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“Šventas Tėvas” Užsivoži 
Karališką Karūną.

feJriai Smuilmin NEW yorke areštuo- daiciai ounaiKino ta 250 streikierių.
Šį panedėlį New Yorke; 

policija areštavo 250 rubsiu
vių, kurie buvo išėję ant pi
kietų. Tarp areštuotų yra ir1

e

Gen. Obregono Užmušėjas 
Meksikoje Sušaudytas.Silezijoj 49 laipsniai žemiau 

zero.
Žiema sugniaužė ledinga 

savo ranka visą Europą. Ber
lyne temperatūra nukrito 22 
laipsniu žemiau zero pagal 
Fahrenheitą. Silezijoj 49

IŠTRĖMĖ 174 PIKTADA-I 
RIUS ANT “VELNIO

SALOS.*’
> Pereitą sąvaitę iš Meksi
kos ištremta 174 piktadariai 
į baudžiamųjų koloniją, kuri

RAtiAT'iAę VAKTvne _ randasi Pacifiko okeane antBAŽNYČIOS VALSTYBĖ MOKYTOJA SKUNDŽIA vienos iš “Las Ties Marias” 
JAU ĮKURTA. . MAJORĄ IR KUNIGĄ. • (“Trijų Marijų") salų. Toji 

kolonija tankiai yra vadina
ma Meksikos “Velnio Sala,”, 
nes patekusiems tenai pikta- laipsniai žemiau zero. To- 
dariams jau nėra vilties at- kios baisios žiemos tenai ne- 
gal sugrįžti. Juos tenai pri- buvo jau nuo 1590 metų, 
stato prie sunkaus darbo ir, Berlino parke Tiergarten

• 1
Sutartis su fašistais oasirs LVnno miesto majoras 

syta ir visom. d.v.tkoL B3“61- jr. kun- Morg.an UR° 
■.akyta džiaugti.. ■ patraukti teisman ir ant jų 

turto uždėtas areštas iki 
.. Pereitą nedėldienį popie- $100>(M)0. Juos skundžia bu.

komiteto pirmi-i PRASIDĖJO REPARACI- 'KLERIKALAI GRIEBIASI

ko. kad iš viso ant pikietų „ J,V DERYBOS.. Į DINAMITO,
buvo išėję 3,500 streikuo-j Paryžiuje sį panedėlį pra-į jje patjįjo prezidento

žius užsimovė ligi ausų kara
lišką karūną ir liepė belsti 
visais bažnyčių varpais, skel
biant pasauliui “linksmą ži
nią,” kad katalikų bažnyčia 
pagalios susilaukė savo vals
tybės ir karaliaus.

Ginčas tarp Vatikano ir 
Italijos valdžios, kuris tęsėsi 
per pusę šimtmečio, pereitą 
nedėldienį buvo išrištas ir 
užbaigtas “ant visados." Tas 
“ant visados," žinoma, reiš
kia tik patui, pakol įvyks Ita
lijoj revoliucija ir žmonės iš
vys iš Romos netik popiežių, 
bet ir patį Mussolinįsu kara
lium.

Bet pakol kas bus popie
žius su savo juoda kunigų ar
mija triumfuoja. Mussolini 
pereitą nedėldienį pasirašė 
sutartį, kad popiežiui grąži
nama pilna nepriklausomy
bė Vatikano mieste. Pati 
Roma pasilieka Italijos sosti
nė, bet ta jos dalis, kur ran
dasi popiežiaus dvaras, va
dinsis “Vatikano miestu." 
Popiežius bus to miesto ka
ralius. Italijos valdžia netu
rės teisės tenai kištis. Tiktai 
jeigu kiltų kokios riaušės 
Vatikane, tai Italijos valdžia 
galės atsiųsti savo policiją 
ginti ‘ ‘šventų tėvą."

•Šitą sutartį pasirašant, iš
rikiuotos popiežiaus davat
kos ir klierikai su visokiais 
brostvininkais gailiai kalbė
jo : “Dėkojam tau, o Dieve, 
išgelbėk savo žmones, o 
Viešpatie, ir palaimink tavo 
įpėdiniu*, ir užlaikyk juos 
ant amžių amžinųjų ir 
amen." O susirinkę juod- 
marškiniai fašistai pritarė 
tai ubagiškai maldai šaukda
mi: “Ėja, ėja, ėja, alala!"

Popiežius, kuris -z sakosi 
turtų netrokštąs ir nieko iš 
Italijos valdžios ‘•nereika
laująs,” išsiderėjo iš Musso- 
linio 105.000,000 dolerių at
lyginimo už tą laiką, nuo ka- 
ka (1870 m.) buvo sugriau
ta pasaulinė popiežiau* val
džia ir atimtos žemės. Itali
ja tiek pinigų neturi, tai 
Mussolinis išleido tam tikrus 
bonus, kurie dabar pardavi
nėjami biedniems žmonėms 
ir tuo bud u norima surinkti 
turtų “netrokštančiam” po
piežiui 105,000,000 dolerių.

TRIUKŠMAS JAPONIJOS 
PARLAMENTE.

Japonijos opozicijos par
tija Minseito pareikalavo, 
kad dabartinė valdžia su 
premjeru Tanaka priešaky 
pasitrauktų iš savo vietos, ir 
įnešė partementan sumany
mą nubalsuoti tai valdžiai 
nepasitikėjimą. Reakcinin
kai užsistojo už valdžią ir 
parlamente kilo toks triukš
mas, kad negalėta prieiti nei 
prie balsavimo.

vusi mokytoja Della H. Glif-
ford už prašalinimą jos iš
darbo. FJ ‘ *____ ________ ____________ r_______ ___________ o_.
priguli prie mokyklos komi- niai tenai buvo plakami ryk- vių šį panedėlį sušalo 2 žmo- 
teto ir mokytoja sako, kad štėmis ir kitaip kankinami,1 nės, o 250 buvo nugabenta Į 
jiedu prašalino ją vien dėl prje dabartinės valdžios ligonines su nušalusiomis no- 
to, kad ji priklauso pnešm-t kūno bausmė buvo uždraus- ’ simis, ausimis, rankomis ar

Jie padėjo po prezidento 
Gil’o traukiniu dvi 

bombas.
Meksikoj pasidarė baisi ū 

įtempta atmosfera. Pereigą 
subatą tenai buvo sušaudy
tas klerikalas Torai, kur s 
pernai nužudė gen. Obreg>- 
ną, tik ką išrinktą Meksikos 
prezidentą.

sidėjo reparacijų ekspertų 
derybos, kurių tikslas yra 
nustatyti galutinai, kiek Vo
kietija turi iš viso aliantams 
užmokėti už karo nuostolius, 
ir kaip toji mokestis turi būt 
padalyta. Francuzų patriotai 
norėtų nustatyt tokią mokes
tį, kad Francuzija galėtų at> 
mokėti visas savo pokarines _ . ...
ir prieškarines skolas ir pas-1 šito galvažudžio sušaudy- 

Į kui galėtų sau laimingai gy- mas baisiai suerzino klerika- 
Iventi Bet vokiečiai sako lūs- I jo šermenis susirinko 

Michigano valstijoj tūlas kad visa reparacijų suma nei; tūkstančiai fanatikų. Lydė- 
t,,-,. ........„♦a _ - - bain darni jo kūną i katalikiški s

jančių rubsiuvių. Streikas 
prasidėjo pereitą sąvaitę. Jį 
apskelbė “Adatos Darbinin
kų Unija," kurią nesenai su
organizavo komunistai. Jie

. . ’ paprastai, jie tenai baigia nuo medžių krito negyvi Į eina priešais Amerikos Dar-
Majoras su kunigu savo gyvenimą. Iki šiol kali- paukščiai. Ant Berlino gat-.bo Federaciją. Jųsekreto- 
pne mokyklos komi- niai tenai buvo ninkami rvk- viii si na n ėdė Ii Klišai n 2 žmn-lu ♦ k...,.rius Gold taipgi buvo areš

tuotas.

gai politinei partijai, o jos 
vietą atidavė savo šalininkei. | 

I
iGRAIKIJA APDEDA NE

VEDUSIUS VYRUS 
MOKESČIAIS.

Sekdama Italijos pavyz
džiu, Graikijos valdžia taip 
pat įveda mokesčius nevedu- 
siems savo vyrams, nes pas-

30,000 AMERIKIEČIŲ 
GYVENA RUSIJOJ.

Amerikos konsulas Rygo
je apskaito, kad nuo to laiko, 
kaip buvo sugriauta caro 
valdžia, iš Amerikos sugrįžo 
apie 30,000 žmonių Rusijon.

kutinis gyventojų surašąs pa- i Daugiausia jų išvažiavo jau 
rodė, kad Graikijoj yra 52,-1 P© to, kaįP įsivyravo bolševi- 
214 daugiau moterų negu vy- kų valdžia. Būdami darbi
ni, ir vyrai nenori jų vesti, ninkais, jie tikėjosi rasią 
■Taigi kiekvienas vyras, jei- tenai darbininkų rojų. Bet 
gu iki 30 metu amžiaus jisai paragavę bolševikiškų “py- 
neapsives, bus apdėtas tam į ragų? visi jie dabar norėtų

ti

tikru mokesčiu. Nuo 55 metų 
mokestis vėl nuimama. Tik
tai paliegėliai ir kai kurie 
valdininkai yra nuo to mo
kesčio paliuosuojami.

Vilniaus Lietuviai 
Sveikina Ame

rikiečius.
Rodžio vardu Chicagoje 

gauta iš Vilniaus šitokia ka- 
blegrama:

Vilniaus Lietuvių Kultū
ros Švietimo Draugijos nau
jai išrinktoji valdyba, pasi
ryžusi plėsti šviesos ir laisvės 
idėjas Vilniaus krašte, svei
kina per A. V. V. Komitetą 
tikrąją Amerikos demokrati
ją tautos šventės metu ir tiki
si, kad Amerikos lietuviai 
prisidės prie tikros laisvės 
įvykdymo musų tėvynėje ir 
nepamirš suvaržytų Vilniaus 
krašto lietuvių.

Pirmininkas daktaras Al
seika, vice-pirmininkas Mat- 
jošaitis, Esmaitis, iždininkas 
daktaras Šlapelis, narys An
tanas Valaitis, sekretorė Ta
mulevičiūtė.

Žinios iš Romos sako, kad 
popiežius išsiderėjęs $105,- 
000,000 iš Italijos valdžios 
ūž tas žemes, kurios buvo 
kitąsyk atimtos iš Vatikano.

grįžti atgal Amerikon ir A- 
merikos konsulas Rygoje 
esąs užverstas prašymais 
jiems duoti *eidimą sugrįžti. 
Žinoma, konsulas tokių lei
dimų neduoda.

SOCIALDEMOKRATAI 
DĖKUOJA UŽ AUKAS.
Drg. Bielinis praneša “Ke- 

įleivio” redaktoriui, kad tie 
600 litų, kurie buvo išsiųsti iš 
Bostono prieš Kalėdas, jau 
priimti. Visiems, kurie prie 
tos sumos sudarymo yra pri
sidėję savo centais, jis taria 
ačiū nuo visų Lietuvos so
cialdemokratų.

kojomis. Koelno mieste esą 
tas pats. Reino upe tenai už
šalo nuo vieno kranto ligi ki
to, ko nėra buvę jau nuo 
1859 metų. Baltijos juroj už- 

I šalo visi uostai ir pakraščiai; 
karo laivai stengiasi paliuo- 
suoti įšalusius į ledą garlai
vius. Žiema užgulė visą va
karų ir pietų Europą. Upės, 
ežerai ir rezervuarai visai iš
šalo ir žmonės negali gauti 
vandens. Rumunijoj, Čeko
slovakijoj, Vengrijoj, Jugo
slavijoj, Albanijoj ir Graiki
joj ištisi kaimai ir miesteliai 
stovi uždengti sniego klodu 
po keliolika pėdų storio. Val
džios mėgina teikti gyvento
jams pagalbą, siųsdamos or
laiviais maisto ir antklodžių. 
Vengrijoj Fahrenheito ter
mometras rodo vietomis 32 
laipsniu žemiau zero. Kai
mus puola išalkę vilkai.

99 METAI KALĖJIMO UŽ 
BOMBĄ PER PASTĄ.
Aiicnigano vaisujoj tuias kad visa reparacijų suma ne- tukstanciai fanatikų. Lyde- 

Amos Jury nusiuntė per privalo but didesnė, kaip darni jo kūną į katalikiški s 
pastą bombą savo pnesinin-. 000 O0otOoO. Prie tos su- kapines jie šukavo: “Lai g;^- 
kui Bailerui. Nors bomba ne-mos turi būt priskaityti ir tie v«©ja Torai!” “Lai gyvuoja 
sprogo, nes Bailer apsižiurę- pinigai, k^^ Skiečiai. *”
jo, teciaus kaltininkas pnsi-, jau vra aliantams sumokėję, 
pažino teisme norėjęs savo (Tai£ neišrodo, kad tose de-|
priešui “atsilyginti.
mas užtai nuteisė jį “nema
žiau kaip 99 metus kalėji
mo."

į

RUSIJA IR LENKIJA PA
SIRAŠĖ NEKARIAVIMO 

SUTARTĮ.
Maskvos žiniomis, perei

tos subatos vakarą tenai bu
vo pasirašyta nekariavimo 
sutartis tarp Sovietų Rusijos, 
I^enkijos, Latvijos, Estoni- 
jos ir Rumunijos. Tiktai Lie
tuvos .vardas nėra minimas. 
Matyt, dėl kokių nors prie
žasčių Lietuva prie šito pak
to neprisidėjo.

20 BEPROČIŲ IŠGELBĖ
TA Iš GAISRO?

Chicagos bepročių ligoni
nėj pereitą subatą kilo gais
ras ir buvo jau pavojus vi
siems ligoniams, bet slaugės 
20 bepročių išgelbėjo, tik du 
buvo durnais užtroškę.

Kaip Rusijoj Naiki
nama Tikyba.

Rusijoj yra susitvėrusi 
plati organizacija kovai su 
tikyba ir leidžia savo laik
raštį “Bezbožniką” (“Bedie
vį”), kur visaip pašiepiama 
dvasiškija ir tikyba. Kovai 
su tikyba šita organizacija 
vartoja visokias priemones. 
Prieš Kalėdas ji išreikalavo 
iš žemdirbystės Komisariato, 
kad tas uždraustų eglaites 
kirsti Kalėdoms. Tuo pačiu 
laiku Lenino našlė darbuo
jasi tarp jaunimo, naikinda
ma tikybos dvasią. Ji reika
lauja, kad mokyklos butų ne 
vien tik betikybinės, bet ir 
prieštikybinės. Vaikai turi 
būt taip auklėjami, kad jie 
galėtų atsilaikyti prieš tiky
binę savo tėvų intaką. Ji te
čiaus nepataria traukyt kry
želius nuo vaikų kaklų ir nai
kinti kitokias “brostvas” vai
kų akyvaizdoje, kaip tai da
ro karštesni komunistai, nes 
tokia taktika neri uodą pa
geidaujamų rezultatų.

S1ULO AMERIKAI {KUR
TI SAVAJI “SIBIRĄ.**
New Yorko patrolės komi

sijos pirmininkas Maher pa
taria Jungtinėms Valstijoms 
įsitaisyti savajį “Sibirą." Ji
sai turi galvoje tokią bau
džiama ją koloniją, kaip ki
tos valstybės turi savo prasi
kaltėliams tremti. Jo many
mu, šitokią vietą geriausia 
butų įtaisius kur nors ant 
salos, nuo kur kaliniai nega
lėtų pabėgti. Kaliniai tenai 
galėtų būti visai laisvi, bet 
neturėtų jokios susisiekimo 
su pasauliu nei laiškais, nei 
telefonu. Jis pavadintų tokią 
salą “kriminalistų respubli
ka.”

i

Ispanija rimtai ruošiasi 
pradėt šįmet kast tunelį į 
Afriką po Gibraltaro jūrių 
sąsiaura.

LIETUVOJ BAISI ŽIEMA.
Dr-gė Michelsonienė gavo 

iš Mariampolės laišką nuo 
savo giminių, kurie praneša, 
kad Lietuvoje dabar esanti 
baisi žiema. Mariampolės 
apielinkėj keliai esą visai ne
pravažiuojami. Gi šiaurės 
Lietuvoj esą da aršiau.

IR AMERIKOJ NE VISI 
MILIONIERIAI.

Amerikos spauda nesenai 
paskelbė, kad 1928 metais 
čia buvo jau 40,000 milionie- 
rių, o prieš karą jų čia buvo 
vos tik 7.000. Šitą žinią labai 
plačiai išgarsino Vokietijos 
laikraščiai. Jie dėjo ją viso
kiais antgalviais: “Amerika, 
tu laimingesnė už mus,” 
“Laiminga Amerika,” ir t. p. 
Bet amerikiečiai, kurie ke
liauja poVokietiją, labai ne
užganėdinti tuo, nes kas tik 
turi Amerikos pasportą, tas 
turi brangiau už viską mokė
ti. Vokiečiai mano, kad visi 
amerikiečiai yra milionie- 
riai. Ištikrujų gi tiktai dideli 
politikieriai ir Wall Streeto 
vagys čia turi milionus susi
krovę. Teisingi žmonės Ame
rikoje milionų neturi.

ORLAIVIAI SUSIKŪLĖ
Pereitą nedėldienį Flori

doj susikūlė du orlaiviai ne
toli Pensacolos miesto. Abi
dvi mašinos nukrito ir lakū
nai užsimušė.

Kristus karalius!”
Minią lydėjo stipins poli

cijos kordonas ir ugnagesių 
komanda, pasirengusi tucj 
lieti šaltu vandeniu, jei da
vatkos ir brostvininkai pra
dėtų perdaug karščiuotis ir 
betvarkę mieste kelti.

Kunigų sukurstyta fanat - 
kų gauja koliojo policiją ir 
svaidė akmenimis gaisrinir- 

bininkus nuo reakcijos už-, kus. Todėl priėjo keliose vic- 
puolimų, praneša, kad už są- tose prie susirėmimo ir vir
vaitės ar 10 dienų jau prasi-jnas žmogus buvo užmuštas, 
dės New Bedfordo audėjų o keliatas sužeista, 
byla, kuri susidarė de1 buvu
sio tenai streiko, kuomet bu
vo areštuota keli šimtai strei
kininkų. Darbininkus gins 
advokatas Darrow iš Chica
gos ir adv. Arthur Garfield 
Hayes iš New Yorko.

Teis-1 jybose bus lengva susitai

SUIMTA 100 REVOLIU
CIONIERIŲ.

Guatemalos respublikoj, 
pietų Amerikoj, pereitą są
vaitę buvo suimta daugiau 
kaip šimtas žmonių sąryšy 
su buvusiu tenai sukilimu. 
Visi suimti revoliucionieriai 
bus atiduoti karo teismui ir 
jems gręsia mirties bausmė. į

kyt.

NEW BEDFORDO STREI- 
KIERIŲ BYLA ARTI

NASI.
Amerikos Pilietinių Lais

vių Sąjunga, kuri gina dar-

I

12,000 Kataliką 
Beprodą.

kad dabartiniu laiku Portu
galijoj yra 12.000 bepro
čių. Beveik visi krikštyti ka-

RIAUŠĖS KALĖJIME
Reading. Pa. — Pavieto

......................... - i. - I kalėjime čia kilo riaušės dėltalikų bažnyčiose ir^isaukle-;biauraus maisto Sukilo 200 
kalinių. Bet sargyba greitai 
numalšino juos troškinan
čiais gazais.

ti katalikų dvasioje. Ir dau
guma tų nelaimingų žmonių 
neturi sau jokios prieglau
dos. Jie klaidžioja po visą 
šalį, daugiausia elgetauda
mi. bet užuojautos niekur ne
randa. nes tamsus žmonės 
arba jų bijosi, arba laiko ant 
pajuokos. Iš viso Portugali
joj yra tik kelios įstaigos, 
kurios vadina save pamišė
lių prieglaudomis, bet iš viso 
jose yra vos tik 1,800 vietų, 
ir gyvenimo sąlygos tose įs
taigose esančios tiesiog pasi
baisėtinos. Daugiau kaip 
10.000 pamišusių vyrų ir mo
terų neturi jokios pastogės 
nei priežiūros.

Komunistai Mušasi.
Atėnų teatre Apollo perei

tą sąvaitę buvo Graikijos ko
munistų suvažiavimas. Suva
žiavime pasirodė esama 
dviejų priešingų frakcijų: 
viena stojo už Staliną, kita 
už Trockį. Prasidėjo ginčai. 
Pradėjo vieni kitus vadinti 
“kor.trevoliucionieriais" ir 
“proletariato išdavikais.” 
Ginčo išrišti negalėdami, ko
munistai pradėjo tarp savęs 
muštis. Paleista darban pei
liai ir teatro salėj pradėta 
net iš revolverių šaudyt. Pa
kol pribuvo policija. 42 ko
munistai buvo jau sužeisti.

Na, o socialistai sako, kad 
komunistai nemoka kovot!

Bet mokesčių už Smarkesnių kovotojų jau ne- 
Paryžius moka reikia. Tik biesas žino, kodėl 

$40,000,000, tai yra truputį jie neina buržujų mušti, o 
daugiau negu pusė visų patįs sau pakaušius skaldo? 
Francuzijos mokesčių. Tas 
parodo, kad apie pusė Fran- 
cuzijos turtų yra sukoncent
ruota Paryžiuje.

PUSĖ FRANCUZ1JOS 
TURTŲ SUKONCENT
RUOTA PARYŽIUJE
Francuzija turi 40,000,000 

gyventojų, o Paryžius — 4,- 
000.000. ~ ■ 1 ■ 
pajamas

Ant rytojaus po prezider- 
to Gil’o traukiniu klerikalii 
padėjo dinamito. Pragaro 
mašina buvo užtaisyta po til
tu, taip kad sprogimas suar
dytų tiltą ir traukinis nudar
dėtų žemyn. Dinamitas spro
go, tečiaus prezidentas išliko 
sveikas. Tiktai pečkurys bu
vo užmuštas ir garvežys su 
dviem pirmutiniais vagonais 
nugriuvo nuo bėgių. Prezi
dentas Gil tuo tarpu miego
jo. Sprogimui įvykus, jisai 
tuojaus pabudo ir apsivilkęs 
išėjo apžiūrėti sprogimo vie
tą. Truputį toliaus buvo ras
ta kita dinamito bomba pri
rišta prie gelžkelio bėgių. 
Rasta taipgi keliatas religi
nių daiktų, kas liudija, kad 
tą velnišką darbą atliko ka
talikiški klerikalai, kurie ko
voja prieš darbininkišką 
Meksikos valdžią.

Tuo pačiu laiku rasta vie
na dinamito bomba ir Nuevo 
Leono valstijos gubernato
riaus Aarono Saenzo bute. 
Gubernatorius Saenz yra 
Meksikos Revoliucinės Par
tijos kandidatas į preziden
tus. taigi klerikalai norėtų ir 
jį užmušti Valdžia jieško 
piktadarių.

KATASTROFA PO NEW 
YORKO MIESTU.

New Yorko požemy šį pa
nedėlį susikūlė 2 traukiniai. 
Katastrofa įvyko ant NewSAUSŲJŲ LYGOS GALVA___________ c .. ...........

