnauju gerai.
12i> Marine Rd„ So. Boston. Mass.

£
r3
£1

3

K
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įFARKIAY AUTO SERVICEj
Į and FILL1NG STAT1ON i 

J Studebaker Karų Agentūra, taip- I
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darnas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas n>us.

V1KTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are.,

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

/ 
Tel. So. Boaloa 504-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 Hienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Beredomis iki 12 diena. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

i

DR. J. MARCUS
Iš MASE tos IR KALNO 

Specialistas vtneriškų, krauju ir 
ūdos ligų.

Elektriką ir 6u6 gydoma 
jei reikalas.

361 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmor.J 066«, Rox 1894-J. I 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų

I
I1

VISU ŽINIAI
Už, visokios rūšies smulkius pas; 
garsinimus, 
mus apsivedi 
mus. parda\ir 
tome po 3< 
rint tą pat: 
kelis syk:- 
skaitome 2.
“Keleivio” 
rie turi užs 
ir už pirma syki skaitome po 2c 
už žodi, iš.-./.iant pajieškenma 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio ap^arsin:m . minim -• 
kaina 50c.

Už pajieš'.oy pjs gimin ų ar!>; 
draugų skaito: ie po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratorianBS, Ku
rie tur užs prenumeravę laiivrasti. 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu ^skaitome t k po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymą- klišės. Todėl nori:.t 
talpirrt paji?škojimų su paveiksiu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pa.-iųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

kaip tai: pajieškoji-
a, įvairius pran-.-ši- 
’is. pirkimas, skai- 

u; žodį už syki Nc- 
apgar-inir.ią patalp:r.: 

: sakančius sykius 
c. u žodį už syi.į. 
nnrurr.era toriam-,

-tBineravę ’.ai- rast :

»_ n

»

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių

i
i

?Dorchester Clothing Shop
Siutus, Ov e r kotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojanie se
nas, nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Raccoon, Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN H ALUIJS 
1854 ifurchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valanda*: 10—2; S—9 
S*kmadieniaia: 10—* 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Te). Bouievard 8481

♦i
*
»ar.t riebaus maisto perdaug gn- 

ti inkstams ligą, sako žinovai, 
kenksmingos 

Šie persidirba, prisikemša

Valtį 
ivai

'nes pasidaro rug 
I inkstams, i" r 
. medžiagomis ir ateina nugaros skau-1 
•įėjimai, galimas, galvos skausmai, ne- ‘

• miga. pūslės ir šlapumo r.egaliavimai. 
' Pajutę, kad nugara skauda, a- pus- 
i’ė neveikia kaip rėk ia, pradėkite gerti 

' , primaišydami kokias
s Jad Salta iš geros ap- 
j po šaukštukų stikle 
pusryčius irinkstai dirbs 

’ , ------ - iš su-
ų vynuogių ir citrinos.

i

galimas, 
įsiės ir i

Pajutę, kad nugara
’ė neveikia kaip re; ia. pradėki
<laug vandens, 
setU’ ’as uncijas 
tiekos. Imkite 
vandens prieš | 
puikiai. T s druskos pagamintos 
dėtinių rugš " 
prie kuriu dadėta lithia. Per ilgą iailą 
os vartojamos inkstų negaliavimuo- 

se, kad nuveikti rogštis, kurios pri
kemša inkstus.

Jad Sa.ts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan
tis lith-a gėrimas, kuri milionai vyrų 
bei moterų geria retkarčiais idant nu
vyti nuo savęs rimtas ligas, ir užlai
kyti inkstus sveikais Ir švariais.

i

i

i

ALLSTONE kampas Ashford ir 
vfalvtrn sts. Parsiduoda 9 kambarh 
lamas su garadžium ir didelis piečius 
ėmės. Klauskit H. G. CONNĖRY’ 

Kote! Beaconsfield. Brookline, Mass.

PROHIBIC1JOS AUKA.

REMOLA
GYDO

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 

Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA M 
išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. ■ 
—klauskite pas savo a^tiekorių ■ 
REM-OLA arba rašykite pas ■ 

H. Thajer & Co. Camb.. Mass..o ■ 
Išbandymui gausit DYKAI 

Gausite jį paprastam pakelyje. I

I I

i

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi lnsurance ir Mortgičių Seniausia Agentūra 

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1:173.

OFISU VALANDOS NUO. 9 RYTO IKI 9 VAKARO

LAIDOJIMUS’! 
kuriuos paveda’, 
mano prižiurėji-p 
muij visuomet 11 
būna patenkir.tip

| <r setaupina 
' nokai pinigų. G 

Mano kaina<J 
visiems ir visur S 
vienoda. P

i JON \S PETRUŠKEVIČIUS ’! 
, Lietuvis Graburius
> 162 Br.>adway. So. B»ston. Mass p 
J Residence: 313 W. 3-rd street.
J Telefonas: So. Boston 0304-W ,i

Nėščios Moterys 
•jaus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
25t 5Ot

Rašyk Pepsinic SdtzerCo. 
VVorcester, Mass. o

GAUSI SAMPELJ DYKAI

Telefo as 21324

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
;07 SU'MMER STREET, 

LAWRENCK» MASS.

<
4
4
i 
C
4
4 
<

DR LANDAU 
<2 CH AM BERS ST„ BOSTON.

765 Cambridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneriškas Ligas, 
^landos.— Kasete n nuo 8 iki 
O, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 
>iedeldien>a» nuo 9 iki 12.

Tel. South Bostor M20
Residence University 1463-J

S. JI. Puišiute-Shallm
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
466 Broadvrav. So. Bontnn, Maoa. 

Room 2.

Šita nelaiminga moteris. Etta 
May Miller. negalėdama išmai
tinti 10 mažų vaikų, buvo pri
versta daryti ir pardavinėti mun- 
šaina. Bet neturėdama iš ko poli- į 
ei jos papirkti, ji buvo tris kartus 
areštuota ir trečiu kartu nuteis-! 
ta kalėjiman iki gyvos galvos. Ji ■ 
yra iš Lansing. Mich. Tuo tarpu 
stanmbųs butlegeriai, kurie par
duoda degtinę čielais vag .nais, 
yra liuosi. i

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendų atneša $2700 į metus. Kaina $22,000. Jmokėti nemažiau kaip 
$2000. likusius išmokėsite rand >mis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi lai ningai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyve imu. tai tuojau pa-inaudokit šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko-tik viena sy
kį. jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $6500, įnešti r.enKžiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tflojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W. Broadtvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 1662—1873.

Parūpinant niortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgičių, kreipkitės pas mus. Insiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išniokesčio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Pardutfiam anglis ir malkas, pristatom į namus ne toliau kaip 12' 

mylių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
K ROMIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUAR> 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS ano 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 1* iki 
1 dienų.

i 
j

t

Lietnvižka Aptieks
Mot ažlaikome vtaoktų Vatat* 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nasflpneįiuMt 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimu, etc. 
taipgi ūžia k<>m Diebų iš Lietuvon. 
Patarnavimas k'Jogeriaus'aa. Įvai
rios Šaknys. partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunčia* ir per 
padtą Mnaų Aptieks tebėra to) pa
čioj vietoj.

1*0 SALĖM STRUTI, 
BOSTON, MASS.

s

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkųt 3390
1 ALLEN STREET, Cor. C ha m bers SL, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS M OŠTI S (Groblevskio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 diena*. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai“
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