NUTEISTAS KALĖJIMAN. York Centrai gelžkelio. Aš-
Indianos valstijos anti- tuoni žmonės buvo sužeisti, 

saliuninės lygos vadas Shu-I ----------------
makergavo 60 dienų kalėji-j ORLAIVIS NUKRITO Į 
mo už įžeidimą teismo gar-! FARMF.Rin KIFMA 
bes. Tą įžeidimą jisai padarė 
per “V ' J/ ‘ J _

PRASIDĖJO OKLAHO- 
MOS GUBERNATORIAUS 

BYLA.
Oklahomos valstijos sena

te šią sąvaitę prasidėjo tos 
valstijos gubernatoriaus 
Johnstono byla. Jo politiniai 
priešai tvirtina, kad jis ne
tinka būt gubernatorium 
Kaltinimų prieš jį jie turi la
bai daug. Tarp kita ko jie jį 
kaltina ir tuo, buk jis už pi
nigus paleisdavęs iš kalėji
mo kalinius.

FARMERIO KIEMĄ.
Šį panedėlį Califomijoj 

blaivininkų” organą, nukrito orlaivis į Santee far- 
aštriai kritikuodamas vy- mos kiemą. Orlaiviu lėkė du 
riausį teismą degtinės bylas karininkai, ir abudu užsimu- 
sprendžiant. šė.

Čekoslovakijoj ant 14,- 
900,000 gyventojų pema 
buvo išgerta po 85 kvortas 
liaus. Jokia kita tauta pa 
šaulyje tiek alaus neišge 
ria.

/ t
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3 APŽVALGA
( AR NETIESA? AR NE i Tegul "Iuiisvė” atsako, ar 

z visa taj ne tiesa?

Kalbėdamas Stalino agen
tų lupomis. “Rote Fahne” 
sako: »

"Trockio ištrėmimas buvo 
reikalingas revoliucijos apsigy
nimo aktas ir neišvengiamas 
žingsnis proletariato valstybės 
labui. Visu pasaulio rautu dar
bininkai šita žingsni užgirs. 
Trockis grįžta į buržuazini ka
pitalistu pasauli, kuris visados 
plodavo jo kovai prieš bolševi
kus. Jis pasidarė spalių revoliu
cijos vėliavos išdavikas ir da
bar apleidžia jos šąli."

Taip Stalinas 
kalba apie Trockį, 
senai da Trockio 
apie Kerenskį, 
daug laiko, o kiti rašys taip 
pat apie Staliną.

Visos šitos pasakos apie 
“revoliucijos išdavimą” yra 
niekas daugiau, kaip tik pa
prasta diktatorių demagogi
ja. Jie vartoja ją dėl to. kad 
pateisinus savo biaurius dar
bus.

<GDEL TROCKIS BUVO 
IŠTREMTAS IŠ RUSIJOS? I

“Keleivio” skaitytojai jau ! 
žino, kad dabartinis Rusijos 
diktatorius Stalinas nutarė 
ištremti Lenino draugą Tro
ckį į užsienį. Bet ne visi da 
žino, kuo šitą savo žingsnį 
Stalinas pamatuoja. šitą 
smulkiai išdėsto “Rote Fali
ne” (“Raudona Vėliava”), 
leidžiamas Maskvos pinigais 
Stalino klikos organas Vo
kietijoj.

Sausio 30 d. laidoje “Rote 
Fahne” oficialiai praneša, 
kad Trockis jau ištremtas iš 
Sovietinių Respublikų Są
jungos ribų ir priduria, jog 
šitas žingsnis buvo būtinai 
reikalingas, “kad parodžius 
pasaulio proletariatui, jog 

-Trockis buvo kontr-revoliu- 
ęionierius.” Darbininkų tė
vynėj vietos jam nėra ir jis 
turėjo būt išvytas į “toli- 
miausį buržuazinio pasaulio 
užkampį.”

Stalino agentai aiškina 
per “Rote Fahne,” kad būda
mas už Sovietų Sąjungos ri
bų, Trockis negalės būt tiek 
pavojingas Rusijos proleta
riatui, kiek jis buvo gyven
damas jos ribose, kad ir toli
miausiame ištrėmime Kini
jos pasieny.

Gyvendamas Sovietų ribo
se. Trockis buvęs tiek pavo
jingas, kad net ir visagalė 
G. P. U. (bolševikų žvalgy
ba) negalėjusi jo veiklumo 
sukontroljuot. Vos sąvaitė 
atgal buvo areštuota 200 jo 
šalininkų, kurie čia pat 
Kremliaus panosėj buvo su
darę priešingą Stalinui otga- 
nizaciją ir. įsitaisę slaptą 
spaustuvę, leido ir platino 
nelegalę literatūrą.

šitas faktas, kad visa ko
munistų partijos mašinerija 
ir visos žvalgybos jėgos ne
galėjo Trockio šalininkų su
valdyti, parodė Kremliui 
aiškiai, kad Trockis yra pa
vojingas Stalino rėžimui as
muo, ir valdžiai lieka tik du 
galimi žingsniai — arba jį 
sušaudyt, arba ištremti.

Sušaudyt, žinoma, butų 
lengviausis darbas, nes tuks- 
tarc ?! žmonių buvo sušau
dyta už daug menkesnius 
pr< .-įkaitimus. Bet sušaudy
mas padarytų iš Trockio 
k: i Gini. Stalinas nenorėjo 
t< “garbės” Trockiui da-: 
r i. ir todėl nutarė ištremti.

in ima,
i ir

c, t.
tkno

’.airras 
rašj
C;

c

r
iose ir dabar jau kįla kru-

\ .nų susirėmimų. Stalinas vi-;
,. tai apgalvojo ir rado išei-

: ą. Jis nutarė ištremt Trockį;
Angorą (Turkijoj) iružda- 

yt jį tenai Sovietų atstovy
bėj. Sakoma, jog ir Turkijos; 
> intatorius Kernai Paša ne
norėjęs. kad Trockis butų 
paleistas Turkijoj liuosas.! 
Jis bijojęs, kad Trockio kas 
neužmuštų ant Turkijos že
mės. Tą galėjo padaryti ir 
Stalino žvalgybininkai. Tai
gi padaryta taip, kad butų ir | 
“ožka čiela, ir vilkas sotus.” j 
Nutarta uždarvt Trockį So-j 
vietų atstovybėj Angoros 
mieste ir be ginkluotų paly-,----- , —r — ----------- .
dovu niekur jo iš tenai neiš- mulkinimu. Amerikos darbi- 
leisti. Vienas ginkluotas sar- ninkai mulkinami gerais lai- 
gas turėjo būt nuo Sovietu kais, kad nereikalautų dau-, 
atstovybės, o kitas nuo turku giau algų, nes ir taip jau “po- 
valdžios.

Šitaip Trockį “apsaugo
jus,” Stalinas tikisi galėsiąs 
lengviau suvaldyti opoziciją 
namie. Spaudoj ir susirinki
muose Stalino agentai dabar 
galės aiškinti, kad Trockis 
•pasiklojo sau menševizmo 

lovą ir pats į ją atsigulė.”

šiandien 
Nelabai 

rašė taip 
Nepraeis

r.. ■ ■ 
kis
Si ■'s i '
bt 
tU i
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{Kiek Yra VisamViso AW*iE DARBO LAUKO
I nulydi.' Na^&7j282^oo:i

Palestina per ilgus metus Viso Australijoj — 20,500. į 1
J buvo po Turkijos valdžia, Tokiu budu, iš rišo, visa-

TIESA?... ' i
Komunistų "Laisvė,” po

lemizuodama su •‘Naujieno
mis,” viename savo numerių 
kalba šitokią litaniją:

"Ar ne liesa, kad Gruzijos 
socialdemokratai Paryžiuje 
konspiravo prieš Gruzijos Snv. 
valdžią ? Ar ne tiesa, kad Gruzi
jos socialdemokratai gauna pa- 
šelpą nuo Anglijos monardūš- 
kos valdžios? Ar ne tiesa, kad 
socialistas MacDonaklas buvo 
premieru prie Jurgio Penkto
jo? Ar ne tiesa, kad socialistas 
Vanderveldė premjeravo prie 
karaliaus Alberto? Ar ne tiesa, 
kad Bulgarijos socialciemokra- 
tai padėjo Bulgarijos monar- 
chiškai valdžiai skersti komu
nistus?"

Kai kas tiesa, o kai kas iri 
netiesa. Netiesa yra. Kad 
kad Gruzijos socialdemokra
tai gauna iš Anglijos pašal
pą : ir netiesa, kad Bulgari
jos socialdemokratai padėjo 
monarchistams skersti ko
munistus. nes socialdemo
kratai lenai buvo taip pat 
persekiojami.

Tiesa yra, kad Macdonal- 
das ir Vandervelde buvo 
premjerais prie karalių. Bet 
ant dangaus juk nėra para
šyta, kad socialistams neva
lia būti premjerais. Jeigu 
Brooklyno bolševikėliai ma- 

. no, kad tas diskredituoja 
socialistų vardą, tai kaip 
tuomet su bolševikų lyde
riais, kurie sėbrauja su kara
liais? Juk visi da atsimena, 
kaip bolševiku užsienio ko- 
misaras andai važinėjosi pc cMli žmoni daugiau 
Europą, gere arbatą pas An- • ’ -
glijos karalių, puotavo Vo
kietijoj su junkeriais o Ita
lijoj su fašistais. Toliaus, ar 
ne tiesa, kad Leninas atva
žiavo Rusijon iš Šveicarijos 
specialiu kaizerio traukiniu? 
Ar ne tiesa, kad čičerinas 
būdamas Kaune gėrė šampa
ną su fašistiškais generolais, 
o savo tavoriščiams komuni
stams nei rankos nepadavė? 
Ar ne tiesa, kad atvykę da
bar iš Maskvos du žymus So
vietų atstovai tariasi su Wall 
Streeto kapitalistais, o “Lai
svės” redaktorėliams nei

“NAUJIENOS” ŠVENTE 
15 METŲ JUB1LEJŲ.
Pasirodo, kad šįmet suka

ko jau 15 metų, kaip Chica- 
goje eina Naujienos.” Taja 
’jroga musų draugų dienraš- 
it 10'vasari© šventė jubilė- 
ių. Vasario 9 dieną išėjo pa
didintas jubflėjinis ‘•Naujie
nų” numeris, o 10 vasario 
dieną buvo juhilėjinis kon
certas.

••Keleivio’’ redakcija nu
siuntė ••Naujienoms” pasvei
kinimą.

Galutini Karo Nuo
stoliai.

lapelių dalinimų.
Pereitą sąvaitę Nev-' Yor- 

bet nuo gruodžio 10 <U 1917 me pasauly žydų yra 16,033,- ke policija areštavo 12 rub- 
siuvių už dalinimą lapelių, 

Žydų metų skaitlinė senes- kuriuose adatos darbininkai 
Palestinos gyventojų skai- nė už pasaulinę skaitlinę net buvo kviečiami į generalį 

čius dainas sekamai: žydų 3760 metų. Šiandien pas žy-|streiką. Areštuotieji priklau- 
—158.000; mosulmanų — dus eina 5689 metai. ..................
528,229; beduinų (arabų)— 
100.000: krikščionių — 75,- 
936; druzų — 8,448.

Visuotinas žydų skaičius 
Europoje: Lenkijoj—4,500,- 
000 : Europos Sovietų Rusi
joj — 3,000.000; Vokietijoj 
—640.000; Vengrijoj—185,- 
000: Čekoslovakijoj—375,- 
000; Anglijoj —330,000: 
Austrijoj — 275,000: Lietu
voj — 200.000: Francuzijoj 
—150,000: Holandijoj —
124,000; Europos Turkijoj 
—105,000: Latvijoj—100,- 

i 000: Pietųslavijoj —80,000:

Tokiu budu, iš viso, visa-

metų perėjo Į Anglijos ran- 000. 
kai , - I

MOTINA PASMAUGĖ 
SUNŲ.

įso prie kairiojo Garment 
i Workers unijos sparno. Poli
cija suėmė juos pasiremda
ma tuo Įstatymu, kuris drau-

I

Jau buvo spaudoje minė- <^ia teršti miesto gatves.
ta. kad sausio 5 d. Vendžio- ; ~*
galos valse., Žiogaičių kaime • Nedavė indžionkšino prieš 
staiga mirė Pranas Kliman-į 5 dienų darbe sąvaitę. 
tavičius. Policija jo mirtimi Pereitam “Keleivio” nu- 
susidomėjo. Pravedė kvotą mery rašėm, kad New Yorko 
kaimynų ir namiškių tarpe ir teisinas išleido indžionkšiną 
nustatė, kad jis pasmaugtas, prieš penkių dienų darbo są- 
Motina — Apolonija Kli- vaite ir algos pakėlimą sta- 
mantavičienė tuoj prisipaži- tybos pramonėj. Bet dabar 
no, kad netyčiomis jį pa- pasirodo, kad tai buvo tiktai 
smaugusi, bet policijai atro- laikinas indžionkšinas. ir tik 
dė dalykai kitaip. Įtarė pa- vieno teisėjo išleistas, 
smaugtojo brolį Antaną Kli- liaus 
mantavičių ir jį kartu su mo- Courtas tą indžionkšiną pa
tina areštavo ir veda stropų 
tardymą.

Jau ne sykį buvo skelbia
ma. kiek žmonijai lėšavo Pa
saulio Karas, bet tai buvo vis 
netikros skaitlinės. Dabar 
ekspertų komitetas Paryžių-į Rumunijoj — 75,000: Belgi- 
je paruošė Tautų Lygai pilną [joj — 60,000: Bulgarijoj — 
ir galutiną apyskaitą, kiek; 54.000: Šveicarijoj — 
tas karas iš viso kaštavo.

Galutini nuostoliai 
tokie:

Žuvo 37 milionai žmonių 12,000. Viso Europoje žydų 
ir sunaikinta už 303 miliar- —10,766,000. 
dus dolerių turto. Į , j, j

Sąjunginintaj pusėj už- Suvienyti Amerikos 
muztų buvo o.40O.W>O vyrų,'Valstijose — 3,800,000; Ar- 
o centrahmųvaldybių pusėj gentinoj _ 145,000; Kana- 
krito 3,400.000. Taigi, isyiso f|oj — 130,600; Meksikoj ir 
užmuštų buvo arti 9,000.000- 'ceirtralinėj Amerikoj 10.000 
Jeigu jie butų gyvi, iki šiol į. Brazilijoj — 8,000. Viso 
į'« apie 22.'-’ Amerikoje 4.093.000.
8o0,000 vaikų. Negana to, is 
karo priežasties mirė 9,000,-

Šveicarijoj — 23.-
Į0001 Skandinavų valstybėse 

esą:—12,000; Estijoj — 8,000 ir
! kitose Europos valstybėse —

Vė-
valštijos Supreme

naikino ir kito indžionkšino 
darbdaviams nedavė. Taigi 
darbininkai Čia laimėjo. Jie 
dirbs tik 5 dienas i sąvaitę il
gaus po $13.20 i dieną. Pir
ma gaudavo po $12 i dieną. 
Žinoma, ne visi tokias algas 
gauna ir prie statybos, tik 
amatninkai.

NORĖK) DUONOS, GAVO 
MUŠTI.

Jūžintai, Rokiškio apskr., 
Kulių kaimo pil. D. nuėjęs 
rarotinių mišių klausyti, pa
sidėjo savo valgio tarbelę 
pas žydą. Sugrįžęs neberado 
duonos. Žydui nurodžius D. 
pasivijo apysenę vagilką. D. 
moterei dovanojo, nes ji vo
gė iš skurdo. Tik užėję trys 
seniūnai tą moterį apmušė. 
Matyti badaujančią moterį 
priviliojo esanti tarboje duo
na.

AMERIKOS ŽMONES 
NETURTINGI.

Amerikos kapitalistų spau
da nuolatos triubija apie 
“prosperity.” Anot jos, Ame
rikos darbininkai nežino kur 
pinigų dėt. Algos didelės, 
uždarbiai geri, beveik kiek
viena Šeimyna turi nuosavą 
namą, automobilių, ir tt.

Tuo tarpu Darbo Departa
mento sekretorius Davis, ku
ris yra gimęs Anglijoj, kur 
dabar badauja apie 1,000.- 
000 angliakasių su šeimyno
mis, nusiuntė lenai kai ku
riems laikraščiams atvirą lai
šką ramindamas tuos anglia
kasius, kad jie n e rugot ų per
daug ant savo likimo, nes, 
sako, ir Amerikos darbinin
kai yra biedni. Tą jo laišką 
išspausdino “Western Mail” 
ir “South Wales News/’ dau
giausia išsiplatinę kasyklų 

į rajone laikraščiai. Mr. Davis 
tarp kitko tenai sako:

“Europoje yra nuo daugelio 
metų, o ypač nuo didžiojo karo 
išsiplatinus nuomonė, kad ame
rikiečiai yra visi turtingi ir kad 
skurdas tarp Jungtinių Valstijų 
gyventojų matosi tiktai savo 
nebuvimu. Aš norėčiau, kad iš
tikrujų taip butų, kaip europie
čiai mano; bet šitokia nuomo
nė apie Jungtines Valstijas yra 
labai klaidinga.

"Tiesa, kad didžiuma ameri
kiečių. kuriuos europiečiai mato 
užsieny, yra turtingi ar bent 
pasiturintis žmonės; bet ameri
kiečiai. kurie keliauja po Euro
pą. sudaro labai mažą musų vi
suomenės nuošimtį. Musų be
turčiai pasilieka namie, taip 
kaip ir Europos beturčiai.

"Tiesa, kad Amerikos darbi- 
i ninkas gyvena geriau, negu ki- 

tų kraštų darbininkai. Aš pri- 
į pažįstu, kad Amerikos darbi- 
• ninkas turi geresnį gyvenimą, 

negu darbininkas kokios nors 
j kitos šalies pasauly. Bet rojaus 

neturi ir Amerikos darbininkas.
, Negalima vadint tokios šaliesro- 
] jum, kur 86 nuošimčiai žmonių 
t yra beturčiai.”

Visa tai yra tiesa. Bet ko
dėl ponas Davis nedrįsta ši
tokių dalykų pasakyti Ame
rikos spaudoj? Kodėl jis ra- 

' šo apie tai Į Anglijos laikraš- 
ičius, kur žmonės badauja? J 
1 Kitaip šito negalima išaiš
kint, kaip tik darbininkų

ištremtas užsie- 
paleistas liuosas. Troc-' 
lėtų nemažiau kenkti 

rėžimui, kaip Rusijoj 
Užsienyje jis galė

ti prieš Maskvos dik- 
ius visai nevaržomas, ir 
štai galėtų visiškai sude-' 
Vizuoti komunistų eiles.’

Azijoj: ,
Palestinoj —158,000: Me- 

negu paprastai. Taigi, sūdė- sopotamijoj — 120,000: So- 
jus visus tuos nuostolius į vietų Azijoj — 115,000; Per-
krūvą, pasidaro išviso 37,- sijoj — 65,000: Turkų Azi- 
000,000. Kitaip sakant, jeigu joj — 60,000: Vyrijoj — 
ne karas, lai šiandien tiek 25,000; Arabijoj 25,000; 
žmonių butų pasauly dau- Britų Indijoj — 22,060; Af-• - - —— — - — " giau. ganistane ir Bedudžistane— 

20,000: Charbine — 15.000; 
Kinų Hongkonge — 2,500; 
Japonijoj — 1,000: Singa- 
poroj—500: Filipinų salo
se — 300: Holandų Indijoj 
—200. Viso Azijoj — 629.- 
500.

Afrikoj:
Morokoj — 20,000: Alži- 

"zdravstvuite” nepasakė?Ar vana pritiktų prezidentui re — 83,000; Tunise — 67,- 
ne tiesa, kad Sovietų valdžia Kulidžiui. kuris agituoja už 000; Egipte — 65,000: Pieti- 
dabar grūda revoliuciniu* didelį /__ . .. . ~
darbininkus į Sibirą čielais kaipo “geriausi buria pašau- sinijoj — 25,000; Tripoli*— 
šimtais? lio taika palaikyti?” 20,00(k i. l.L__

NORI NOBELIO DOVA
NOS KELLOGGUL

Kelloggo draugai Wash- 
ingtone pradėjo agituoti, 
kad Nobelio fondas turėtų 
paskirti jam dovaną už jo 
nuopelnu* pasaulio taikai. 
Kažin, ar negeriau tokia do-

dideli Amerikos laivyną, nėj Afrikoj — 62,000 ;Aby-

lio taiką palaikyti?” 20,000i; ir kitose Afrikos

PADĖKOS ŽODIS.
Širdingai dėkuoju savo se-

3,000 darbininkų sužeista 
streiko riaušėse.

Colombo mieste, ant Cey- 
lono salos, kur Anglijos ka
pitalistai turi dideles arbatos 
plantacijas, pereitą sąvaitę 
sustreikavo tramvajų darbi
ninkai. Policija tuojaus strei
ko vadus areštavo ir uždare 
kalėjimam Streikieriai pra
dėjo atakuoti policijos nuo-

šutei K. Kudarauskienei, ku-;Vadą ir reikalauti, kad ju va- 
I ’ ’ ”----- * * ” ” ’ ’ " ' ----- --
dovaną, 
“Keleivi.

----- -------------—------------ lf i criitcticiuii, nau v 
i-i užrašė man, kaipo Kalėdųjdai butų paliuosuoti. Polici- 

visiems metamsija pradėjo į darbininkus 
šaudyt. Tuomet apskelbė 

Brangi sesute! Negalėda- užuojautos streiką uosto ir 
ma aš tau kitaip už tą dova- gelžkeiio darbininkai. Strei- 
ną atsiteisti, kad ir vėlokai, jkininku pasidaro į 15.000 ir 
nutariau tarti padėkos žodį į visi jie* puolė policijos nuo- 
viešai. Užrašydama man my-;va(ią. Policija vėl pradėjo
limą “Keleivį
tams, f
kiausią dovaną, nes ’Keiei- mušti, i_________ ______
vį” beskaitydama užmirštu įvairiose ligoninėse, 6 
visus gyvenimo rūpesčius ir ‘ ‘ ‘
žinau, kas dedasi plačiame 
pasaulyje. K. Lukšienė.

Exeter. N. H.

visiems me- šaudvtį žmones. Telegramos 
tu padarei man pui- sako* kad 4 žmonės buvo už- 

> ”Kelei-muštf, 60 sunkiai sužeistų

lengviau sužeistų, kurie galė
jo pareiti namo, priskaito- 
ma į 3.000.

I
i

♦

$

niekuomet

išpusi,,.'

apie
Kalbėt, apie «ur-

ir «pl<>viao.’ " but,-vie-

—*, ?ūrtin>ro« ir pastwi<))! w

I

(ToIcm ančiai

(niškai” gyvena; o Anglijos 
darbininkams dumiamos 
akys, kad jie nesiskųstų per
daug dėl savo sunkios padė
ties, nes ir Amerikos darbi
ninkai rojaus neturi.

Ir šitokį mulkinimo darbą 
varo pono Kulidžiaus kabi
neto ministeris!

GransliMta* Muilasfcinso

R W WM SUTAffMl ff DUigJniS’ 
I Mri. Ana Maey

1 '.v,,, ® lafitfale
I Pnzus. Skan>iniaj bcvo^m°K: 
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- ----

Joks kita., mdilas 1 “n> ^a9elb«

muilas. uarne. netru koks • IWo <1«oda

____  1 X Broa. (

45,000,000 darbininkų ap
drausta nuo nedarbo.

Europoje darbininkų drau
dimas nuo nedarbo yra kul
kas daugiau išsiplatinęs, ne
gu Amerikoje. Kaip New 
Yorko bankininkų leidžia
mas “Index” parodo, Euro
poje yra jau 19 valstybių, 
kur tokia apdrauda yra jau 
įvesta ir iš viso tenai yra ap
drausta 45,000,000 darbi
ninkų. Apdraustas nuo ne
darbo darbininkas gauna 
pašalpą, kuomet valstybė ne- 

jgali jam parūpinti darbo. 
I Vienoj tik Anglijoj yra 12,- 
131,000 apdraustų rfuo ne
darbo darbininkų. Tuo tar
pu palaimintoj Amerikoj be
darbis gali badu numirti, 

' niekas apie jį nesirūpins. 
I Taip yra dėlto, kad darbi
ninkai čia nėra taip organi
zuoti, kaip Europoje.

Taupyk drabužius, taupyk rankas

Aš myliu

NAUJAS LENKŲ ATSTO
VAS AMERIKAI.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad į Waahingtoną tapo pa
skirtas naujas Lenkijos at
stovas, Tytus Filipowicz. ku
ris jaunas būdamas buvo re
voliucionierius, ir prigulėjo 
prie Lenkijos socialistų par
tijos, bet dabar supatriotėjo 
ir eina išvien su Pilsudskiu.

6«frh Dr,b,iiM

LIETUVOJ PLEČIASI GRI
PO EPIDEMIJA IR DĖMĖ

TOJI ŠILTINE.
Alytaus apskrityje pradė

jo siausti dėmėtoji šiltinė. 
Prie demarkacijos linijos 
pasirodė ir gripo epidemija, 
kuria susirgo keliolika pa
sienio policininkų. Žum.
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riškuose parengimuose irPITTSBURjGH, PA.
Atukymu P. Dargiu. aaei|’ee"°j ir ji publikail Knygy

aprašymo SLA. 3-čio Ap
skričio koncerto.

“Vienybės” Nr. 141 yra 
tilpus korespondencija, ku
rioje p. Paul Dargis aprašo 
SLA. 3-čio Apskričio kon
certą, atsibuvusį 11 d. lap
kričio, L. M. D. svetainėje. 
Aprašymas butų buvęs tikrai 
geras, jei p. Dargis, aprašy
damas koncenrto programo 
dalyvius, nebūtų vadavęsis 
vpatiškais sumetimais, o 
vartojąs visiems tą patį mas
tą, kaip visur yra priimta: 
kas atlikta gerai — gerai ir 
aprašyti, kas blogai — ap
rašyti blogai, o jei yra koki 
trukumai, tai ir tie teisingai 
nurodyti. Parengimuose da
lyvavusi publika patikrina 
korespondento aprašymą, 
arba papeikia už neteisingą 
aprašymą.

Aš nenoriu p. Dargi peik
ti kaipo jauną veikėją, nes 
jauniems dažnai stoka paty
rimų ir pasitaiko padalyti ir 
klaidų, bet turiu pasakyti, 
kad netinkamų jam ypatų 
“nakinimo” koncertą apra
šant negalima išaiškinti kai
po klaidą.

Ponas P. Dargis, aprašy
damas SLA. 3-Čio Apskričio 
koncertą, vienus programo 
dalyvius gyrė ir statė gana 
aukštai, visai neatsižvelgda
mas į jų trukumus, o kitus 
peikė, pajuokė ir žemino, vi
sai užmiršdamas, kad tai da
rydamas prasilenkė su teisy
be.

Dėlei gyrimo ir aukštini
mo koncerto dalyvių, aš visai 
nemanau ginčytis su p. Dar
giu, nes tame nėra nieko 
bloga ir koncerto programo 
dalyviai yra tuo patenkinti: 
bet dėl peikimų ir pajuoki
mų. tai jau noriu kiek pla
čiau pakalbėti. Viena, kad 
“Vienybės” skaitytojai ne
būtų suklaidinti, o antra, 
kad tokie nepamatuoti peiki
mai. žeminimai ir pajuoki
mai įžeidė programe dalyva
vusius ir net vakaro rengėjus 
pastatė nekokioj - šviesoje. 
Taigi prie dalyko:

Pirmiausia p. Dargis pa
ima per savo šerengą smuiki
ninką Petrą Ramanauską, 
sakydamas, kad, “daugiau
sia garsintas prasčiausia at
liko.” Aš turiu pasakyti, kad 
koncerte dalyvavusi publika 
ir muzikos žinovai, katrie 
dalyvavo koncerte, yra kito
kios nuomonės apie smuiki
ninką Ramanauską, negu p. 
Dargis. Jie pripažįsta, kad p. 
Ramanauskas atliko savo už
duotį kuo puikiausia. Vaka
ro rengėjai visai nesigaili 
garsinę p. Ramanauską kai
po pirmaeilį smuikininką, 
nes jis toks yra.

Toliau p. Dargis varo per 
šerengą clevelandietį p. A. 
Zdanį. Nežinodamas ką 
Zdaniui prikišti, jis sako, 
jog p. Zdanis dainavo “nors 
silpnai, bet balsingai.” Ką p. 
Dargis nori tuo pasakyti, 
gal tik jis pats težino. Pitts
burgho publikai p. Zdanio 
interpretacija p. Vanagaičio 
komiškų dainų labai patiko. 
P. Zdanis, kaipo svečias dai
nininkas, paliko Pittsburgho 
publikoj daug gražių įspū
džių, suprantama, išskiriant 
p- Dargį.

Prie “Koncertinos ne ka- 
beretas” p. Dargis jau iš pe
ties užvažiuoja šokikei p-lei 
J. Paviliunaitei, pareikšda
mas, kad ji prastai šokus ir 
jos rūbai ir judėjimai buvo 
tikę vien naktiniam kabare
tui, o ne lietuviškai scenai. 
Apie naktinius kabaretus aš 
nieko negaliu pasakyti, nes 
aš dar nesu turėjęs laimės 
tokiose įstaigose būti. Bet 
p-Ję Paviliunaitę jau dauge
lį kartų mačiau šokant lietu-

patikdavo, patiko ir šį kartą, i 
ką liudijo publikos gausin
gas katučių plojimas ir iš
šaukimas šokikės po daugeli 
kartų ant scenos.

Dėlei “Negi visur gali būti 
tinkamiausia,” tai jau šiuomi 
kliūva p-lei Akelaitytei, kai
po vakaro programo vedėjai, 
buk jos balsas buvęs silpnas. 
Ir iš to p. Dargis daro išvadą, 
kad “p.” Dievas nedavęs 
p-lei Akelaitytei gabumų 
scenoj laurais pasipuošti. 
Dėlei tariamo p-lės Akelaitv- 
tės “silpno” balso, jei.p. Dai - 
gis sakytų, kad tik jam buvo 
sunku girdėti, tai nereikėtų 
ginčytis, nes gal kas negera 
buvo su p. Dargio girdėji
mu... bet kad susirinkusiems 
buvo sunku girdėti, lai jau 
tikrai prasimanymas, neran
dant nieko rimtesnio pri
mesti p-lei Akelaitytei. Plės 
Akelaitytės balsas yra geras 
ir stiprus, kalba graži, aiški 
ir taisyklingai lietuviška. 
Dėl tų “p. Dievo scenos lau
rų” turiu*pasakyti, kad apie 
metai laiko atgal pats p. Dar
gis per “Sandarą” tiek daug 
scenos laurų teikė p-lei Ake
laitytei, o dabar jau rašo, 
kad ji negali jais pasipuošti. 
Argi “p. Dievas” jau p-lei 
Akelaitytei tuos scenos lau
rus vieną dieną duotų, kitą 
atimtų, vėl duotų ir atimtų 
vien per p. Dargio išprašy
mą? 0 gal p. Dargis jau pa
miršo, ką pernai “Sandaroj” 
apie p-lę Akelaitytę buvo ra
šęs? Rimtai kalbant, man 
įdomu butų žinoti, kokių ga
bumų laurais pasipuošti turė
tų turėti programo vedėjas 
ar vedėja ?

(Šitas atsakymas p. Dar- 
giui buvo nusiųstas į “Vieny
bę,” bet ji jo netalpino.)

Vakaro Rengimo Komis.
Narys.

Ktcfcivis

LIETUVIU JUDĖJIMAS
BRIDGEPORT, CONN. 

. __ na* atgijo. Ištvirkę 
“sporteliai” nesusivaldo. 
Apait pašalpinių draugijų 

ir politinių kuopų, Bridge- 
porte yra da ir Lietuvių Vie
šas Knygynas, kurį Piliečių 
Kliubas su J. Radzevičium 
priešaky yra įkūręs 1923 me
tais. Knygų yra už apie $500. 
Knygyno adresas:

WINNIPEG, CANADA.
Iš šventakuprių darbuotės. Į Bolševikas nusigando raudo- 
“Didelis teatras iventnamy.”

Čia yra W. L. D. P. draugi
ja, kur priklauso visokių pa
žiūrų žmonės. Nesenai ji nu
tarė suruošti šokių vakarėli. 
I komitetą pateko “šventa- 
kupriai.” Pažangieji turbūt 
norėjo pamatyt, kaip jie dar-

PATERSON, N. J.

nos vėliavos. Progresistės 
! žada užsirašyt “Keleivį.”

Vietos pa Alpinis Kliubas 
buvo surengęs balių 9 d. sau
siu ir nutarė duoti dovaną tai 
organizacijai. kuri pasirodys 
baliuje skaitlingiausia. Užsi
manė tą dovaną laimėti bol- 

________ ševikai.Jiesušaukėsavomi- 
i? lenkų kunigo j ir pradėjo organizuo-

Knygyno adresas: Jaunų bą atliks< \a, ir pamatė. Sale
Vyrų Svetainė, 407 Lafa- pasamdė u 2,__
yette st. Tvarka tokia pat, kur prikabinėta visokių švenJ??- Ret pasirodė, kad jų skai- 
kaip miesto knygyne. Už tujų paveikslų ir “mukų.

et* €) VI f I > •> •__- a*.__ __ rdviejų blokų randasi standa, 
kur galima gauti “Keleivį” ir 
kitų lietuviškų laikraščių nu
sipirkti.

Pereitais metais Knygyno 
komisija buvo kažin kodėl 
apsnūdus. Bet draugijos pra
dėjo reikalauti daugiau gy
vumo. Dabar atgijo.

Vasario 2 d. buvo suvai
dintas veikalas “Motinos 
širdis.” Reikia pasakyt, kad 
moterįs geriau savo roles at
liko. negu vyrai. Tik dakta
ras gerai lošė, bet jo rolė bu
vo trumpa.

Turiu pastebėti, kad pas 
mus yra taip vadinamų 
“sportų,” kurie atėję į koki 
nors parengimą elgiasi kaip 
tikri valkatos. Šį kartą jų 
vardų da neminėsiu, bet jei
gu jie nesusivaidys, tai kitą 
syk bus ir jų pavardės pa
skelbtos. Reporteris.

j» 11 i 
pasikvietė teatro mėgėjus 
sulošti šokių vakarėly kome-į 
dijas “Kurčias Žentas” i. 
“Barzdaskutys.” Paskui pra-! 
dėjo kviesti žmones. Vie
niems sakyta, kad busiąs vai
kų koncertas, kiti gi buvo 
kviečiami vien tik į šokius. 
Buvo skelbiama, kad vaka
rėlis prasidės lygiai kaip 
7:30. Žmonės nežinojo, nei į 
kokias iškilmes jie eina. Ku
rie atėjo paskirtu laiku, 
tiems prisiėjo laukti apie 2 
valandas, pakol prasidėjo 
“ceremonijos.” Sėdynės bu
vo nenumeruotos, taip kad 
sykį atsisėdęs turėjai sėdėti 
iki pabaigos, o jei atsikėlei, 
tai jau gudbai tavo vietai— 
tuojaus kitas ją užėmė. Nusi
pirkus pirmos vietos bilietą, 
reikėjo eiti į paskutinius suo
lus, nes geresnių bilietų buvo 
padaryta ir pai-duota dau
giau, negu sėdynių yra.

Prie bufeto taipgi tvarkos 
nebuvo. Prie to paties stalo 
buvo pardavinėjami “barče- 
kiai” ir prekės. Teko paste
bėti, kad prekės buvo par 

i duodamos ir tiesiog už pini
gus. be “barčekių,” kas 
draugijos buvo uždrausta. 

. Rūbams pasikabinti kamba- 
> rio visai nebuvo, todėl vaidi- 
į nimo metu beveik visi sėdė- 
• jo su paltais. ’3

šokiams prasidėjus, buvo 
nurodytas kambarys drapa-

CHICAGO. ILL.
Mechanikui darbas nesunku

gauti.
Aš esu skaitęs “Keleivyje” 

korespondentų pranešimus, 
buk Chicagoj labai sunku 
darbas gauti atvažiavusiam 
iš kitur.

Nežinau, kaip kam, bet 
man to sunkumo da neteko 
pastebėti. Aš atvažiavau į 
Chicagą 29 d. sausio, ir Į ke
lias dienas gavau net kelis 
darbus, tik dėl neparankaus _ 
susisiekimo atsisakiau juos noms. Todėl, lyg kokiami

s

SCRANTON, PA.
Atsakymas šmeižikams 

iš “Laisvės.”
Čia yra keli “Laisvės” pec- 

keliai, kurie nuolat kandžio
ja rimtesnius žmones per sa
vo “Laisvę.” Tų peckelių tū
zas yra tūlas Klevinckas. ku
ris daugiausia atsižymi šlyk
ščiomis korespondencijomis. 
Jisai rašyti pramoko nuo sa
vo pačios ir jau mėgina net 
“prakalbas” sakyti. Ir jeigu 
jisai tik pradės da šlykštes
nes korespondencijas tepti, 
tai galės kandidatuoti i “Lai
svės” redaktorius.

“Laisvėj” iš sausio 31-mos 
yra aplotas Vanagaičio kon
certas ir jo rengėjai. Dau
giausia kliūva Klingai, nors 
tas jau 3 sąvaites prieš Vana
gaičio koncertą išvažiavo 
Brooklynan ir tenai apsigy
veno. taipgi rašo ir apie J. 
Stepanaucką, buk tas vaka
rieniavęs su Vanagaičių pas 
Račinską po koncerto, tas 
žmogus ne tik kad niekad 
nevakarieniavo, pas Račins
ką, bet ir jo namuose d a nė
ra buvęs.

Kas link publikos atsilan
kymo į Vanagaičio koncertą, 
tai aš abejoju, apgali bolše
vikai ant savo jomarkų dau- 
giaus sutraukti. Buvo 320 
žmonių, kas Scrantone reiš
kia daug. Reikia priminti ir 
tas faktas, kad kun. Kuras 
surengė savų koncertą tikslu 
užkenkti Vanagaičiui, taigi 
pavadavo bolševikus, nes jie 
tą butų darę. Tai tikra deglų
jų kompanija.

Kas link Taurų Kliubo, tai 
jau čia “Laisvės” pisorėlis 
daug ką negali pasakyti. Tik 
tiek jis žino, kad jam tame 
Kliube vietos nėra, o kur jis 
negali savo murzinos nosies 
įkišti, tai jis nors loja iš pik
tumo. Bet patarlė sako: “Šu
nies balso nieks neklauso.”

Tauras.

priimti.
Tai ve, ką reiškia būti išsi

lavinusiam amatninkui. 
Amatninkui darbų Chicago- 
je yra, ir mokestis daug ge
resnė, negu Nevarke, N. J., 
arba New Yorke, jei paly
ginti pragyvenimo brangu
mą.

Naujas Chicagietis.

WINNIPEG, CANADA.
Buvo trįs vakarėliai ir visi 

be muštynių.
Lietuvių Darbininkų Pa

laipinė D-ja buvo surengusi 
vakarėlį 26 sausio ir publi
kos buvo pusėtinai. Visų pir
ma suvaidinta komedija 
“Kurčias žentas,” kuris ga
na gerai pavyko. Paskui bu
vo pastatyta komedija “Var
sa vskas Barzdaskutys.” Nors 
veikalėlis trumpas, bet pub
lika turėjo gardaus juoko. 
Po tam buvo pasakyta pora 
deklamacijų, “Darbininkas” 
ir “Lietuvos Vargai Karo 
Metu.” Tas irgi patiko publi
kai. Ant galo buvo šokiai. 
Svečiai linksminosi iki 1 va
landos.

Pora metų atgal VVinnipeg 
lietuviai negalėjo praleisti 
nei vieno vakaro be pešty
nių. o pernai ir šįmet buvo 
jau surengta trįs vakarėliai, 
ir visi apsiėjo be muštynių.

Jeigu ir toliaus taip eis, 
tai galėsime daugiau nu
veikti. Tik bėda, kad gyve
nimas pas mus darbinin
kams labai nepastovus. Da
bar čia yra apsigyvenusių 
apie 20 lietuvių šeimynų ir 
apie 30 pavienių, šitie dirba. 
Kiti gi parvyksta tiktai rude
nį, kaip pasibaigia laukų 
darbai. Pabuvę čia kokį lai
ką jie keliauja ant žiemos į 
girias prie miško darbų. Pa
dirbėję tenai vieną-kitą mė
nesį, vėl keliasi į laukus. 
Winnipege žmonės negali 
apsistoti, nes čia nėra pakan. 
karnai darbų visiems.

W. L. D. P. D. nary*.

sandėly, prisiėjo sudėti dra
panas vienas ant kitų ir kam
barys buvo užrakintas, o jei 
kas norėjo anksčiau namo iš
eiti, tai reikėjo po pusvalan
dį jieškoti rūbų išdavėjo.

Kalbant apie vaidinimą, 
reikia pasakyt, kad lošikai 
nebuvo pakankamai išsilavi
nę. “Kurčias žentas” išėjo 
dar pakenčiamai, bet “Barz
daskutys” buvo be jokios 

i tvarkos, net žiūrėti buvo pik
ta. Tiesą pasakius, tai toks 
“veikalas,” kaip “Barzda
skutys,” tiktų gal kur girioj 
lošti, bet ne salėj. Gėda ir 
komitetui, kad leido tokį 
šlykštų dalyką statyt,

Po vaidinimo buvo dekla
macijos. Vienas jaunuolis 
padeklamavo neblogai, bet 
kitas, tai berte ibėrė savo 
žodžius, kaip “Tėve Musų.”

Muzika buvo tikrai lietu
viška ir lietuviškus šokius 
griežė neblogai, išskyrus val- 
cą. Svetimtaučiams ir senes
niems Kanados lietuviams ji 
betgi nepatiko, nes nepatai
kė kanadiškių šokių griežti. 
Pažangesni draugai pradėjo 
anksti skirstytis, nes pas juos 
matėsi koks tai nepasitenki
nimas. Pamoka: nereikia 
šventakuprių 
rinkti.

Ičius labai menkas, todėl pir
mininkas pradėjo teirautis, 
ar nėra, kas norėtų prie jų 

^.'prisirašyti?- Vienas bolševi- 
- i kelis perstatė tris naujus 

i “narius,” pridurdamas, kad 
susirinkime jų nėra, bet jie 
galėsią kitąsyk ateiti ir užsi
mokėti, o nariais juos esą ga
lima jau dabar užrašyti. Bet 
kada jis pasakė jų vardus, 
pasirodė, kad Patersone lie
tuvių tokiais vardais visai 
nėra.

Progresistės irgi pasiūlė 
vieną naują narę, kuri treji 
metai atgal buvo sugauta 
apartamentiniam store pan
iekas perkant be* pinigų.

Ant galo kilo diskusijos, 
kaip į minėtąjį balių eiti. 
Vienas bolševikas Įnešė, kad 
reikia pasiimti raudoną vė
liavą ir eiti visiems “in cor- 
pore.” Bet kitas “Laisvės” 
parapijonas nusigando tokio 
patarimo. Ką jus mislinat, 
girdi, eiti per strytą su rau
dona flage? Juk perkūnas 
gali trenkti! Prasideda gin
čai. Iš visų kampų pradėjo 
kilti rankos ir visi šaukia: 
“Balso, balso.” Ir gavęs bal
są pirmutinis tuojaus drožia 
iš peties: “.Jeigu pas mus yra 
tokių kovotojų, kurie bijosi 
raudonos vėliavos, tai tegul 
tokius perkūnas ir trenkia!" 

Prasidėjo toks triukšmas, 
kad tavoriščiai bemaž ko ne
susimušė.

Progresistės čia labai pa
tenkintos. kad aš jas pami
nėjau “Keleivyje.” Sako, la
bai teisingai parašyta. Gir
dėjau. kad jos žada jau pa
mesti “Laisvę.” o užsirašyti 
“Keleivi,” nes “Laisvė” nie
kad jų vardo nepamini.

Reporteris.

CHICAGO, ILL. 
Aštuntas pasaulio stebuklas.

Senovės pasaulis turėjo 
septynis stebuklus, o Chica
ga turės aštuntą. *~ 
naujas triobesys, kurio pa-į; 
statymas lėšuos $45,000,000 
ir kuris bus aukštesnis už 
aukščiausi triobesį, koks tik 
yra iki šiol pasauly buvęs.

Iki šiol buvo garsus savo 
aukštumu VVoolvvortho Buil- 

i dingas New Yorke. Bet Chi
cagos kolosalas bus 15 aukš
tų aukštesnis da ir už VVool- 
vvorthą. Jis turės iš viso 75 
aukštus. .Jis užims du miesto 
bloku ir jo apačia eis septy
ni keliai automobiliams va
žiuot. Jame bus hotelis su 
440 kambarių, garažas 1,024 
automobiliams, du kliubai, 
ligoninė, prūdas maudytis ir 
net vieta golfui žaisti, še
šiasdešimts elevatorių nešios 
prekes ir žmones aukštyn ir 
žemyn. Jame tilps dvi salės 
visokioms konvencijoms, i 
kurias tilps po 3,700 žmonių. 
Po triobesiu bus tris skiepai, 
vienas po kitu, kur tilps švie
sos ir šilumos gaminimo apa
ratai.

šitokio namo da niekur 
pasauly nebuvo. Po jo apa
čia eis geležinkelis ir laivai 
nuo Didžiųjų Ežerų. Jis va
dinsis; Chicago Tovver and 
Apparel Manufacturers’ 
M art.

i

nereikia 
i komitetus 
Dalyvavęs.

AMBRIDGE, PA.
Užmušė Kazimierą Pikčiuną

28 sausio K. Pikčiunas su 
kitu savo draugu išėjo į dar
bą ir laukė buso. Tą rytą bu
vo gerokai slidu. Bėgdamas 
pakalnėn ekspresinis busas 
paslydo ir visu smarkumu 
trenkė^. Pikčiuną prie mu
ro sienos. Nespėjo nuvežti 
nei į ligoninę — mirė. Velio
nis buvo apie 60 metų am
žiaus, bet buvo tvirtas ir 
sveikas žmogus. Paėjo iš Ei- 
čių kaimo, Gaurės parap., 
Tauragės apskr. Palaidotas 
tapo ant lietuvių tautiškų ka
pų Pittsburghe.

J. Kinderis. '

To niekas MpeSta.

• PITTSBURGH, PA. 
Jaunuoliai veikia. Sandarie-

čių suvažiavimas.
_ L. M. D. Knygyne buvo

Sandaros kuopų Sąryšio me
ilinis suvažiavimas. Išrinkta 
1929 metams valdyba, ku
rion įnėjo šie darbuotojai: 
pirm. A. Akelaitytė, pagelb. 
P. Dargis, sekr. J. Virbickas, 
kas. F. Pikšris, kasos globė
jais .J. Kuizinas ir P. Mar- 
mokas. Rengimų komisijon 
pateko P. Pivoriūnas, J. Vir
bickas ir J. Kuizinas. Nutar
ta nusiųsti pasveikinimą 
“Sandarai” naujon vieton 
persikėlus ir pridėti $75 au
kų. D-rui Pajaujui sušelpt 
nutarta paaukauti $5.0o. Ir 
nutarta tuojaus po Velykų 
surengti “talentų vakarą.” 
Pas mus yra daug jaunuolių, 
kurie lavinasi įvairiose meno 
šakose, taigi tame vakare 
bus duota jiems proga pasi
rodyt savo talentais. Todėl 
vis i f kurie nori tame vakare 
dalyvauti, prašomi užsire
gistruoti pas J. Virbicką ar
ba P. Pivoriūną.

Musų jaunuoliai prade
da uoliai dalyvauti lietuvių 
organizacijose. Vasario 3 d. 
prie SLA. 40-tos kuopos pri
sirašė 12 jaunuolių ir 5 su
augę. Tarp prisirašiusių jau
nuolių yra jau pasižymėju
sių dailės mėgėju, būtent: 
pianistė M. Virbickaitė, 
smuikininkas Vytautas Vir
bickuos. akordinistas S. Pau- 

i Bukonis, smuikininke ir pia
niste Rajauskaites, K. Savic- 
kutis ir nesenai haiškulę bai
gęs ir gabus aktorius V. Pet
rą uskutis.

Mildred Kateliutė yra bai
gus haiškulę su pagyrimais ir 
gavo stipendiją ląnk.vt Pitts
burgho Universitetą. Milda 
Virbickaitė ir S. Norkus bai
gė Fifth Avenue High 
School taipgi su pagyrimais. 
Be to, visi trįs jie yra ir Na- 
tional Honor Society nariai.

• Taigi, lietuvių vaikai mo-

s va-

WINNIPEG, CANADA. 
Lietuvių vakaras.

Winnipego lietuviai pra
dėjo darbuotis; nors per ilgą 
laiką, bet surengė vakarą š. 
m. sausio 26 dieną, kuriame 
suvaidinta komedijos: “Kur
čias Žentas” ir “Varšuvos 
Barberys.” Išėjo neblogiau
sia, bet tik perdaug buvo 
vartojama vulgariškų žo
džių.

Du asmenys padeklamavo 
trejas eiles. Vienam pasise
kė geiiau pasakyti, o antra
jam pritruko. Geistina, kad 
ateity sektųsi geriau.

Sugiedojo Lietuvos him
ną. kuris išėjo silpnai. Ne
žinia. kas per priežastis, ar 
per mažai dainininkų buvo, 
ar stoka jėgų. Ten Buvęs.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

i l :
Jame teina daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta

tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

I

su

M
L -==1/

Inkvizicijos paveikslas iš Keleivio" Kalendoriau <

Pažymėtina, kad jame telpa ir n.iuja orisrinališka daina 
A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambint pianu ir 

dainuot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da
neturėjo.

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

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti
Į

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r --------------------------------------------------------- -------------

2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
11kvoterį, įvynioti į popierelę, kad nepraplč«tų knnverto. ir 

įdėti į laišką.
Laiškus reikia adresuoti taip:
• KELEIVIS." 253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

 v
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kyklose pasižymi geriausia.
Kateiiutė ir Virbickaitė 

eis aukštesni mokslą — mo
kytojų kursus. Norkų sūnūs 
jau antrus metus lanko Pitts
burgho Universitetą. V. 
Zamblauskutis irgi eis į 
Pittsburgho Universitetą, 
rodos, teisių mokintis.

J. Virbickas.

Redakcijos Atsakymu.
A. Astrauskui. — Mums 

“nuogųjų draugijos” laikraš
čio neteko matyti ir jo adre
so negalime tamstai suteikti. 
Tas straipsnis apie “nuogy
bių legalizavimą'’ buvo pa
imtas iš kitų laikraščių.

Ant. Skrinskiui. — Eilė
raščius “Vargo Poetą.” 
“Įniršęs Priešas" ir “Pirmoji 
Gegužės” gavome. Prie pro
gos sunaudosime. Ačiū.

P. Satožai. — Vietos prie 
“Keleivio" nėra. Korespon
dentams už raštus neišgali
me mokėti.

Visažinančiam iš Toronto. 
—Ginčytis su “Dirvos” ko
respondentais nėra jokio iš- 
rokavimo, nes “Keleivio” 
skaitytojai nežino, kas buvo 
“Dirvoje” rašyta ir jiems tai 
visai neįdomu.

J. Virbickui.—Labai ačiū, 
kad rašinėjau Prašome ir to
liau siuntinėti žinių iš tos ap
rūkusios Pittsburgho padan
gės.

S. Tareilai. — Ačiū už pa
tarimus Maikio tėvui. Senis 
dėkingas už juos ir žada už
kurti Maikį, kad jis tuo^ da
lykus jam “išvirozytų.”

Petrui Bulciui. — Tokios 
knygos anglų kalboje mes 
nežinom. Už prenumeratą 
ačiū.

Sijunui. — Žemaiėio-auk- 
štaičio pasikalbėjimas per
daug ištęstas ir dėl to nuobo
dus. Nedėsime,_________ _
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VARGO POETĄ.
Esu kilęs aš iš lūšnos,
Lūšnai ir dainuoju:
Vargo žmones tik pažįstu—
Jiems dainas aukuoju.

Veržias dainos iš krutinės
Ašaroms aplietos:
Mums, vargšams, nėra tėvynės, 
Mus dalelė kieta.

Kas nenori — tas neskriaudžia,
Tas neišnaudoja:
Vargo pinkles jie mums audžia
Ir linksmai kvatoja...

Skriskite tad mano dainos
į bakūžę juodą,
Kvieskit dirbti, laikas mainos,—
Veltui nieks neduoda! A. S-skis.

I Žinios be Cenzūros
(Rašo "Keleivio“ koropondeata*

. l» Lietuva*.)

KAIP KATALIKŲ BAŽNYČIA SUGRIO
VĖ KUDIRKIENĖS GYVENIMĄ.

UŽ LAIKRAŠČIO 1ŠSIRA 
ŠYMĄ B1UETAS 1 

DANGŲ.
Telšiuose eina du laikraš

čiai, “Žemaitis” ir “Žemai
čių Prietelis.” “Žemaitis,” 
tai pažangiųjų laikraštis, tu
ri daug skaitytojų, tokiu bu
du kunigiškos veislės “Že
maičių Prieteliui” sunku su 
“Žemaičiu” konkuruoti. To
dėl “Žemaičių Prietelio” re
daktorius kunigas Maželis 
sugalvojo naują būdą skaity
tojams meškerioti.

Pradėjo laikyti mišias už 
“Prietelio” skaitytojus ir 

: bendradarbius.
Davatkėlės sako, kad iš-

SVEIKATOS
Dr. Margeria. KAMPELIS

Kas dar tikėjo, kad kata
likų bažnyčiai rupi teisybė ir 
dora, tai tegul pasiklauso, 
kaip šita bažnyčia dabar pa
sielgė su katalikų Kudirkų 
šeimyna. į

Tūlas laikas atgal South 
Bostone gyveno Feliksas Ku
dirka. dievobaimingas kata-į 
likas. Jisai susipažino Čia su! 
Marijona Benevičiute, taipgi 
gera katalike, ir 1916 metais; 
vedė ją sau už žmoną. Vė
liaus F. Kudirka paliko savo ‘ 

1 žmoną Brooklyne, o pats iš* 
.važiavo Lietuvon. Tenai ji-’ 

| sai prisiplakė prie kitos ka
talikės. tūlos Antaninos 
Žmuidzinaitės. Jis jai pame
lavo. kad esąs da nevedęs, ir 

(apsivedė su ja. šliubą ėmė 
’ 1927 metais švenčiausios 

Panelės Dangunėmimo baž
nyčioje, Kaune.

ti. o už sunkų darbą prižade-1 Būdamas Amerikos pilie
ti atlyginimą danguje. Tada tis. pernai jis pagelbėjoAn- 
žmonės sunkiai dirbs, melsis, taninai Žmuidzinaitei išsi- 
prieš kapitalistus nesibunta- imti pasą ir vizą i Ameriką, 
vos. ir visiems bus gerai. |Pasas buvo išimtas jo pirmos

Tu. tėve, turbūt ne žmo- žmonos. Marijonos Kudir- 
nes turi galvoje, bet asilus, kienės vardu.

Pailgėjimas žmogaus amžio 
ir nedarbas.

Yra apskaitliuota, kad se
novėj bendrai išpuldavo 
kiekvienam žmogui gyventi 
apie 20 metų. Tai nereiškia, 
žinoma, kad visi tik tiek me
tų tegyvendavo. Juk ir tada 
pasitaikydavo senių, kurie 
S“udIZ 
giau mirdavo kūdikių, vaikų. ™ 3°^ ~
na, ir vidutinio amžiaus 
žmonių. Todėl ve, paėmus .

i. - ■ ;■ 
kiekvienam tik po 20 metų.

. Šiandien betgi žmonių gv- 
puolę i peklą gal bent ke-lyenimo sąlygoms pagerėjus 
lioms dienoms gausim veltui1 ir, kas svarbiausia, medici- 

“ vyžą nu- nos mokslui žymiai patobu- 
važiuoti su davatkų ekskur-i Įėjus, kiekvienam žmogui • . • w • t • / T_  a • - l __\ •r.

ta liga kovoti. Ir butų galima 
labai daug padaryti. Juo la
biau, kad reumatas dažniau
siai yra išgydoma liga, o an
tra, nuo jo galima ir išsisau
goti. Tik reikia, kad žmonės 
žinotų, kaip saugotis.

Organizuota kova tikrai 
(buvo pradėta prieš reumatą 
i Anglijoj. Bet tai prieš karą:

t
uavaiKeies sako, Kad iš- . .r L i - - • oirmiau

tikrųjų tą šventą gaziet^ę
reikia išsirašyti, atlaikys už
tai kunigėlis mišias, tai pa- j

lioms dienoms gausim veltui Į ir, kas svarbiausia, medici- 
bilietą ir “šėtono” ---------- ....r,

daug ištvirkęs, žmonės i baž
nyčią nenori eit. bet armobi- 
lais važinėjasi, i muvink pik
čius vaikščioja, o jeigu jiems 
da daugiau duosi valios, tai 
jie visai nenorės dirbti. Tai
gi, jūsų mokslas. Maike, 
svieto nepataisys, ale pra- 
puldys. Kad svietą pataisyt, 
tai reikia darbininkams al
gas da labiau numušti ir dar-‘ 
bo valandas ilgesnes padary-.

—Tegul bus pa-pa-pagar- 
bintas. Maike...

—Pagarbinimas man ne
labai reikalingas, tėve. Ge
riau pasakyk, kodėl tavo lie
žuvis painiojasi.

—Iš džia-džia-džiaugsmo. 
Maike. Pereitą nedėlią buvo 
švento tėvo karūnacijos, jis 
užsidėjo karališką karūną, 
taigi ant tos intencijos musų 
blaivininkų susaidė užpirko 
mišias ir paskui išgėrėm už 
kataliku kara’iaus sveikata.* • • 
Taigi mano liežuvis dabar 
taip gerai fylina. kad ne-ne- 
nori rangvtis kaip reikia.

Tai jau ketvirta savaitė, 
kaip tu. tėve, ap vaikščioji tą 
šventę. Bet aš nematau, ko 
čia taip linksmintis tau. Juk kad ir asilo taip vaišinti ne- 
nei tau. nei tavo draugams galima, nes jeigu tu jam ne
geriau nuo to nebus, kad po- duosi gana avižų, o jų vietoj 
piežius užsidėjo karališką žadėsi dangaus karalystę, tai 
karūną.

—Kaip gi tai nebus 
riau? Ir dabar jau geriau. 
Musų troškimai išsipildė. Aš 
tau ne sykį sakiau. Maike, 
kad prisirašyk prie katalikų, 
tai išgrajysi. O tu vis juokus 
iš katalikų darydavai. Tu sa
kydavai, kad cicilistai svietą 
valdys, o ne katalikai. O da- 
dar matai, kaip išėjo: kata
likai jau turi savo ciesorių, o 
cicilistai gavo špygą.

—Socialistams, tėve, ka
ralius nereikalingas. Jų tiks
las yra išnaikinti pasaulyje 
visus kara ius.

—Jeigu jus nepripažįstat 
karaliaus, tai koks iš jūsų pa- 
žitkas žmonėms? Snapso jus 
negeriat, dūšios nepripažįs
tat. kunigus kritikuojat. ir da 
vadinatės darbininkų užta
rėjais! Kokia darbininkam^ 
gali būt nauda iš jūsų, kada buvęs III Seimo frakcijos na- 
iųs negalit jiems nieko duo- rys Nikodemas Radžys, Ma- 
ti?

—Tėve, tu turi suprasti, 
kad socialistai daugumoje 
yra patįs darbininkai, arba 
inteligentai, kurie stoja dar
bininkų pusėj. Jie negali nie- bendrai 
ko darbininkams duoti, nes Varnių koncentracijos sto-J 
patįs nieko neturi: jie tik vykios. Pabėgusius policija 
padeda darbininkam-; ko- vėl suėmė ir dabar Šiaulių 
voti už geresnį būvi, 
deda jiems organizuotis ir baudė po du ir pusę metų 
veda prie to. kad darbinin-sunkiųjų darbų kalėjimo, 
kai paimtų Į savo rankas val
džią ir panaikintų žmonių iš
naudojimą dykaduonių nau
dai.

—Aš žinau, Maike, ką tų lė policija areštavo duso-, 
nori tuo pasakyt. Dykaduo-cialdemokratus: Kiškonį ir 
niais tu vadini kunigus ir ge- Juodžbalį. !
nervins. Taigi tu čia ir man Abu iki šioliai buvo social- 
nori per nosį užbraukti. Ale demokratų Pakuonio (Kau- 
aš tau pasakysiu..Maike. kad no apskr.) kuopos nariai. j 
jeigu jus iškasavosit genero- Kratos metu nieko “be
lus ir kunigus, o darbininkus dieviško" nerasta. Sausio 10 
apskelbsit ponais, tai jus pa- dieną Kiškonis paleistas, o 
darysit didžiausią kvailystę, Juedžbalis dar ir šiandien 
ha tada nebus kam darbas “tautiškoj koplyčioj’’ tebe
dirbi. Svietas jau ir taip per laikomas. Žurn, |

nes turi galvoje, bet asilus, kienės vardu.
Bet aš tau pasakysiu, tėve.1 BeV šitas melas išęjo j ajk-; 

štę, ir Feliksas Kudirka pri-i 
sipažino * prieš Amerikos l 
konsulą Kaune, kad jis yra Į 
bigamistas, kad tikra jo žmo-; 
na gyvena Brooklyne. o šita; 
merga, kurią jis norėjo atsi
vežti Amerikon kaipo savoj 

l “žmoną.” nėra jokia Mari jo-;

su Banevičiūte Marijona. Įvy
kusį 1916 metais rugpiučio 29 
dieną Bostone, laikyti netikru 
ir neįvykusiu.

“Tos pat dienos posėdy mote
rystės ryšio gynėjas apeliavo į 
antrą instanciją. |

“Antroji instancija. Vilka
viškio Vyskupijos Tribunolas, viršininkas 1928 m. gruodžio 
savo posėdy tų pat metų gruo- mėn. 6 d. atsiuntė laisvama- 
džio 1 dieną, aukščiau minėtą nių etinės kultūros draugijos 
Kauno Metropolijos Tribunolo Kauno skyriui raštą, kad 
sprendimą patvirtino. draugija pakeistų savo Įsta-

“Kauno Arkivyskupijos Or- tus. Draugijos vienas narys 
dinariatas. remdamasis Kan. Įstatų pakeisti negali, kad 
1902, 1 ir Kan. 1920, 2 para- pakeisti Įstatus, reikalinga 
grafu, šiuo įsako minėto Kudir- sušaukti visuotiną narių susi- 
kos Felikso jungtuves su žmui- rinkimą, todėl valdyba tam 
dzinaite Antanina laikyti teisė- pačiam viršininkui padavė 
tomis ir tikromis, o susijungi- prašymą, kad leistų sušaukti 
mą su Benevičiute Marijona visuotiną narių susirinkimą 

’ laikyti neįvykusiu ir netikru, aptarti Įstatų keitimo klau-
“šio Vykdomojo Dekreto simą, bet apskrities viršinin- 

Kauno Arkivyskupijos Ordina- 
riatas daro tris egzempliorius: 
vienas iš jų bus laikomas Kau
no Metropolijos Tribunolo ar
chyve. kiti du po vieną įteikti 
Kudirkai Feliksui ir Benevičiu- 
tei Marijonai tikslu pranešti jų 
susijungimo neteisėtumą ir ne
tikrumą.

(Pasirašo)

galima, nes jeigu tu jam ne-

Pral. šaulys, 
Generalvikaras.

(Antspaudu)
M. Sandanavičius. 

Notaras.*’
Tai taip elgiasi katalikų 

bažnyčia.

I
vrzAt rkintri iiyvii a et i lf v ti t* i* i i-
“žmona." nėra jokia Marijo-l Jeltksas Kudirka vedė

uran. -viaiKe. uzsirasyK na Kudirkienė, bet Antanina :P™utmę savo moter) lega-

ir jis tave už toki apgaudi- 
ge- nėjimą spirs. Protaujančio 

žmogaus juo labiau negali
ma šitaip apgaudinėti.

ką aš tau šiandien sakiau, o žmuidzinaitė.
i Amerikos konsulas prane
šė apie tai Statė Departa
mentui Washingtone. Kudir
kai tapo atimta Amerikos pi- 

I liety&ė ir pasportas. Kaipc 
j apgavikui ir bigamistui, jam 
durys Į Ameriką tapo užda- 

— lytos jau ant visados.
Kada išėjo Į aikštę, jog 

j katalikas F. Kudirka turi ve- 
irtzio rltri VfeoAtoa foi VaioKln* 

įkišo Į jo reikalą 
tetų 27 gruodžio

kaip sueisim kitą sykį, tai vėl j 
pradėsim nuo tos vietos. Aš 
noriu privesti tave ant teisin- 
ko kelio. Ale dabar noriu eit 
ugnies pajieškoti. ba mano 
pypkė užgeso.

— Iki pasimatymo, tėve. 
—Gudbai, Maike.

BĖGO NUO VILKO, UŽ
BĖGO ANT MEŠKOS.
Sausio mėn. 11 d. šiauliu dęs dvi pačias, tai ir kataliki 

apygardos teismas Telšiuose bažnyčia Įsikišo Į jo reikalą 
nagrinėjo žymių veikėjų by-1D28_ metų 27 gruodžio 
lą. Kaltinamųjų suole sėdėjo dieną Kauno arkivyskupijoj 
socialdemokratų partijos bu- kurija (teismas) paskelbė 
vęs Seimo narys Jonas Mar-! šitokį savo “Vykdomąjį De- 
kelis, valstiečių liaudininkų kretą:

tutis. Daškus. Juozas Mar
cinkevičius. J. Stepaitis. AL 
Vaisėtas ir J. Bilinskas, ku-! 
rie buvo kaltinami tuo, kad ■ 
1928 m. birželio mėn. 11d.’ 

susitarę pabėgo iš'I 
jie tik vykios. Pabėgusius policija* 

ko- vėl suėmė ir dabar Šiaulių 
Jie pa- apygardos teismas visus nu-j

SOCIALDEMOKRATUS 
AREŠTUOJA.

Sausio mėn. 5 d. krimina I

■ Da
bar tečiaus ir vėl jau tas dar
bas rinitai dirbama. Kiek 

i susidaręs Interna
cionalas Komitetas reumatui 
studijuoti, šiandien, rodos, 
jau turi atstovų kuone visuo
se žymesniuose kraštuose. 
Jau bene apie 24 šalis koope
ruoja bendrame darbe prieš 
reumatą kovoti. Reikia tikė
tis geni vaisių.

Pravartu čia biskį ir paly
ginamai pašnekėti. Štai, pa
vyzdžiui, kai pradėta griež
ta kova prieš džiovą, džiova 
labai žymiai sumažėjo. O 
reikia žinoti, kad apie aštuo
nis kartus daugiau žmonių 
serga reumatu, negu džiova. 
Tai kodėl nevesti tokios 
griežtos kovos ir su reuma
tu? Manau, kad kiekvieno 
gydytojo praktikoj pasitaiko 
vienas džiovininkas prieš 
kokią dešimti reumatikų. 
Tiesa, ne visi turi reumatą, 
kurie reumatu dejuoja, nes 
dažnai būna visai kita liga, 
vis dėlto, tiek daug reumatu 
žmonių serga, kad organi
zuota kova prieš reumatą iš 
tikrųjų butų žmonijai didelė 
palaima.

: (Jungtinėse Valstijose) iš- , 
, puola gyventi net apie 58 
. metus. O tai reiškia apie tris

—T------  kartus daugiau negu seno-
Kauno miesto ir apskrities (vėj. Suprantama, kad kiek

vienam žmogui išpuola tiek 
metų ne vien dėl to, kad 
šiandien kūdikių daug ma
žiau miršta, bet ir dėl to, kad 
vidutinio amžiaus žmonių ir 
gi daug mažiau miršta. Pa
vyzdžiui. imant senius 65 
metų amžiaus ir daugiau, 
pasirodo, kad šiandien tokių 
senių yra daug didesnis nuo
šimtis negu buvo pirmiau. 
Štai. 1890 m. tokių senių bu
vo apie keturi nuošimčiai, 
dabar jau yra penki. Aišku, 
kad žmonės ilgiau gyvena

Kad tenka mums ilgiau 
gyventi, iš to, rodos, tik 
džiaugtis reikėtų, bet iš tei
sybės taip nėra. Biednuome- 
nė turi skaudžiai nukentėti. 
O juo labiau, kad šiandien,' 

i kada taip labai madon Įėjo' 
Į “masinė produkcija," vyrai 
i net 50 metų amžiaus, o kai 
kur tik 40, jau skaitomi Se

inais. na. ir atleidžiami iš 
darbo. Pavyzdžiui, 1890 m. 
apie 74 nuošimčiai dirbo vy
rų. turinčių 65 ir daugiau 
metų amžiaus: 1920 m. jau 
tik 60 nuošimčių, o šiandien 
gal jau tik kokie 55 nuošim
čiai. Likusieji darbo jau ne
begauna.

Tai labai apgailėtinas 
daiktas, kad ne kuriems _
žmonėms reikia nukentėti turi 80 metų amžiaus. Čeko- 
tik dėlto, kad jiems lemta ii- slovakijos prezidentas Ma
giau pagyventi. Tai didelė saryk — 78. Graikijos pre- 
socialė yda, kurią kas-nors zidentas Kundouriotis — 74. 
ir kaip nors turės pašalinti. Prancūzijos prezidentas 

! o seniaus, ar darbu ar, paga- Dcumergue — 65, Kolombi- 
lios. pensija aprūpinti. ’ ...............................

Kova su reumatu.
Reumatas (reumatizmas), 

be abejo, yra seniausia liga.

sija pasivažinėti į dangų.

KUR GI PAGALIAU 
LOGIKA.

iliu ir teisėtu budu, kaip rei
kalauja Jungtinių Valstijų

• Įstatymai, išgyveno su ja 
lapie 10 metų ir galėjo turėti 
> jau pusę tuzino vaikų, bet
nevedusių “tėvelių" teismas

• susirenka Kaune ir nuspren
džia’. kad tas Kudirkos susi
jungimas 
“netikras. 
Įvykęs.”

“Pil. Kudirka Feliksas, sunut 
Vincento, katalikas. 39 meti į 
amžiaus, kilęs iš Pilviškių para , 
pi jos. dabar gyvenąs Zapyšky
je, 1916 metais. 29 rugpiučic 
dieną. Amerikoje. Bostone. 
Mass.. susituokė civiliniu budu 
su Banevičiūte Marijona, duk
terimi Juozapo, katalike, tada 
25 metų amžiaus, dabar gyve
nančia Brooklyne. N. Y., 215 
MilCrd st. Po to F. Kudirka 
1927 metais, kovo 1 d.. Kaune 
š. P. Dangunėmimo (Vytauto) 
bažnyčioje susituokė su Žmui- 
dzinaite Antanina, dukterimi 
Antano, katalike, 35 metų am
žiaus. datar gyvenančia Palan
goje. Birutės ai. 3.

“Kauno Metropolijos Tribu
nolas. savo posėdy 1928 metų, 
lapkričio 15 dieną, peržiūrėjęs 
visus bylos davinius nutarė: 
Kudirkos Felikso jungtuves SU 
žmuidzinaite Antanina, įvyku
sias 1927 metais, kovo 1 dieną, 
Kaune, š. P. Dangunėmimo 
(Vytauto) bažnyčioje, laikyti 
teisėtomis ir tikromis, gi to pa
ties Kudirkos F. susijungimą

Amerikoje yra 
neteisėtas ir ne- 

N e ve dusių “tėve
lių" teismas palaimina Ku- 
lirkos apsivedimą su kita 
noteriške, kurią jis melagin
gu budu prigavo daug vė- 
iau. ir kurios net jis pats tei
sėta savo žmona nedrįso lai
kyt, nes išimdamas jai pas- 
jortą liepė jai vadintis pir
mos jo žmonos vardu — Ma- 

! rijona.
: Tai ve. kaip išrodo Dievu 
paremta katalikų bažnyčios 
I ‘dora!’’ Ji sunaikino legalę 
: šeimyną, sugriovė Marijonos 
j Kudirkienės gyvenimą, o ap
gavikui davė kitą moterį.

i Koks gi dabar Felikso 
(Kudirkos status? Ar ištikro 
jis nuo pirmos savo mote
ries jau paliuosųotas? Ar 
Ištikro bigamistiškas jo ap- 
dvedimas su kita moteriške 
jau legalizuotas? Visai ne. 
Su pirma savo, žmona jis 
persiskyrimo nėra paėmęs, o 
su kita apsivedęs. Pagal A- 
merikos Įstatymus, jis dabar 
turi dvi pačias ir skaitosi bi- 
gamistas, ir, kaipo toks, jis 
dabar jau negali čionai nei 
atvažiuoti. Nėra abejonės, 
kad išvažiavęs iš Lietuvos, 
iis galėtų būt areštuotas 
kiekvienoj valstybėj, kur 
dvipatystė yra Įstatymais 
uždrausta. TJk tai katalikiš
koj Lietuvoj tokios nedory
bės yra laiminamos.

kas susirinkimui leidimo ne
davė. Einant įstatais draugi
ja be visuotino susirinkimo 
negali jokiu budu Įstatus 
keisti. Sunku pasakyti, ar tai 
taip elgiamasi dėl nesuprati
mo. ar tai draugijas pratiha 
prie diktatūrinio rėžimo, 
verčiant jas nesiskaityti nei 
su savo Įstatais nei su visų 
narių nusistatymu. O gal tai 
nauja virvutė sumanyta ant 
kaklų užnerti “netautiškų 
dūšių" draugijoms.

Jei jau uždarinėti, tai už
darinėti nepageidaujamas 
tautiškai vyriausybei draugi
jas atvirai, kam dar jieškoti 
aplinkinių kukučių, juk nie
kas savo gerų darbų nesle
pia.

Lietuvoj Grįš Vy
tauto Laikai.

Turėsime ne Seimą, bet 
karalių.

Aukštesnieji karininkai 
pasiūlė prof. Voldemarai pa
siskelbti Lietuvos karaliumi. 
Voldemaras pasiūlymo dėl 
kai kurių priežasčių nepri-

Žurn.

j

i

Kokio Amžiaus 
Žmonės Valdo 

Pasaulį.
Associated Press štabo ra- 

• šytojas James A. Mills pasi
rūpino surinkti Įvairių pa
saulio valdonų amžius ir 
parodo, kad teisėtu keliu pa
statui valstybių viršininkai 
yra daug senesni, negu dik
tatoriai, kurie turi pagrobę 
valdžią prieš žmonių norą.

Pavyzdžiui, Vokietijos 
prezidentas Hindenburgas

jos (pietų Amerikoj) res
publikos prezidentas Miguel 
Mendez — 61.

Karaliai ir kunigaikščiai 
daugumoje irgi turi daugiau 
kaip 60 metų amžiaus. Pa
vyzdžiui: Lichtenšteino ku
nigaikštis Jonas turi 88 me
tus. Švedijos karalius Gusta
vas — 70. Anglijos karalius 
Jurgis — 63. Egipto karalius 
Fuadas — 60.

Tuo tarpu diktatoriai, pa
lyginamai. visi jauni. Pavyz
džiui: Italijos Mussolini turi 
45 metus amžiaus. Turkijos 
Kernai Paša — 48, Albanijos 
Amed Zogu — 34. Persijos 
Riza Chan Palevi — 51, Is- 

patienjs lifoniams ir draugi- panijos Prima de Rivera — 
jai tenka ne mažai nukentė- 58 metų.

‘‘U 1 rvcii i U Į/l ilVUJ 1 * « • «• 1*1x 11

ėmė. Pirmiausia, tautininkų D3^31 galimas daiktas, kad 
viršūnėse daugiau vertina- ji yia taip sena, kaip n pat> 
mas A. Smetona negu prof. zrnoSIls: 9 gal 11 
Voldemaras. Panašiai dėl šių ne’ ne6 ^Pejama. kad ir ze- 
asmenų nusistatę ir kai ku-'P?^111 uz znWM. gyvūnai ga- 
rie karininkai. Todėl, jeigu reumatu ^31P ”
Voldemaras pasiskelbtų ka.jSiandien jie serga. Reumatai 
raliumi, tai neliktų aukštes-!- ra,ne l^Ktai seniausia, bet 
nės vietos A. Smetonai. Be P°d™J£ ir l3^31 paplitus li
to, prieš Voldemaro pasį.'ga. Milijonai žmonių ją tuii. 
skelbimą karaliumi priešin- Kentet! tenka gana daug, 
gai buvo nusistatęs ir gen. *FPa<L Pra^įieip* oram^ uze- 
Daukantas, kinis dėl tos pat jus. Daugelis šitų ligonių vi- 
priežasties turėjo pasitrauk- 
ti ir iš ministerių kabineto. (’'*’ '

Tautininkų viršūnėse yra -. 
nusistatymas tuojaus forma-1* .-A. . . . Ai.--;__ uiG-a— r I Stebetimausias daiktas, ____

kad pakol kas beveik niekas belio dovanos už nuopelnus 
rimtos kovos su šita liga ne
vedė. Tiesa, gydytojai su šita 
liga kovojo ir kovoja. Bet tai 
kitas klausimas, čia noriu 
pasakyti, kad nebuvo tam 
tikslui sukurtos stiprios or
ganizacijos, kuri ir pati dirb
tų ir kitus ragintų visokiais _____ ____
galimais budais reumatą pul- Voltą rado naują planetą 
ti. O tokia organizacija gale- tarp Jupiterio ir Marso. Jis 

■ pavadino ją “SC-28.”

viršūnėse 
mas J

S

kad ir že-

liai paskelbti diktatūrą Lie
tuvoje. Karaliaus vieta nu
matyta A. Smetonai, o dikta
toriaus — Voldemarui, bet 
Voldemaras nori, kati da
bartinė Lietuvos valdymo 
padėtis butų tokia pat ir to
liau. Tą Voldemaro nusista
tymą politikai aiškina tuo, 
kad Voldemaras nori Įsigyti 
labai didelį ir pilną pasitikė

met nesivaržydamas. prita- ‘JV“? T"'.?’
riant karininkams, pats vie- 
nas pasiskelbti Lietuvos ka- . ..
raliumi. Apie Seimą ir kai- "!en,e? švietėja;, ir pagalios, 
Įjos būti negali.

“Kel.” koresp.

iŠ, Išrodo, kad Kelloggas No-

pasaulio taikai negaus, nes 
kandidatais tai dovanai tapo 
paskirti Stokholmo majoras 
Liridhagen ir Upsalos pro- 
testonų vyskupas Soederb- 
lom.

linių profesorius Luigi

minti. Tada jau ne tik dakta
rai, bet ir valdžia, ir visuo-

visokios palaipinės organi
zacijos imtųsi darbo, kad su 

i

Italija nutarė statyt 13 
naujų karo laivų. Mat, ji taip 
gi pasirašė Kelloggo “amži
nos taikos’’ paktą.



t

KELEIVIS

I

FIJALKOVSK1S PA
GAUTAS.

Lenkas banditas apiplėšė 
pasažierius traukiny 

ir buvo pabėgęs.

No. 7. Vasario 13 d., 1929.

Visokios Žinios
< angliškai vadinosi Siųion MjtcheitĮ.f 
seniau gyveno Maynartie, turėjo 
šeiny. Arba kas apie jį žinote, iinato-'i 
nėkit pranešti. Lk l jo turime labai ge-, 
rų naujienų. Tegul atsišaukia jo n>«»- ( 
teris ar duktė, jei jis pat* negali. IkT 
informacijų kreipkitės į-.
ofisų. 253 Broadway, So. Uostau. Mušs.

Kaip Gyvena ir Darbuojasi 
Pittsburgo Lietuviai.

Pittsburghas yra viena di- kvkla, ypatingai Pittsburghe 
dėsnių lietuviais apgyventų reikalinga, viena, kad yra 
kolonijų, todėl nenuostabu, į tėvų norinčių jos; antra, kad 

daug lietuvių jaunimo bei 
SLA centras tam tikslui tei
kia pašalpą, o trečia, kad 
musų Pittsburgho lietuvių 
jaunimas daugumoje vos su
sikalba lietuviškai. Mokyto
jus lengva gauti, nes toje sri
tyje yra net profesionalų ir, 
manau, jie sutiktų mokyto
jauti. Paul Dargia.

CHICAGOJ AREŠTUOTA 
4,000 ŽMONIŲ.

( hieagos policija pagalios 
pasiryžo apvalyti savo mies
tą nuo piktadarių ir jau ant
ra savaitė kaip neduoda

kad čia pasireiškia šioks toks 1 
veikimas lietuvių tarpe. !

1 
Draugijos.

Čia yra Įvairiausių draugi
jų su dar Įvairesniais pavadi
nimais, tečiaus jų visų veiki
mas silpnas. Rodos, draugi
joms butų gera dirva, bet 
stoka išlavintų vadų, nors, 
tiesa, veikiama tų pačių kiek 
išgalima.

Bizniai.
Biznierių esama apsčiai, 

daugiausiai saliunų bei hote- 
lių užlaikytojai. Yra ir kito
kių biznierių, kaip tai — re
al estate, bučėrių, duonke
pių ir tt., nekui-ie iš jų gabus 
ir pasiturintis, tečiaiis. savie
ji juos neperdaugiausiai re
mia. Biznį daugiausiai jie 
daro iš svetimtaučių.

Profesionalai.
Profesionalų, noi’s esama 

kelių, tečiaus, lietuviškame 
veikime nieko apie juos ne
girdėti, organizacinį lietuvių 
darbą veda fabrikų darbi
ninkai, kuriems už nuveik
tuosius darbus ir reikia ati
duoti kreditas, nors, tiesa, 
kartais besidarbuodami pa
daro jie klaidų, bet kaip to
kiems, galima atleisti.

Moksleivija.
Moksleivijos, kuri eina vi- 

duriniji (high school) moks
lą, esama nemažo skaičiaus, 
bet apie jos veikimą nedaug 
tegirdėti. Aukštesni ji moks
lą eina labai mažai, neapsi-' 
rikslu pasakęs, kad juos ga
lima pirštais suskaityti. Jų 
lietuviškame judėjime t. p. 
nematyti, tečiaus juos kaltin
ti dėlto perdaug netenka, 
nes musų Pittsburgho lietu
vių dr-jos moksleivių nere
mia. Musų organizacijos, 
norėdamos Įtraukti musų 
jaunimą Į draugijas bei tau
tinį darbą, turėtų j savo gy
venimą. vietoje politinių bei 
religiniu rietenų, inešti dau- 
giau dailės (menoL kultū
ringumo. bendrai tariant, vi
sa to. kuomi čia gimęs jauni
mas butii suinteresuotas.

Mokyklos.
Kiek man teko susipažinti 

• su viduriniosiomis bei aukš
tesniosiomis Pittsburgho 
mokyklomis ir moksleivija, 
turiu pastebėti, jog geriau
sios mokyklos lietuvių jauni
mui Įgijimui žinių profesijo
je. biznyje ir komercijoje 
yra Pittsburgh Academy ir 
Duquesne University. Jas 
lanko keletas lietuvių, ku
rių tarpe ir man tenka būti, 
ir turiu pastebėti, jog visi yra 
jomis (mokyklomis) labai 
patenkinti.

Pramogos.
Musų draugijos, apart ba

lių. retai ką parengia: tiesa, 
kai kada aplanko mus Pilka, 
Vanagaitis ir kiti. Dabar gir
dėti yra rengiamas 11 metų 
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo paminėjimas, kuris 
Įvyks 17 vasario L. M. D. sa
lėje. Paminėjimas bus iškil
mingas ir prie jo rengiasi vi- 
ti. nes rengėjai prižadėjo 
svečius neti'k palinksminti 
dainomis, muzika ir kalbo
mis, bet dar Įžanga ketina 
būt nemokama.

Ii SLA. darbuotės.
Tarpe Įvairių organizaci

jų savo veikimu, nors neper
daugiausiai, pasireiškia 
“Sandara” ir SLA«

SLA. yra gera dirva musų 
jaunimui. Čia galima sukurti 
jiems atskiras kuopeles bei 
Įsteigti lietuvių kalbos mo
kykla. Lietuviu kalbos mo- •• ♦ *

MANCHESTER, CONN. 
Kaip musų “drutuolis” faitą 

pralaimėjo.
L. S. ir D. draugija čia bu

vo surengus balių 12 d. sau
sio. Vos tik pradėjo-svečiai 
linksmintis. ateina ponas 
L—žvs ruginiais spinduliais 
apsišvietęs ir sakosi jaučią
sis toks “drūtas,” kad galis 
visus čia išdaužyt. Kaip tas 
aklas gaidys aplinkui strapa- 
liuodamas, jis pradėjo grai
bytis kitiems apie akis ii- var
toti nešvarius žodžius jauni
mo ir moterų akivaizdoje. 
Ant galo jis atsiraitojo ran
koves ir sako noris “faituo- 
tsi.” Vienas iš svečių neiš
kentė ir bakstelėjo jam Į pa
nosę. Musų “drutuolis” nusi
rito i pasuoli ir pradėjo šauk
tis pagalbos. Atėjo maršalka 
su baliaus gaspadorium, vie
nas paėmė Už ausų, antras’už 
klyno, ir išnešė už durų.

Išmestas iš salės, L—žvs 
pradėjo keiktis. Sako: 
“Gaaad... jūsų giliukis, kad 
mano koja paslydo, kitaip aš 
jums bučiau par<wlęs, kur pi
pirai auga...” i

Aš patarčiau ponui L-žiui 
daugiau tokių scenų nedaly
ti. Jei tamsta esi toks “drū
tas" ir turi nesuvaldomo no
ro muštis, tai gali susitarti su 
Šarkiu, bet lietuvių pasilink
sminimuose triukšmo nekelk 
’r šlykščių žodžių prie vaikų 
ir moterų nevartok. Sarmata 
taip elgtis.

Menčesterietis.

VISA VVORCESTERIO PO- 
LICIJA APSKŲSTA.

Viena saldainių kompani
ja Woicesteryje apskundė 
visą policijos departamentą. 

Pereitą savaitę, k&ip pa- pradedant nuo policijos vir- 
prastai, New York Centrai šininko ir baigiant žaliausių jiems atsikvėpti. Areštai se- 
gelžkeliu bėgo traukinys. Vi- policmanu, reikalaudama1 ka paskui areštų ir iki šiol 

’• ’ • ’ -------- = prieš juos indžionkšino. ku- areštuota jau daugiau kaip
ris draustų jiems trukdyti jos! “ '
bizni. Šita kompanija sako, i 
kad ji parduodanti saldaines 
tam tikrose mašinose, o poli-i 
cija pradėjo tas mašinas 
konfiskuoti.

__________ *
RUSIJA PASKELBS SLAP

TUS DOKUMENTUS.
Iš Maskvos pranešama, kad 

Sovietų valdžia dabar ruošia 
spauflai caro slaptos diplo
matijos dokumentus apie tai. 
kaip 1914 sąjungininkai mu
šėsi prie karo.. Be to, busią 
paskelbta Įdofnių dokumen
tų iš pirmųjų revoliucijos 
dienų ir apie Kolčako val
džią, kurią rėmė Angli ja. į buvo išgelbėti. 
Francuzija, Amerika ir kitos' 
buržuazinės valstybės. r" 
pasaulio istorikai laukia tų 
dokumentų pasirodant.

sį, pasažieriai ramiai sau sė
dėjo. tik viename -yagone 
vaikščiojo neramus žmogus. 
Jis užkabinėjo moteris, mė
gino linksminti vyrus, bet vi
sa tai jam kaž kaip nesisekė. 
Žmonės manė, kad jis arba 
giltas, arba nepilno proto. 
Tik artinanties traukiniui 
prie Herkimero miesto, tas 
vyras staiga išsitraukė iš ki- 
šeniaus revolverį ir sušuko: 
“Give me your money!" 
(Atiduokit man savo pini
gus. ) Ir pradėjo kraustyt 
žmonėms kišenius. Vieniems 
atėmė laikrodėlius, kitiems 
pinigus, kai kurioms mote
rims atėmė krepšelius, pas
kui šovė kelis kartus iš revol
verio ir iššoko iš vagono, 
kuomet traukinys bėgo apie 
35 mylias Į valandą. Vienas 
pasažierių turėjo prie savęs 
revolveri ir paleido porą šū
vių paskui banditą, bet ne
pataikė.

Iššokęs iš bėgančio trau
kinio banditas parpuolė ir 
apsidraskė sau veidą, susi
kruvino, ir šitaip Įlipo Į auto
busą. Autobuso vežikui jis 
pasirodė Įtartinas ir šis davė 
žinią policijai, kad jo auto
busu važiuoja nužiurėtinas 
vyras. Policija autobusą pa
sivijo ir pradėjo tą žmogų 
egzaminuoti. Jis tuojaus su
simaišė, ir policija jį paėmė. 
Kada pas ji rado keliatą lai
krodėlių ir moteriškų krep
šių, jis prisipažino apiplėšęs 
traukinio pasažierius ir pasi
sakė, kad jis vadinasi To- 
masz Fijalkowski, pabėgęs 
jau iš dviejų kalėjimų. Da
bar jis vėl uždarytas.

4,000 Įtariamų žmonių. Bet, 
kaip rodos, tai areštuojami 
daugiausia nekalti žmonės, 
nes iš 2,430 pirmų suimtų 
teismai galėjo nuteisti kalė- 
jiman tiktai 20, o 2,410 buvo 
paleista.

400 ČIUOŽIKŲ |LUŽO 
PER LEDĄ.

Regensburge, Bavarijoj, 
pereitą sąvaitę buvo labai 
šiurpulingas atsitikimas. Su
ėjus'didelei miniai ant Du
nojaus čiuožti, netikėtai le
das Įlūžo ir 400 čiuožikų pa
sijuto šaltam vandeny. Ži- 

j nios tečiaus sako, kad visi

Londono fabrikantai ir 
pirkliai nutarė nusiųsti Rusi
jon savo delegaciją biznio 
reikalams. Maskva yra pa
reiškusi pageidavimą, kad
tokia tenai delegacija at\yk-: 
tų.

A URM A B" ' I—un mergino., arba našlės a(-į J ,4 iiveUimu;, tun Lųt dora ir mylėtų Je.-
. iHJ'iuškų gyvenimų, kad ir iš kitos ia- 

PAJIEšKAU S Al.MONO TRAKIMO!1** r*11 su įrašyt laišku.

Pajieškau krikšto tėvo Augusto 
Skriodalo, pirmiaus gyveno Brightone, 
dabar gyvena Akror., Ohio. Malonėkit 
atsišaukti aiba žinantieji praaešktl jo ’ 
adresa. už ka busiu dėginga. < |

L1UDV1SĖ VAICIULA1TĖ r" * 
116 Market st.. Brighton,

Pajieškau draugų, Martino Uailiaa^l 
iš Bardžiu ir Nikodinio Alie>‘ ’nw S 
Elgėnių. abudu Stulgių parap., Skaud
vilės valse. <»irdė»au • ■. t
cago, UI. Jie patįs arba kas apie juo® 
žino, malonėkit pranešti, už kų busiu 
didei dėkingas. (8)

JONAS RUSAS
Box 122. Port Washington, L. L, N. Y.

Pajieškau brotio Juozapo įlrazdio- 
nio gyvenančio Buenos Aires. Argen
tina; prašau atsišaukti arba kurie ži
not prašau pranešti, už kų busiu dė-'' 
kingas. (S)

A. G- BRAZDIO.N1S
2009 Palnietto st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Felikso I.iupšio. iš 
Lietuvos paeina iš Varnių miesto, Tel- 

| šių apskr.; gyvena Amerikoje, liet ne
žinau kur. Jis pats-malonės atsisaukt

I

4s esu suamerikonėjęs lietuves va - 
kini*. 28 metų, /tegeriu ir nerūkau, 
tūrių pastovų darbą ir Itanke pinigu. 
Tik tokius malonės susipažint, kuries 
tikrai nori gaut gerą vyrą ir mano ap
sivesti ir myli švarų gyvenimą. (-) 

\VM. VVALTO
317 E. 26 st.. . Chicago, III.

Viso Ant Korsikos salos tapo kurie Apie jį ano teiksis prane

užmuštas razbaininkas r ran-, 
cois Castelli, kuris jau pen-, 
kis kartus buvo nuteistas mi-1 

iriop ir vis ištrukdavo. Jis
• a- 4. • sules Aaniavicaives pu vyru immtiuiu*siautė tenai nuo-190 F metų vjenės. seniau ji gyveno ant Beari št 

ir kur tik jis pasirodydavo, 
kaimiečiai bijodavo išeiti iš 
namų.

ti, už ka busiu dideliai dėkinga.
ELENA LIUPŠAITf 

Tverų gatvė, Varniai. 
Telšių apskr., Lithuania.

(8)

Meksikoj da 80 maištinin
kų su savo vadu Ladislao 
Molina pasidavė valdžios 
kariumenei ir buvo paleisti 
laisvi namo.

Jokūbas Namaviėia pajieškau Ur
šulės Naniavičaitės po vyru Račkaus-
____..
I’hiladelphijoj. Kas apie jų žino mato, 
nės pranešti arba- pati iaj atsiįtukiąį, 
už pranešimų trUsiu didei dėkingas. 4 

JAI OB NAMAVTCH - <7)
i F'. O. Bok 3, Westland. Pa..

Bronis Vitkauskas, dabar gyvenan- 
' tis Uragvajuj, i 
į Vaitiekaus, Vinciaas 

..... v.Vitkauskų. E._21.
; tems $9.000. Jos giminės da- į nfc
bar reikalauja per teismą ka
čių testamentą panaikinti, o 
pinigus jiems atiduoti.

Miss Charlotte Sutton, tur
tinga Bostono senmergė, 
mirdama paliko trims ka-

PAIN * [XPFLI.tR

pajieškau savo brolių 
ir Izidoriaus 

Brolių prašau atsišaukti 
* o jis perduos jums 

į mano adresa. Rašykit sekančiu adre
su: PETER VALENTIN <71

24 Aur*in st., Norivood, Mass.

Pajieškau pusseserės Klementinos 
Savickaitės, ji paeina iš Ryros miesto, 
ji atvažiavo į Amerika 1914 metais, 
girdėjau buk ji gyvena Floridoj, 
gerai pamokinta. Kas apie ja 
malonėkite pranešti arba pati lai 
šaukia, aš urisiųsių dovanų.

JONAS M1LAŠAS
P O. Bok 295,

Pagelbinęas nuo 
Jteumatiškų 
Skausmų,___

•«

Pajieškau apsivylimui padoraus 
vaikino; aš esu pašlaitė florai užsilai
kanti. to reikabią/u '.r nuo savo bu
siančio draugb. Aš esu 20 metų senu
mo; pageidauju kad draugas turėtų r.e 
mažiau 28 iki 3b metų. Malonėsit at.- - 
sauki vpatiskai ar. per laišką.

KOSTE KEMEŽYTĖ
241 Hickory Rd..

F«>ru City, Ont., Canada.

Pajieškau draugės apsivedimui, nuo
25 ikj 35 metų; aš esu gyvanašlis te 
vaiklt. tthriu Heiu-.linamo turto vertės 
•$5,'>oo. Kuries mylėtų gyvent ant kol - 

4tru ir gyvenate ■ apie Bostoną, malt- 
nėėiau pasikalbėt ypatiskai. Meldžiu 
parašyt laiška.

STANLEY EGNATOVIč
29 Cumden st.. No. Andover, Mass.

Y ra 
žino, 
atsi- 
(7).

Linc<>ln, N. n 
-------------- M--- ----

KARMOS! PARMOS!
Geriausios l'arinos Ohio valstijoje, 

prie geru markei m Aš turiu visokį, 
farinų. mažų ir didelių; parduodu p 
.iriai , ir mainau ant praperčių Akrono 
ir < leve lai nto Norint platesnių žinių 
apie, farma'. klauskite pas mane.

BKN. ŠTILI.MAN <8)
Rs t>- •"»«. M esi Salėm. Ohio.

BRAZILIJOS MOTERIS 
NUSIKRATĖ KL1OŠTO- 

R1ŠKŲ PAPROČIŲ.
Moteris Brazilijos mies

tuose visiškai nusikratė klio- 
štoriškos savo praeities. 
Šiandien Brazilijoj jau ne
pamatysi merginos už lango 
su grptais, prieš kurią vyras 
atsistojęs ant gatvės dainuo
tų serenadas, kaip tai daro
ma iki šių dienų atsilikusioj 
Ispanijoj ir Portugalijoj. 
Brazilija yra naujas pasau
lis. Čia jau nepamatysi mo
teriškės su ilga juoda šlėbe ir 
šaliku ant galvos. Merginos 
dėvi trumpai nukirptus plau
kus, andarokus aukščiau ke
lių, batukus iš gyvačių odos 
-^lygiai taip kaip New Yor
ke ar Paryžiuje. Negana to, 
brazilietės pradeda jau ir 
raitos jodinėt, vyriškai balną 
apžergusios. O nesenai buvo 
laikas, kada moterįs čia gy
veno kaip kVoštoriuje. Neuž
dengtu veidu jos nedrįšdavo 
į gatvę pasirodyt. O jei kuri 
butų nusikirpus plaukus, ka
talikų kunigai ją butų gyvą 

patarė užmokėti '$20.000 ir ^'ir-raganą"’5’ 
užgniaužti visą skandalą.
žydas nusitvėrė’ už galvos:* BESARABIJOJ BADAS.

i Besarabija prieš karą pri
gulėjo Rusijai. Po karo są
jungininkai atplėšė ją nuo 
Rusijos ir priskyrė prie Ru
munijos. kaipo atlyginimą 
už tai. kad karo metu Rumu
nija padėjo aliantams mušti 
vokietį. Dabar šitoj Besara
bijoj badas, nes pereitą vasa- 

UETUVOJ PARDUOTA Ją Ja-ai tena1-- P1*3?1101®- Ru* 

DEGTINĖS UŽ 37,000,000 tuose maitinimo punktas. 
Statistikos biuro žiniomis Bet alkani žmonės nekant-. 

pernai per 11 mėnesių visoje rus. Kišinevo mieste pereitą 
Lietuvoje parduota degtinės 
ir spirito už 37,866,017 litų. 
1926 metais per tą patį laiko
tarpį parduota už 33.607.472 
litų ir 1927 m. parduota už 
36,133,505 litus. į

Daugiausia degtinės par- 
nluota Kauno rajone, paskui 
Panevėžio, toliau Vilkaviš- po padarytas naujas seismo- 
kio, Telšių ir Klaipėdos kraš- grafas, kuris registruoja že- 
to, mažiausia parduota Ute- mės drebėjimus diena anks
tins ir Tauragės rajonuose, čiau, negu jie atsitinka. į

DETROIT, MICH.
Kaip dėl merginos žydas nu

šoko nuo 25 aukštų.
Pas vieną žydą čia dirbo 

lenke mergina. Žydas turtin
gas. vertas apie $100,000, tu
ri pačią ir vaikus, bet jam 
oatiko ir šita lenkė. Jis pra
dėjo prie jos taikytis. Mergi
na pradėjo abejoti ir ant ga
lo sutiko.

Bet praėjo kiek laiko, ir 
oradėjo’ rodytis rezultatai. 
Mergina kreipėsi pas advo
katą ir tas jai patarė skųsti 
žydą ant $20.000. Kai byla 
tapo užvesta, žydas huėjo 

ant >aužosudeginę, ka'ipba?-

Ui. dvidešimts tūkstančių!... 
Gevalt!

Advokato ofise buvo pa
keltas langas: žydas movė 
per langą nuo 25 aukštų ir 
nukritęs žemėn ištyžo/ Tai 
atsitiko ant Michigan avė. 
Sužinojus apie tai pati išėjo 
iš proto. A. Gabulitis.

• I 
munijos valdžia steigia mies-: ...

Į 
į 

sąvaitę jie puolė tuos maiti-j 
nimo punktus, išdaužė lan-Į 
gus. išvartė duris ir išgrobs
tė visą maistą.

IS KALNO NUJAUČIA 
ŽEMĖS DREBĖJIMUS. 
Harvardo Universitete ta

v
\

Strėnų Dieglio, Neuralgijos, 

lietus ir P^rvy"a7laDU.
. tai šiurpulingas slapu

G tolau orųItcina <fav.gę«s 
Sąnariuose.

kutuose ir kur® P’c’n> S“"'

^=ax^iN-EXPELLE'

RIU. ^^Suksite matomos 
tikrintas^ T .-rm - paįauv.nią. _
šilumos ir .s?b JI jr įdomi knygute

Savo turmrj pr:,n° pAlN-EXPEL- 
įdedaima toekviena -e ^įškina-
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“NEBIJOK VISAI”
f

Sako gydytojas, skirdamas 
Trinerio Kartaus Vyno 
paliegusiam veteranui

Daktarų Įsitikinimas i 
Trinerio Kartųjį V y n ą. 
kaipo vaistą nuo vidurių 
ligų, apetito netekimo, už
kietėjimo aiškiai matosi 
sekančio laiško:

“Kaip jau rašiau, esu 
snulinio karo veteranas 
tebekenūiąs nuo dujų.

"Mano daktaras nieko 
ko neduoda, kaip Trinerio 
Kartųjį Vyną paakKtininiui 

apetito ir vįdurių reguliavi
mui. Jisai sako to laikytis ir 
nebijoti.

“Nuo to laiku, kaip prieš 3 
metus ‘
Trinerio Kartųjį Vyną aš ž

k/,-
iš

■ N

va- 
dar

k it-

aš pradėjau vartoti
. -r — žy*' 

nitai pasitaisiau įr vien per 
pereitą vasarą aš užaugau 
19 svarų.

Cass F Izirenz.
2,10 Thonias St., Chi'. ag

Ar jūsų viduriai gimdo 
jums galvos skaudėjimą,

miego.jimą, gesus, blogą 

girną?tai jums reikia Kali
fornijos Vyno sumaišyto su 
kaskara ir kitomis žolėmis. 
Stalavas šaukštas prieš 
kiekvieną valgi duoda grei
tą rezultatą. Gauk buteli 
šiandien. $1,25. Visose ap- 
tiekose.

DYKAI ‘
Rašykit pa- Jos. Trincr <>>. 
1333 So. Ashland Avė.. Chi
cago. IH. dėl dykai sampelio,

Vardas .................................................
Adresas ...............................................

. Mic'tH-. ■

nemiegojimą.
kvapą, užsisenėjusį pa va r-

I I

Aš. Auna Atdupeniutč, pajieškau 
šių draugų: Atmes Meškinienės. pir
miau gyveno Brouklvn. N. Y.; Anta
no Zazukio ir Piterio Yečiaus. gyveno 
seniau Bostone. Mylėčiau susirašinėti.

\NNA ATSTUPENIUTĖ (7)
83 Spruce st,., Ljtwrence, Mass.

-Juozas Rudaitis, pajieškau seserų 
Onos Ruiiaičiutės-Kavaliauskienės ir 
Marcelės Rudaičiutės-Basalik’ienės, 
paeina iš Suvalkų gub.. Kaupiškių vi-.,’ 
Vitbaliaus parapijos. Remeikių kaimo.. 
Mylimų seselių prašau atsisaukt, nes' 
turiu svarbų reikalų, arba kurie apie 
jas žino, malonės pranešti, už kų bu
siu dideliai dėkingas. (7)

JUOZAS RUDAITIS
10 Porter st.. VVaterbury. Conn.

Petronė Šaulienė, pajieškau brolio 
Jono Mačiulio, paeina iš Giivaičių 
dvaro^ Kurtavėr.ų parap.. Šiaulių aps 
Apie 15 metų išvažiavo Amerikon. 
Kas apie ji žino, malonėkite pranešti, 
už ka širdingai dėkuoju. arba pats lai 
atsišaukia, nes vra svarbus reikalas.

PETRONĖ ŠAULIENĖ (7> 
Milvilių dvaras. Kuršėnų paštas. 
Šiaulių apsk., Lithuania.

Paiieškau Nnvardauskų (vardo ne
žinau). Jo brolis Juozapas Navardau- 
stas mirė pereitais 1928 metais ir pa
liko pinigų. Dabar tie pinigai teismo 
rankose. Seninus velionis Juozas yra 
gyvenęs Scranton. Pa. Jis kaltošlavo, 
kad turi brolį. Kas apie jį žino malonė
kite pranešti. . (7)

KASTOM STOCKUS
2! II N. IGth st., Springfield I>I.

PARSIDUODA FARMA
fs :priez;;sties M-natvės ir ligos. gO 

akelių. 25 akcriai dirbamos ir 25 skė
riai ganyklos, girios ant lodo kortu 
■medžio; stuba I ruimų, barnė, vist - 
pinkas. Geroj vietoj, nuo strytkarii: 
pusantros mailės. nuo cimentuoto ki
lni'tris kvoteriai mailės; 16 mailių 
nuo Po; iland miesto. 9 maitos nuo 
Oregon City miesto. V ra pasėtų av.- 
žų su vikiais, kviečiais. Auga visoks 

.daržovės. Kaina Puse įmokė .
kitkas ant lengvu išmokėjimų. (8) 

L. STANEVIf II
318- VVillair.ette st.. Oregon City. Ore

PARSIDUODA FARMA
22 akcriai geros žemės. 10 kambarin 

naujas, plytų namas ii kiti budink;, 
geri. Labai gražioj vietoj, pačiam 
Pe'k.-'ie priemiesty. Mokykla, park: i 
už keliu žingsnių. Perkasie mieste vr- 
I kriaučių dirbtuvės. 5 cigarų. 2 šilk 
nes. viena geležies, dirba 1,000 darb - 
ninku; 9 bažnyčios. Aš norėčiau, ka- 
nupirktų lietuviai ir butų artimiau: 
mano kaimynai. Savininkai išmirė ir 
tur Itjt parduota greitai. Kas norėta 
pirkt atsišaukit tuojaus.

KRANK LAI R
Box 172. Perkasie. Pa.

Telefonas; Perkasie 821.

APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos apsivedimui. 

nesenesnės 30 metų, aš esu Amerikos 
pilietis. Merginos malonės arčiau su
sipažinti su manim Į>er laiškų. Su pir
mu laišku prašau prisiųst savo paveik
slą. Atsakymų duosiu kiekvienai ir p:v- 
reik ilavus paveikslą grąžinsiu. (7» 

E. PILAIČIUS
J*. O. Bos 37 L Norivich. Conn.

GERA NAUJIENA VISIEM
Kurie turite Gramafnnos.

I /laikau geriausius Rekordus Co- 
lunihia. Okeh. Odeon. Visokių gražiau
sių dainų, juokų ir klasinės muzikos.

Kurie mylite muziką ar dainas A. 
X anagairio. J. Butėno. J. Babravi
čiaus. L. Sipavičaitės. K. Petrausko. 
Sodeikos ir kitų dainininkų ir norite 
įsigyti Jų įdainuotus Rekordus, kreip
kitės P“- mane. Aš prisiunčiu Rekor
dus ir per pastą. Didžiausia lietuviš
ko Rekordu krautuvė.

N. LEITA
56 liud-on avė.. Rrooklj n. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 39 metų, aš esu 
vaikinas 32 metų. Malonėkit parašyt 
laišką ir prisiųst paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. . (7»

S. ŠILATSKIS
323,2 Fernev st.. Fords'on. Mirti.

Pajieškau apsivedimui moteries tarp 
15 ir 50 metų; aš esu našlys 55 metų, 
turiu farma Michigan valstijoj. Kuri 
mylėtų ant ūkės gyvent, malonės pa-. 
ra«vt laiška. Plačiau susinažinsim per 
laiška. FED. BARTKUS i*)/

740 \V. 31 st., Chicago, III.

Pajieškau gyvenimui
5 metų;

drauges be 
vaikų, nuo 25 iki 35 metų; aš esu 37 
metų. Kurios norėtu arčiau susipazih-' 
ti. malonės 
pavcil sla. 
žinsiu.
517 N>>. 5-th st..

susirašyt ir prisiųst savo. 
kuri pareikalavus. • sugr:,- 

J. N. (8)
Philade'phia, Pu.

apsivedimui merginos 
32 indų amžiaus; aš esu 
metų, barbens, turiu sa- 

Merginos. kurios

advokatas

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WOR( ESTER. mass.
Gyvenimas: ioj Sterling SU 

. 'Ofiso Tel.: Park 3491
.y Namų Tel.; M apie 4964. ..

i

.Ii

I
Pajieškau 

nuo 20 iki 
vaikinas 32 
vo šapą ir pinigų, 
malonėtų su manim arčiau susipažin
ti. malonės parašyt laišką ir prisiųst 
savo paveikslą, kuri atgal prisiųsiu su. 
laišku. A. K. ADAMS

P. O. Bos 83, Oak View, Pa.
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Philadelphia, I*a. L-

NAUJANYBĖ
Laiškai su Jack Sharkio ir kitokiais 

paveikslais, su dainomis tinkanti ra-, 
syti pas visus. 50 laiškų su konver-’ 

*1.00. Visados pažymėkite kokių 
nuritu.

TIESA PUBLISHING CO.
• Zll N. 12-th st.

TARPININKAS
(THE MEDIATOK) 

, Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultū
ros mėnesinis žurnalas.
T*;;švęstas naudingiems patari

mams apie Real Estate. Apdrau- 
da, MortgK-ius ir kitu- nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas 
eilėmis su gaidom, sveikatos sky
rium. legaiiskais patarimais, juo
kų skyrium ir angių kalbos sky
rium. Didelio formato. ne mažiau 

puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje $1.00. pavienis nume
ris 10c. Užsieny 
pavienis num. 15c. Užsi 
sau ir kitiems Sa 
pa labai puiki daina 
chorui, keturiems bals, 
nui Dar niekas niekur tokios ne- ♦ 
girdėjo. Būtinai istgikil šį nume- t 
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metams $1.50. | 
rašykit < 

io numery tel- • 
“Pu m pi a.” j 

•ams ir pia- •

t

girdėjo, 
ri. •

“TARPININKAS”
332 W. BROVinVAY. 
SO. BOSTON. MASS.
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ANGLŲ KALBA.
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Angių kalba yra biedniau- 
sia ir podraug turtingiausia

IK.* ~ Pia. Grybė iškeltas i Radviliškio' llC" geležinkeliečių vidurinę mo-j 

nininkystės Mokslą. ckla tos mokvklos direkto-- «
iaus pareigoms eiti, o Ra-

> šeinių gimnazijos direkto
iš visų kalbu pasauly. Bied- D*ba.r r ,‘ium paskirtas Mariampolės

- ....................... konu dirba pne Pittsfield Rygiškių Jono eimnazijos
------------------ . B4.1L. C Yrk>rwp I__ * i__ n ><?*!•niauria ji yra todėl, kad la
bai mažai turi nuosavu žo
džių: turtingiausia gi dėlto, 
kad ji bairiai daug turi pri- 
sšotvinus svetimų žodžių. 
Štai, keliatas pavyzdžių:

Nuo skandinavu anglai 
prisisavino:

Knlfe—peilis.
FeRow—draugas. 
Husband—vyras.
VVrong—klaid fngas. 
Odd—atliekamas, 

gus, keistas.
Fog—rūkas.
V iking—kari ngas 

plėšikas.
Nuo graikų paimta:
Epic—pasąka ar 

apie didelius įvykius.
Music—muzika.
Abyss—skradž ia. 
Chaos—suirutė.
Lamp—lempa.
Myriad — nesuskaitoma 

daugybė.
Lyric—daina dainuojama 

prie kanklių.
Nuo italų paimta:
Madonna—panelė.
Piano—pianas.
Sonata—tam tikra muzi

kos kompozicija.
Volcano — ugniakalnis.
Lava—išmetama iš ugnia- 

kalnio medžiaga.
Nuo ispanų:
Grandee—didžiūnas.
Hidalgo—ispaniškas šlėk

ta.
Armada—karo laivynas. 
Tomad o—viesulas.
Nuo olandų: 
Frolic-smagus.
Brandy—degtinė iš 

šių
W agon—vežimas.
Yacht — pasivažinėjimo 

laivas.
Nuo žvdu:* *■

Sabbath—subata. 
Cherub—aniuolėlis.
Amen—galas.
Nuo arabų:
Alcohol—alkoholis.
Algebra—tam tikras skait- 

liavimas.
Zero—niekis.
Arsenai—ginklų sandėlis..
Tarrif—muitas.
Cotton—bovelna.

Nuo persų paimta:
Caravan—buiys keliau

ninkų ar vežimų.
Bazaar—turgui-
Divan—sėdynė iŠ paduš- 

kų
Nuo kiniečių:
Tea—arbata.
Typhoon—baisi audra ant 

jūrių.
Vienas juokdarys yra pa

sakęs, kad anglai savo kal
boje iš viso turi tiktai du 
nuosavu žodžiu, būtent: 
“Ham and Eggs” — kiauši
niai su kumpiu. Bet iš tikrų
jų, tai ir šitie yra paskolinti 
iš kitų kalbų. “Ham” yra pa
sisavintas nuo olandų, o 
“egg” — nuo skandinavų

nelv-

jūrių

daina

vai-

Milk Exchange.
•‘Salėm Ne\vs” įdėjo ilgą 

straipsni apie jauną lietuvį. 
Petrą Pašukonį, kuris neišei
tais metais baigė pieninin
kystės mokslą prie Essex Ag- 
ricultural School. gavo dip
lomą su pagyrimu už savo 
gabumus, ir dabar dii-ba prie 
Pittsfield Milk E Nch a nge. 
Pittsfield, Mašs.

mokytojas Motiejus Miški
nis. Žum.

ŪKININKAI DAR PRAŠO 
PAŠALPŲ.

Skirtas pavasario sėjos 
reikalams kreditas 10 milio- 
nų litų natūra jau pradėta 
dalinti, šią ir ateinančią są- 
vaftę, kai kūnuose rajonuo
se grudų sandėliai pradeda 

i ir išdavinėti ukinin- 
“Lietukis” tęsia gm-

KELEIVIS ....

Pašalina galvos skaudėjimą 
ir vidurių paįrimą

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pašalina gah.>- skauriėįin’.;i ir 
vidurių paįritną. k<-n-:ipuciją. ink.-tų 
ar pūslės suerzinimą ii panašia- liga-, 
kuriąs paeina nuo pt;:-t.> vrr-kirmi-. • 
pakrikusio išsivalitn... Nuga-Tone tain 
jau sustiprina nttstlpu-'us nervv-. nltt- 
skulus ir organus, suteikia ramų. poį|. 
singą miegą ir padidina svarumą lie-.t. 
sunienkėjusių žmonių.

P-as IVilliam Galio- sako; "Pirm 
pradvriart imti Nuga Tone a.- k.a- va 
karą turėdavau galv..-- skauriofirią. 
pilvo skaudėjimą ir man., oriu buvo 
neaiškios spalvos. I»:;l»ar a. nebeturiu 
daugiau galvos ska. .įėjimų, neigi '.i- 
darių riiauJėjitno. o i-tan<> oda yra 
skaisti ir ružava.“ 
tokias pastebėtina, 
kiekvienas, kuris rė.a 
ris jaučiasi silpnas ir

kau < įėjimų, 
>. o 1 -iaw«>

” N iv; Tono sutrikta 
pasek .nes, ';at 
-veikas, ar ku-

... . —. nervuotas. turi
būtinai juos pabandyti. Jus galit gauti 
Nuga-Tone visur, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami, arba jūsų vt-rteiga 
gatts dėl jus iš urhio vaistines.

Pratuštinant) 
Išpardavimas 

DIDELI BARGENAI ANT GE
LEŽIES. CENTO IR PLl’MBIN- 

GO RFIKMENf.
tFETKIT ni SUTAUPYK IT 

11 Ntljl S.
Vietlhi- PriMatVteas Djkui. 

L ei.: Haacock «!«.►—f. f 0R.
SOUTH END 

HARDWARE CO.
IOO-. M \SH1XGTON STREET. 

BOSTON. M ASS.
\rli Dover Si. EI. Stoties.

Nū. 7. Vasario 13 d.t 1829.
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Saugokitės Kosulio, iš 
Kurio Vyrtosi Flu!

Jis gali paveikti Tamstos sistemai ir pereiti 
j pavojingų blogumą.

PARDAVINĖJA MIŠKĄ.
Nesenai šaulių sąjungos 

salėj Kaune buvo parduota 
beveik už 4.000,000 litų miš
ko.

Sausio mėn. 22 d. žemės 
ūkio ministerijoje, miškų de
partamente buvo vėl parduo
ta už 200,000 litų miško.

Na ir pradėjo miškų “ka- 
rajiedai” medžius graužti.

Žum.

Apie Petro Pašukonio ga-’Veikti
bumus galima spręsti jšto.įkaTnį ___ _ 

supirkimo daigui
Be šiaurinės Lietuvos, ku

ria: kreditas skirtas, atsiran
da nukentėjusiu ūkininkų iš 
kitų apskričių, net ištisais 
kaimais ir seniūnijomis. Jiej 
taip pat prašo paramos sėjos' 
reikalams. Tuo tikslu žemės 
ūkio rūmai, sausio 15 d. kvie
čia tų rajonu agronomus ap
tarti šelpimą nukentėjusiu 
ūkininkų. Tokiu nukentėju
sių kaimų atsirandą Taura
gės. L’kmergės. Utenos ir 
Kretingos 
Kaip mes 
nebus skirtos didesnės sumos ’tar-i&nt. 
t , VMioriamskieditO. -kankinant

-------------------------------------------- ---------------tu<-j gerti
IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ iš . . ,

r Jau Salts druskų. Imk po arliatm; 
laukštc-lį prieš pusrytį j>er keletą die
nų ir ink>tai penties puikiai veikti.

Aad Salts druskos nebrangios. Jos 
TtegT-li pakenkti ir padaro malonų pu
tojanti ’itnia-var.decs gėrimą, ktrris 
reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
niekas neapsirgs nuo išp!ov>mo inkštų

metų amžiaus, bet jau spėjo; 
išeiti Ipsvvich High School ir’ 
baigti minėtą agrikultūros 
nokyklą su pagyrimu.

Čia, žinoma, nemaža nuo
pelno reikia pripažinti ir tė- 
;ams, nes be jų rupesnio vai- 
-as negi galėtų taip toli nuei- 
i iki it* metų amžiaus. 

Mums smagu šitas faktas pa
žymėti, nes Petro tėvas, Mar
tinas Pašukoms, yra pažan
gus žmogus ir uolus “Kelei
vio” rėmėjas. Skaitydamas 
pažangią spaudą, jisai su
prato mokslo vertę ir todėl 
rūpinosi, kad jo sūnūs kuo 
baugiausia mokslo žinių įgy
lu.

Taip jau smagu yra pažy
mėti irtas faktas, kad jaunas 
Pašukoms, nors išaugęs tarp 
amerikiečių ir mokslą baigęs 
angliškai, moka gražiai ra
šyt ir skaityt lietuviškai.

Kaip butų gražu, kad visi 
Amerikos lietuviai galėtų ši
okiu keliu savo vaikus vesti!

G y du o 1 ė s 
Erzina Inkstus 

Gerkite Vandenį
Imkite Prnskos Prie Pirmo 

žvttklo Puolės Suerzinhno 
Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir motery- Amerikoje turi 
nežinai saugoti- ink-tų suirimo, ;.e« 
čia dažnai perdaug valgoma, riebių 

'valgių. Kraujas pri’\in-ta rtwšttn»:<. 
kurias inkstai -tcngia-i sfa»-ti. E t jie 

I nuvargta nuo nersidirhimo, užsikem
ša. nuo ko kįla inkstų, negaliavimai. 

‘nusies silpnumas ir nupuolimą- ci
kutos.

apskričiuose.' -Jaučiant, kad inkstai i-mdo kai -vi- 
/riv lAiž m Kovn- skaudant nugarai, ar kada šla-
.Ksl (IcjOIU. Jiems pumai netyri, pilni nuosėdų; galvai 

ar svaigaiiams užeinant: 
rugstam. ar raomatizmui 
prastame ote, pradėkite 
daug minkšto vandens ir 
aptiekos keturias uncijas 

druskų.

I
i

Tamsta tai gali dabar pašalinti, 
vartodamas "Cteoniulsion. Emul- 
sijinis kreozotas yra malonus var
toti. "Creomulsion" mediciniškai 
veikia dviguba nauda; jis pataiso, 
stiprina gleives ir naikina mikrobus.

Iš visų žinomų vaistų. "Creo- 
mtrision" medicinos autoritetų pri
pažintas. kaip geriausia1 veikianti 
gyduolė, peršalus ar ntto plaučių 
uždegimo. "Creomulsion." be kre
ozoto. dar turi ir kitų elementų, 
gydančių ir raminančių įdegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas, isisunkdantos į kraują ir 
jame išnaikindamos visus mikrobus.

"Creomulsion*’ yra garantuoja
mas patenkinąs vaistas peršalus, 
r.t:o bronchito ar kitų panašių /or
int) plaučių uždegimo linkui, ir tai 
puikiausias vaistas, at statyti siste
mai, sirgus per-alinui ar l’lu. Jei 
prisilaikydama- nurodymų vartosi 
ir negelbės,— pinigai tuojaus grą
žinami. Klau-k savo vaistininko. 
"Creomulsion'’ gali Tam-tai pa
gelbėti Flu liga susirgus, bet jis 
r.čra -peciališkas vai-tas. Flu ligai 
išgydyti. Jei Tamsta jauties ar 
manai sergąs Flu tuojau stenkis 
savo gydytojo pagalbos gauti.

< skelbA

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Floridoj buvo nelaimė ant 
gelžkelio. Netoli Megargel 
stoties nušoko nuo bėgių San 
Franciscos pMMižierinis trau
kinys ir vienae žmogus buvo 
užmuštas, o keliatas sužeis- 
tų.

SUIMTA ORGANIZUOTA 
VAGIŲ IR PLĖŠIKŲ 

GAUJA.
Naktį gruodžio mėn. iš 22 

i 23 d, pereitų metų A. Pane
munės policija palei Vaišvy- 
clavos dvaro mišką to pat 
valsčiaus pas pil. Vytautą 
Oriną suėmė 1923 metais pa
bėgusi iš kalėjimo kalini 
Praną Kulišauską, paeinantį 
iš Erlėnų k., Salantų valsč., 
Kretingos apskrities, kuris 
nuo pabėgimo dienos darė 
stambiausias vagv stes ir plė
šimus. Policija suėmusi ši 
piktadarį ir vesdama tardy
mą išaiškino, kad šis pikta
darys “darbavosi” plačioje 
apylinkėje tam tikroje orga
nizuotoje gaujoj, kurioj da
lyvavo pil. Vytautas Orinas 
gyv. Vaišvydavos kaime. A. 
Panemunės valsč.: Motiejus 
Labašauskas ir .Juozas l’lac- 
<as. abu gv v. Pamoterių kai
ne. Pakuonio valsč.: Mateu- 
•as Česna. gyv. Dvylikių kai
ne, Pakuonio vai.; Zigmas 
Milašauskas, gvv. Paliuonos 

A. Panemunės valsč., ir 
Antanas Tamoševičius, gyv. 
Tursonų kaime. A. Panemu- 
lės valsč.

šie piktadariai veikė gink- 
uoti Kauno apskrity ir kito
je apylinkėse. Išplėštąjį tur- 
ą apsaugodavo ir visuose 
piktadarių reikaluose pagel- 
bą teikdavo Orinas. Išplėš- 
asis turtas buvo parduoda
mas tam tikriems pirkliams 
vertelgoms: pil. Antanui Na
vickui gyv. Petrogrado kai
me, Pažaislio valse., Kauno 
apskrity, ir Abeliui Petrui, 
gyv. Kaišiadorių m.

Visi išvardinti piktadariai 
—10 asmenų — suimti ir 31 
gruodžio visi drauge patal
pinti Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjiman.

Spėtas atimti nelikviduo
tas apylinkės gyventojų iš
plėstas turtas laikomas A. 
Panemunės policijoj. Dalį 
šio turto atsiėmė savininkai, 
o dalis neatriimta. Sulaiky
tasis turtas susideda dau
giausiai iš Įvairių audeklų, 
rūbų odų ir kitų daiktų.

PRADĖJO KILNOTI 
MOKYTOJUS.

- Raseinių valstybinės gim
nazijos direktorius Baltrus

Valgykit Viską Be 
Baimės Nevirškinimo
Ar yra tl.ing catgių, kurių negalite 

valgyti' i- baime- ga^ii. vidurių iš- 
nurimo, pilvo ar viduriti -kaudčjimo’.’

Ar turite apsilenkti -u Ovo mėgia
mais valgiais — kuomet kiti juo- -u 
pasitenkinimu valgo?

Tai yr:: ženklas, kati jum- reikatftl- 
• --n Tanlac! IN-r daugiau kaip lt' meni 
^ Tanlac -ag^ąžino sveikatą tukstan- 
> ėiams žmonių, kurie- pirir-hra irgi tu-
■ rėjo Vengti -avo mėgferiHi valgių, kaip 
} kad ir jų- darote.

Poną- \Villiam Marteli. 15 Ilarriet 
I . Patctircket. R. I. <ako: "Mano virš- 
' kritimas buvo tok- silpnas, kad per še- 
Į ši menesius gyv: 
, kiaušinių. Tanlac Re
■ no padėtį ir aš užaugau

Aš buvau labai patrukęs keliant 
trunka, kelioliką metų atgal. Gydyto
jai sakė, kad vienir.tėlis išgydymo bū
das yra operacija Raiščiai man ncgei 
bėjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir visiškai išgydė. Daug metų praėjo, 
bet patrūkima- nea’.sikartoja, nors aš 
sunkiai dirbu kaipo karperteris. Ne 
buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
taiko, rrei vargo Aš nieko neturiu par
davimui, bet galiu suteikti informaci
jas anie išsigvaymą be- operacijos, jei 
parašysit man, Eugene M. Puller.. 
f’arpenter, K9 € Marceius Avė.. Ma- 
nasonan. N. J Geriausiai, iškirpkit ši 
pranešimą ir parodykit kitiems, ku
rie patrukę — Jus tuomi gal išgelbė
sit gyvybę arba pagelBėsit kenčiau- i 
rit-ms nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos.

Ar jūsų vaikai 

KOSTI?

r. F. >F.ą FK X 
n».

C rdar J?sr>id«.

Klauskit pas .aptiekorių 
Severos Kalendoriaus.

CREOMULSION
•KELEIVIO’ KNYGOS.

Kokius Dtesua žmonės Garbiną Ssro į Ar iw«o Visuotinas Tvanas? — Kaip 
vėj. Panašios knygos lietuvių kai-i Nojus galėjo surinkti į kelias die- 

boj iki šiol da riebuvo. čia aprašyta' na* visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
kokius dievus garbino senovės indai ra Srirnėtą po visą žemės kamuolį? 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- ■ Kaip jis galėjo tuos gyvu mis prastoj 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tfo: «wo rankoj sutalpinti? H kur ėmėsi 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-b*k vandens, kad visų žemę apnem- 
kius jie aantikfu* su žmonėmis tur*-. Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

. jo. Knyga stambi ir labai užimanti, j'« žinyno, galėjo atsiraatl
gy, na:, a t 7 |Tri yra tiltra t*Mimų Mttrijfc. «'•«•'» jo^vridžiai, raudonveidžiai

/^'šratui"-nrataote audime apdaruose .. tlJS,«.veislių^žmonės? Šitie ir šimtai 
Jeigu ius kenčiate r.uo nevirškinimo, į. —.  . — — i

ga-Į. kvaitulio, galvos -kaosmų. prie- J**rt,*7
tvarto ar neveikliu kepenų — duokit ; — Šita* vsfkala* parodo,
proga Tanlac pagelbėti jums! Pirmai-----~
uonka tankiai -irteikia reikiamą pa-1 
gelbą.

Taniac yra geri, tyrus vaistai, pa
daryti iš .~aknų. žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti .Jumtt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 

: ninko šiandien. Pinigai bu< sugrąžinti, 
i jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
i 52 MJU0NA1 BONKŲ ISVARTOTA.

r........

■ kitą kbntsimą. į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

’ lie galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigu 
argumentas griūva. Mokslas ir 
moksJaa nuo pradžios iki galo.

'Kaina .............................................. 26c.
Dtiaa Bintuos Spyriai. — Ir kito, 

fonės. Daugiau juoką, negu Ameri
koj menšaino. šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bamboj spyčiai”, eilės, pa-

REMUIA 
mMMjjibus 
(Raudonąja Gyvla)

I
I Kodėl kentėt, k no m et REM-OLA ■ į 

Krydė ir pagelbėjo lakstančiam. ■{ 
—klauskite pas saro aptiekorių ■ , 
REM-OLA arba rašykite pas ■

H. Thayer & Co. ( a m b.. Mas«..o |į

II
!

išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. 
—klauskite pas savo aptiekorių 
REM-OLA arba rašykite pas 

_ H. Thayer A Co. (a m b.. Mas«..o _ 
Išbandymui gausit DYKAI | 

Gausite jį paprastam pakelyje.

Pirmai nuo 1905 metų revolraeinia Lietuvon 
-jtt ikia r tkiamą pa-įgpėkoą vedė kovą su caro valdžia, ir 

kaip tuo ppdfa laika kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
Eucija paėmė virių, kaip Lietuva li
kos palruosnota ii po ekro vaMžioa ir 
kaip ji buvo apskelbtą respubliką, 
rridėtaa didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartine* Lietuvos Tubežius __
n kaip toli* yra padalyt* į apskri- humoristiiki straipsnia- 
čius. Tai yra vienatinė Knyga. Irap ir Antra pagerinta
parodo, kaip gimė Lietuvos Reppnbh- . 128 . ~
ka ir kaip ji iirodo. čia telpa vW 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo *a'p Herstatytova
Seimo nutarimai, taikos sutartis 1 ,,S“,

boileriais, sutartis su latviai., apra-

į Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii- 
rirkščias Makalas arba Kaip Atsira
do Kalbas”. Parašė Z. Aleksa.
*0 pusi.....................................  16c.
Davatką Gadzinkas. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų **D>- 
. vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodiją, ir t-t. 
Daugelis R dainų tinka juokingoms 
iek’amacijoma. šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.................................. 10c.
K.r Masą Bočiai Gyveaa? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
rai daktarą riatitzerį sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 26e 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neuž.-itikintis Vyras; 
įdomi ir Z) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K> 

rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
bartas ir tt...................................... 16c.
Apie f»ie<ą. Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G? Ingersoll, gar- 
-iau-:a, pa -šaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi..................................................... 25c.
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Jlans Schmith papio- 
vė merginą Oną Aumuller^ ^Su 
paveikslais. 16 pusi...............................10c.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriousių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32........................................... 15c.

KELEIVIS
253 Broadvray,

So. Boston. Mėta*.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išlydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Pasilik Sdtzer
Sako R.M. Stnatt. Sedworth.*tt.

SAMPELIS DYKAI 
rašyk 

Pepsinic StltTtr Co. 
lVorctrtfr, Sfass.

DIDELIS KAINŲ SUMAŽINIMAS
ant garsių

YICTORO UOSTOMŲ TABAKŲ IR TABAKŲ 

Visos naturalės spalvos—nekvarbuotos
Machorka Rvsi-ka- Uostoma- Tabakas
Volga
Ka-huha
Sobieski Lenkiška-’
Tikras Machorka
Hungariškas
Aukšto? ru~

Pypkės-Tabakas
s Tabakas Idel pypkės ir cigaretui

Rusiškas Cigarėtų-Tabakas
i Stiprus ) ................................-......................
i lengvas ar vidutinis) ............................
• lengvas ar vidutinis) ...............................

ra?

t iš Rusijos 1 svaras 
...'.................. 1Į uncijų

-varas

,.v>
..v>

.70

.56 
f.60

šymro vi^ mūšių ro lenkai, ir tt.' 
Yra tai ne knyga, bet tieriog žibintu
vas, kuri* apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 41.00 
Drūtais audeklo apdarais.........11.50
Siela. Bafoai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Farašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ...........   21.00
Ben-Rar. — Istoriška apysaka iš

Kristaus laikų. Parašė Lew 
WaRace. 472 pusi............................ 22.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o. 
■468 pusi............................................. 21.50

■ Biblija Satyroje. — Labai 
• juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
' veikslais, perstatančia i s įvairius nuo- 
Itikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 

i knyga niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... 21.00
Driko Reikta žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delkogi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas <Juoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Driko žmogui reiki, 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mos. 
Kaina ............................................... 15c.
Kode! Ai Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritiku. Kiekvienas grras 
katalikas ir laisvumams privalo 

! ją perskaityti. M puri................ 2®e.
Kaip Tapti Sutieuytų Vatteiją PiHte 

čia? Aiškiai išguldyti nilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimai, h' 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ............................................... «e.
Eilės ir StraipsriaL Moj knygoj tetp.;

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tX Puikiai ilius
truota. 95 puri. 29c.I
AlkeboHe ir Kodikiri — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio

Sultana Nr.l 
N r.2 

” Nr.3
Taipgi mes turime aukštesnės rūšies iki S5.00 už svarą.
Turime pilna liniją rūkoriaus reikmenų: dūdeles, cigaretam- popie- 
ra. tabakierka- ir pynkes. viskas importuota. Išbandymo-užsnkymas 
pertikrins Jumis, kad musų tabakas geriausia-—.Jei užsakysit per 
paštą pridėkit prie viršminėtų kainų de! persiuntimo. Jei norėsit 
f. €>. D. - tari >-11 orderiu pasiuskit 31.00 depozito.

’**’ i --*o lafkraVdo
Rkaitytoj% Joi-i? k*n<’ia nuo Strt»- 
“ arba MnNfc’itų R' r atiz!no. StM- 

Skan<K;irno •ET’-ihar •. PadazroJ 
(Gori , parar man 
Ni! 
v n vardą ’»• aiškų rTf»rzH:rt c .

: djhąlJFiefMb Jk»-| 
tėrio \ erf#s Rotikif 

i-dji'rri manoj 
. Gyduo-

noriu kiek-^ 
kenčianti ju-; 

.. ‘t <ivo K-Šorrją 
tM. kn g-.ili pa- 

•-yf Ku n’s Rhu- 
: R • <«]y. A-

- t ?’kras. kad bu» 
ir j tai j«n-

pirm?, n- -•> Nuorite rrun b^nt 
. r. -i atsikratyt- •: z , ... - - oi; ;.-)j- iba

!•: t-l ; ar kit. ; u :‘-‘n N^Har.dykit 
.i 1.' r-Vktra ar

c-’r -ri u. N-b <:.kit Rvytl ji nu nž- 
privnlot «ji prašalint. J.• 

vrn krtu:’: ^ i- - f vyti H Hnkvn.
r- 3: *iki‘ . • • dar . . atlik* Kuhn'- 

R’t Rr-m ”. T?ewmnfWWaM turi
’ jn- ? ha pa'iliu«>*aoti nuo 

. . j-srro i? kenn* !sydnoh”-
T-a’’Aikina «kni!(!/ - muskulu
zvitmą. ir^rklč- r;tir..mi ir nuariu «n-

Aš noriu parodyt 
.Trm«. jri tik ju« mnn pavalysitf. A* 
znliu prir<«:vt i viėiią •araitę, jei
vai»ra-v«j:*« nu ' k^mnanijoa pawm*ti 

'iri-* dykai v»<-r. • dolerio bnuiiu-
■ K-riiiuolju. A nepai-an kokia* kita* irydnnl'* jų* rartojot. Jriru jų? nrrarto- 

;<>• mano irydnnTin. u* 'h^žlunr ką ins 
.'iii padaryti. Perskaitykit mfiAij pevhi- 

ma /rmiaii it rHkalankltr
Vieno Dolr- c

taojaa*.

$1.00 Bonka už 25c.
l.banttrktte jn« Krrn.n'» «nb-Acnt<> ir- 

ha muskulų kna zi-
nofTirTu't ir jus. knin ®iižtn<»jo tukstan- 
.’iat kitų, jor R-umati/tna* ra>Į bnt 
pri-aliutas, ir mr* nenorim n/dirht ant 

IUvfindykit—viekas ko 
m< n norim*. Jrivu jH-* atri«ito. kad fą« 
i-- ;um«. tuom*f užrisakykit* 'lan
ki 1 ka<l dabaur h gydymą, o tas sutrik- 
r -j-vp p^tną. «lricn banthman 
t.ųi ant <4b Ir M»-- n^ siiinriam-

-it-i buMliuka kurt* nriurt ▼rrV's, !*i 
*innAiamr pUno” mlrm* bitfrlL khki* . 
T ^odnoda apti» knov ni vi^p* Jjię |

sunku* ir turim** užmokėti i
r*vd.’i latrui už prrsi?niilmą. T«*-l hpa I 
Privalot prWwwt1 perriaatiiRa tt
Iškalimo tMaMnm*, o aplatkym-
i*' Vteoo Dolerio Vertes BntHI dykai. 
PrilaaaDt ū*r«k*9 tnoVti nirtro.
Kuhn Remedy Co.,

Dept. B. W.
18.V» Milsraskee Avė. CMesffS, III.

Ą S m ?ldžin
A cnt/* 
m:

It» in« 
Itrin-

Victor TobaccoCo.
554 W. Rooievelt Ro&d, Chicago, 111.

PUIKIAU SIS IR GERIAUSIS MUZKALIS 
LAIKRODIS PASAULYJE

AL

-i ubs’’ r*■*
L*

L z
sW s

■yMkotitP'IONY

■r Mu

PRUTU’
1219 North Irviną Avfc,

I

I
NUO ODOS LIGŲ

Stebėtinas grajijantis Laikrodis ir 
tas yra naujausis laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir 
nrirutas, kaip ir kiekvienas kitas Pa
darytas stipriai, gTažiai apdirbtas ir 
I_“.„_ .......  ----- ____ . - . . ,
dėti gražią muziką, nereikia Jums mė-i da nors trati kūdikių tėvais, būtinai 
tyt pinigu už visokius murikališkus j turėtų pei skaityti šitą knygute. ~ 
instrumentus, pavyzdžiui: piano, fono-1 _99 
grafo, smuikos, korneto ir tam pana-; 
šių. Jums tereik tik pasukt raktą vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žins dainas ir meliodija«, kurios pa
linksmins Jus ir justi draugus. Jis gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 
kiekvieną sykį užvedu- grajir.a skir
ti ras meliodijas.Laikrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad muziko- voliukai per 
simaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis, nes šalę laikrodžio turi da ir 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų turėti 
kiekviename name. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik pas 
mus Tikra kaina to laikrodžio S1S.OO.
Kiekvienas, kuris iškirpę šį apgarsini- __________ . __ ____ _ , .
mą ir prisius mums užsakymą, gaus 'pfh« juokų * 
si laikrodi už $*<->. Mes neprašome 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir įdėk de
pozito, o kitą užmokėsi kada tą laik
rodį atveš jums į narnąs. Kiekvienas,

ij.kuris prisės $ą.7»5 iš anksto až tą lai- 
^krodį, tam prisiusime VISAI DYKAI 

zią deimantinę Špilką ir paauk
suota retežėlį.

SALES COMPANY
Itrpt 421,

’ Ju I V ft, l <* A JO 4 Ii # —Ji ą_ • • •
laikys visam amžiui. Jeigu mylite gir- ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka-

. Pi
rsbošius. PusL 23 ......................... 10e.
Byla Detroito Kataliką sa SoriaB*- 

taie. — Pirmą kartą katalikai už- 
poolė ąodaHstos 31 d. gruodžio, 1911. 

! Antrą kartą jie užpuolė socialistu. 31 
Į gruodžio, 1913 ra. šioj knygutėj išti- 
Isri telpa teismų rekordai ir prirody- 
Įmai, kokių priemonių katalikai dari- 
įleidžia kovoj su socialistai. Su 
Į oavrikslafr. 41 puri......................... Be.
Papas Ir Pririša — Tr trf. Mti fndte 

mą. pssritojimal: 1) Pinta ii toH- 
'mdb žsKm; 2) Jis nrtio; S) Ada-

Tai vra receptas gairous Šveicariško 
ProfeaoriaM. FREEDOL greitai įsige
ria j odą ir po 5 minntą visiškai praša- 
Hna įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo .šašas, Ronas, 
Egzemą. Hemoroidus, Šnnvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kairo SI .M. 
Reikalaukite aptiekose arba p rMą.bi
te *1.00 ir mes tuojaus išsiusime ocr 
paštą bonką. (-1

FREEDOL REMEDT CO.
3SS A. Warren SU Boston 19, Mum.

Chicag*. IU.

R. J. VASIL
409 RROADWAV, ROOM 4,

SO. BOSTON. MASS.
P.rdnoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
taMąriro: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNlilUS, KRAU

TUVES ir tt
Apėraodrin tryraatį ir įreikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- 
MENTUS kaip čia. taip ir LJe- 
tavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint toro patarnarlmn. kretp- 
kitft, R- i. VASIL
499 Brrodway, So. Boaton, Mmp
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1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
tokioms Įmonėms 26 leidi- Iš vid. reik, ministerijos i DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių iaik« * 
mai Taigi pramonė kyla, sužinota, kad buv. Alytaus, raštį “KELE1 VĮ. Prenumerata tik du doleriai metams. 
(Bet kodėl nepasakyta, kiek smulk. kredito banko vedė- 
Įmonių per tą laiką subank- jas Vytas Misiūnas, dėl pini- 
ratavo? Red.) gų išeikvojimų buvo pabė-Į

---------------- gęs Vokietijon ir ten, Lietu-;
vos kriminalinei policijai' 
prašant, sulaikytas ir jau- 
perduotas Lietuvos policijos 
žinion. (

KIEK KAUNE FABRIKŲ?
Iš buvusių prieš karą fab

rikų ir dirbtuvių visi, išsky
rus Rekošo geležies išdirbi
nių fabriką, yra atnauj’inę 
savo veikimą ir dirba vieni 
didesniu, o kiti mažesniu ir 
lėtesniu maštabu. Bet per 
praėjusi dešimtmetį Kaune; 
pristatyta visa eilė naujų 
pramonės Įstaigų, būtent: du 
degtukų fabrikai Viliampo- 
lėje, kartonažo fabrikas 
mielių fabrikas, baldų dirb-i 
tuvės “Alians” ir “Univer-I 
sal,” geležies apdirbimo’ 
dirbtuvė “Livėla,” trys taba-^ 
ko fabrikai Br. Solomonų, 
Asimakis ir Zivo, konservų 
fabrikas Aleksote, “Maisto” 
skerdykla, du stiklo fabrikai, 
du avalinių fabrikai—“Era” 
ir Falkovskio, du saldainių 
fabrikai “Tilka” ir Askinazi, 
virvių fabrika> Šančiuose^ 
audinių fabrikas “Drobė” ir 
“Liteks,” aliejau* dirbtuve 
“Ringuva” ir dar daug kitų 
mažesnių fabrikų.

i 
(I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) I

BERNAS UŽSIDIRBO 6 
MĖNESIUS KALĖJIMO, j

Nemunaičių valsč., Mak- 
niunų dvaro darbininkai 
1927 m. gruodžio 16 d. nuve
žė Į Alytų parduoti dvaro ja
vus. Gavę iš dvaro savininko 
pietums kelis litus, traktie
riuje įsigėrę. Traktieriuje A. 
Abramaviėiu* puolė mušti 
Stanevičių, kvietė, kad jam 
padėtų to pat dvaro darbi
ninkas Vladas Karpuška, bet 
tas išbėgo pakviesti polici
ninką. Iki atėjo policija, Visi 
darbininkai išvažiavo namo.

Dvaro darbininkai nesku
ba. Pakeliui sukurė laužu*, 
ruko pypkes ir pasakas sako. 
Pasivėlinęs atvažiavo ir Ant. 
Stanevičius. Jis tvėrė šlajų 
rungą ir sudaužė Karpuškai 
Į galvą. Tas gruodžio 24 d. 

i Alytaus ligoninėj mirė. 
I Stanevičius kaltu neprisi- 
pažino. Pinniau jį mušęs ^įmtmeti sparčiai vra paau- nėn 

(Karpuška, tai jis atėmęs tą ’
pati rangą ir jam sudaužęs • r-- '

ratavo? Redj

KAIP SENIŪNAS VIŠTĄ
VOGĖ.

Tt isėtumas ir Įstatymai, 
tai n ? paprastas dalykas. Jų 
neja įčia tik dideli žmonės, o 
paprastas pilietis tik paban
dyk nesiskaityti su jais ar 
apeiti — nors tu butum ir 
pats seniūnas.

štai. Vazgėlių kaimo (Du
setų vai., Zarasų ap.) seniū
nas Ignas Kepštys vieną tre- 
čiad eni, važiuodamas tur- 
gun, pasigavo Malašauskie- 
nės vištą, kuri laisvai kaime 
vaikščiojo ir, tiesą sakant, 
net j i nežinia, kam ji pri
klaus, — ir nusivežė Dusė- 
tosn; . Dar priemiesty norėjo 
parduoti žydui, ir pradėjo 
derybas.

Bet pasirodo, kad Mila- 
šaus aenė pastebėjo vištą 
gauoant ir bėgina paskui 
Kepiti atsivijo i Dusetas. Pa
taikė pačiu laiku, kada Kep
štys parduoda vištą žydui.

Repšiui, žinoma, nieko 
daut. iau neliko daryti, kaip galvą.

Ir sutiko: višta Kauno apygardos teismas 
" Stanevičių nubaudė 6 mėn. 

! paprasto kalėjimo.
I
I

tik taikytis. T 
grąž narna, pasogos vištai 5 
litai, ir Malašauskienė tyli.

Ttčiau tylėti yra sunkiau
sias uždavinys— tai visi ži
no. Sužinojo kaž kaip nuo
vados viršininkas Baleiša, ir

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA 
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko į Klaipėdą
per Soutfiamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas 
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko
p. Stepone Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

( “EMIGRACIJA” Į... SU
VALKIJĄ. I

Šiaurės Lietuvoje, kaip ži- : 
nome, padėtis bloga. Yra 
vietų, kur jau dabar trūksta 
duonos ir bulvių. Tas skau
džiai paliečia ūkininkus, dar 

i baisiau darbininkus.
j Daug darbininkų grižo iš; 
(Latvijos, kur buvo išvykt 
i vasaros darbams. Pasitaiko, 
(kad latvių, darbininkai jieš-' 
(kodami darbo, atvyksta pa
muš.

Suvalkijoj esą kiek kitaip. 
Ūkininkai tarnautoju* sam
dą.

Tai nugirdę šiaurinės Lie 
tuvos darbininkai “emigruo
ja’* į Suvalkus.

* X______________

%

Sustabdo nugaros

i 
I

Musų sekamo* asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

Pinigus. |>.rM«iiėiMn greitai ir 
žemom* ratotnri.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitę 
iatormarijv klauskit pa* *wtoa 
agentus arba pas

Hamtag-Amerfca Lae
209 Tremont St.. Boston. Masa.

—$203.00— ■
Iš NF.W YOBK i KALNĄ 

ir ati;al
(Pridėjus $.>. S. V. jmsv 

Taksas.) Trečia klca*-

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbom St., 

CHICAGO. II.L
433 California Street
SAN ERANCISCO, CAI.

Į

perai ant nu paros

t

amam
ei •

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGU

Ant musę populiari? Urvų 
Nepah ginamas švarumas ir 
patarnavimas visose Mesooe.

“ŠVENTU TAVORU” AP
GAUDINĖJA ŽMONES.

I 

Tabako fabrikantai tan-t 
i žmones

vados viršininkas Baleiša, iri 'iauaKO iaoriK 
pritaikė Įstatymų paragrafą. Į^j apgaudinėja žmones 
O ta'ko> teigėjas nuatate, mainydami savo lavoro var-i 
kad tas paragrafas veda ka- ia irjšvaj^,. Kai vieni pa
le jintan. Ir pasodino seniu- : ;>erOsai žmonėms jaunusis 
ną. Uiip sakant, pati pamali- tai fabrikantai
ni valdžios akstiną, vienam 
mėnesiui kalėjiman.

Ir.. nei vištos, nei pinigu, 
nei girbės. nei valdžios! Nes 
kas gi tokį seniūną laiky 
valdžioj?

Jeigu jau ir galima vogti, 
tai visgi reikia vogti mokant. 
O svarbiausia, kad Kepštys 
paprastas pilietis. Link jo Įs
tatymai labai stropus ir tiks
lus. Vogti gali tik ministe- 
riai.

Ar ne juokai? Rinktas vy
ras pateko kalėjiman už... 
vištą. Dusėtiškiuose susidarė 
net patarlė: jei kam kas ne
pasiseka, tai sako: “tau. 
brač, nepasisekė, kaip Kepš- 
čiui su višta.”

NUODIJOSI BEDARBĖ.
••Birutės” viešbuty nuodi 

Iš to matyt, kad ir pramo- josi actu Teofilė Lekavičaitė. 
nės Įstaigos Kaune per ši de-, Padėta lie sąmonės ligoni- 
*•__ X___ _a.5 __ _____Y* _ •_______ • —

i Po kiek laiko atgaivinta.; 
Miesto Statybos Komisija Verkia ir pyksta, kam apsau- ■ 

per visą dešimtį metų yra iš- gojo jos gyvybę. Ji buvo pa- i 
davusi iki 200 leidimų Įvai- siryžusi mirti, nes gyventi, 
noras pramonės Įstaigoms nesą galima. Netekusi tamy- 
veikti. Iš to skaičiaus praė- bos, o naujos gauti nesą vii 
jusiais metais buvo išduota ties.

zuomet užsako kitokių dėžu
lių, sudeda i jas tuos pačius 
paperosus, užvadina kitokiu 
vardu, ir siūlo rūkytojams, 

s, kaip visai naują produktą. 
Taip daro ir krikščionįs su 

j savo laikraščiais. Kai vienas 
j klerikalu organas skaityto
jams jau nusibosta ir jie ne- 
į benori prenumeratos atnau- 
ijinti, tai kunigai pakeičia^sa- 
vo laikraščio vardą, forma- 
.ą. ir siūlo žmonėms kaip vi
sai naują laikraštį. Taip da-' 
bar pasirodė Lietuvoje “Mu-; 

i su Laikraštis." Tai vra tas 
j pats tavoras, kaip ir “Ry- 
Įtas,” bet kad žmonės “Ryto” i 
.jau nebenori, tai kunigai sa
iko: še jums naują gazietą! I

UŽ ^00 OSTMARKIŲ^NU- ‘ IR LIETUVOJ PASIRODĖ 
“BIBLIJOS STUDENTAI.”

Į Lietuvos kunigų “Rytas” 
<sako, kad Rokiškio apielin- 
1 kėj atsiradęs kaž koks klaju- 
jnas, kuris vaikščipdamas po 
! kaimus niekinąs Kristų, Pa
nelę Švenčiausią ir šv. Sak-, 
ramentą. “Rytas” vadina jį 
“biblistu.” Tai yra tas pats,: 
kas Amerikoje “biblijos stu-' 
dentas." Bet “biblijos stu- j 
dentai" Kristaus visai ne 
niekina. Jie tik Romos kuni-' 
gams peria kailį. “Rytas": 
čia aiškiai meluoja, norėda
mas sukurstyt prieš savo 
oponentą žmones.

JOJO KUMELAITĘ.
Jonas Kizevičius iš A. Pa-, 

nemunės atsivedė i Kauno; 
arklių rinką parduoti kume
laitę. Rinkoje priėjo prie jo 
nepažįstamas čigonas ir de
rėjosi pirkti kumelaitę. Susi
derėjo už 100 litų. Tada či
gonas viena ranka paėmė 
kumelaitę už pavadžio, o ki
ta ranka išėmė iš kišenės su
lenktą Į kelias dalis bankno
tą, padavė Kizevičiui ir aky- 
mirksny užšoko ant kumelai
tės ir išdūmė iš rinkos.

Pi’. Kizevičius išvyniojęs 
banknotą pastebėjo, kad 
Įduotas čigono banknotas 
buvo pusiau perplėštas be
vertis senas vokiečių 100 
markių banknotas. Apie ap-> 
gavystę tuojau* Kizevičius I 
pranašė kriminalinei polici
jai.

Kriminalinė policija sura
do “’cupčių” nu*idanginu*i 
Turžinų valsčiuje, Kleboniš
kių 1 aime pas Jasonį Joną, 
o kumelaitę jo daržinėje. Po
licija sulaikius čigoną nusta
tė, kad jis yra Aleksandravi
čius -fonas. Kvočiamas Alek
sandravičius teisinosi, kad 
beve:tį 100 markių banknotą 
jis Kizevičiui Įdavė per apsi
rikimą ir kadangi kumelaitė 
buvo sušilusi ir neėdu«i, tai 
norėjusi palakstyti ir jam už
sėdus ji smarkiai sunešė ir jis 
nepaspėjęs įduoti Kizevičiui 
tikro banknoto, kuri turėjęs 
piniginėje. Policija kumelai
tę iš čigono atėmė ir grąžino 
nukentėjusiam. Aleksandra
vičių policija perdavė nuo
vados taikos teisėjui, kuris 
iki teismo ji padėjo kalėji
man.

I

Red Crot* Ink- 
staru Pleište* 
r i ai Gaunama 
visose aptiekta 
se. Gaminta 
J o h n .< o r. ir

New 
Brunsvrick.N.J.

I

NORTH GERMAN

LLOYD

Informacijų teikia musų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, M

PASKELBIA
NAUJAUSIUS MILŽINUS 
EKSPRESINIUS LAIVUSumtš

IR ✓

EUROPA
DIDŽIAUSIAIS ir GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

I CENRALINĘ EUROPĄ
New York-Cherbourg.....................5 DIENAS
New York-Bremen................................................ 6 DIENAS
Į Lietuvą . . ..  7 DIENAS

Pirmoji Kelionė iš New Yorko, 
S. S. Europa, LIEPOS 27 D

Greitumas, Smagumas, Puikiai Įrengta Virtuvė, 
Modemiškas Parankumas ir Naminė Atmosfera, 
kurie perviršys net tą, ko Jus tikėjotės.

u

-----------------REGULIARI PLAUKIMAI
Su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe Cabin 
Laivų — BERLIN, MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd 
laivas turi garsiąją Trecią Turistų Klasę.

» •
Informacija* gausite pa* Vietinius Agentu* arba pas

i

LLOYD
57 BROADWAY

r
ATLANTA. QA-......................
BA1.TIMORF. MD. Chvir, asd °|rLf - iuŠtįT 
BO'TOS. N ASA. .. ..........HkMtk
CHICAGO. 1LL............IW R.nMf* S».
Cl.EVEI AND. 0........ 9S7 ln..n TruM
Df TROrT, MICH... 1211 --‘--jį- - Btad.
GAI.VT<TON.TEXA5 Marta.
LOS AN<*! BS. CAL. 7*A Sovrt. “-rijtn. į 
IFU ORLI.ANA. LA. .
PHIL APU IUlA. PA. 1711 'Vainų, Su

**• NEW YORK
rrrmiiRGH. pa... 
SAN FRANCI'*. O. i Al
Švarcu. "*'H 
cristop. z

CoHAldu
MONTI5F \L. JI 
U INNIPF.o M \N 
Kis.INA, SA'K 
IPMinTlA. v LT A

A|6 T mr<ff Wdg.
Markei St. 

Uhite BMc.
M.mI

..Il’ h»r»»r< T'lace 
r- * t >rree<

1724—’ ’.lh Are.
101 se Bi.

Velykas 
Praleiskite 

LIETUVOJE
Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines. senus draugus.
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai priti-rn<i” ;ti-ų kalba kalbančiu keli.-nč- 

vedamos.
S. S. AMERICA Išplaukia kovo 2
S.S. PRES. HARDING Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN Išplaukia kovo 20

S. S. Leviathan—didžiausias pasauly laivas, plaukia per Cher- 
b«urx. pri<tatv. jumis ant -an-žemio taip kad k-n_'va: gimtinę 
pasiek-Mtc pirm švenčiu.

Kiti United Statės Line. Tj.ivvno .laivai, plaukdami tiesiai j 
Rrcmen. taipgi leis jum- būti savo gimtinč-r vietose pirm Velykų.

Išsiptrkite laivakortę ten ir atgal.
Dėl smulkių informacijų ir kainu klauskite jtisų vietos agenta. 

arba rašykite:

United Statės Lines
•y, Xew Vark City. 75 Stale Street. Borton. Mara.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI

. I LIETUVĄ

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO

------- : RENGIA :--------
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI.
Bsltic America Linijos Laivu

S. S. “UTDAHIA”
Gegužės 18 Dieną, 1929 m.

Garbes dalyvis bus rice-konsulas gerb....
P. DAUŽVARDIS

Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas laive užsisakyti tuoj, iš anksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas. taipgi pagelbės pa ruoš t kelionės dokumentus

8-10 Bridge Street,
NEW YORK

Union Trust Building 
PHTSBl’RGH. PA.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
LTTCANIA Koto 2 II POLONIA ko%o 2K 
ESTONTA Kovo IK || LIBANU Lalanti. 6
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Vietinės Žinios
prie kurio 

šautuvas buvo pastatytas.
Grįžta p. Šidlauskas nusi- 

-s namo. Lyg tyčia jam

LIETUVOS NEPR1KLAU- ra nei to kelmo, 
SOMYBĖS APVAIKŠ- 

ČIOJ1MAS.
Ateinanti nedėldieni, 17 i minę: 

vasario, So. Bostono lietu-1dar sudenga automobilius ir 
viai rengia J 
vos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą. Apvaikščioji- 
111ZUV Įtj.VIV^ Jį!
je, kampas E»ir Silver gatvių.!Hus stovi
So. Bostone. Prasidės nuo1-1 - -
2:30 po pietų.

Apvąikščiojime dalyvaus:^su Komaru nuvažiuoja da 
So. Bostono Jaunuomenės * miestą pavakarieniauti. Te- 
orkestra,vadovaujant Kriau--nai jie užtrunka apie čielą 
čiunui; Gabijos Choras, ku-i valandą ir automobilius visą 
riam vadovaus komp. M. Pe- laiką stovi lauke. Po vakarie- 
trauskas, ir bus keletas sotis- į

11 metų Lietu-J prisieina Mansfielde nakvo- --------- — ti
D-ras Kapočius namie ir- 

mas iyyks Lietuvių Svetainė- gi nelinksmas. Jo automobi- 
1 ant Broadwės ties 

i “Keleivio” namu iki 12 va
landos nakties. Po dvyliktos

Babravičius padarė didelį 
įspūdį amerikiečių draugijoj

Pereitą nedėldienj Jordan 
Hall’ėj Bostone buvo musų 
artisto Babravičiaus koncer
tas. Jam padėjo p-lė Emili
ja Tataroniutė. Meno žvilgs
niu koncertas išėjo pirmos 
klesos. Kaip p. Babravičius, 
taip ir p-lė Tataroniutė atli
ko savo užduoti puikiai.

Moraliu žvilgsniu 
kartu irgi buvo laimėta daug

| Harvardo Universitetą at
važiavo iš Brazilijos d-ra> 
Afranio do Amarai, kuris 
yra išradęs serumą nuo gy
vačių Įgilimo. Jis skaitys čia 
paskaitas apie gyvačių nuo
dus, ir kaip jo vaistas veikia 
prieš tuos nuodus.

GAZOL1 NO STAT1O.N AS.
12 mylių nuo Bostono, ant gero Sta 

te Roud Scativiuis su dviem gazolino 
gįtlO PU,1,PO,1,S'- Stora - —’ 

visais įtaisymai-
_ ,J garažius. 1 akra,_____________ _

daugiau, negu kada nors pir- I®**1' p riežastis pardavi
™ _ vyno mi^Matykįt^^

120 Marine Koad. So. Boston.
Tel. So. Boston 2483-VV.

SociaHatų susirinkimas.
Ateinančią pėtnyčią, 15 

; vasario, “Keleivio” redakci
joj bus LSS. 60 kuopos susi
rinkimas. Visi draugai pra
šomi susirinkti, nes yra svar
biu pranešimų iš centro, ku
riuos būtinai reikia aptarti. 
Susirinkimo pradžia kaip 8 
vai. valin e.

I

v

ma. nes koncerte buvo nema
ža amerikiečių publikos, bu-; 
vo jų spaudos atstovai, ir ant! 
rytojaus jų laikraščiai atsi
liepė apie lietuvių artistą la
bai gerai. Ypač aukštai Įver
tino ji “Boston Evening. 
^ranscript,” rimčiausia laik- 

, . . i i\ -.ii.- , rastis visoj Naujoj Anglijoj.
trauskas, ir bu» keletas sotis- j nes daktaras parveža da Ko- j Tiklai iš f inansinės pusės 
tų.

Kalbės adv. F. J. Bago-!ža mašiną Į garažą. Išlipęs
čius, K. Paulauskas, J. G. 
Gegužis ir kiti.

Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame apvaikščio- 
jime dalyvauti, idant tinka
mai galėtumėm paminėt Lie
tuvos Nepriklausomybės su-į

- kaktuves.
Rengimo Komitetas.

Įdomi istorija su p. Šidlaus
ko šautuvu.

Daktaras Kapočius ir ap- 
tiekorius Šidlauskas pereitą 
seredą buvo išvažiavę i Nor
toną lydekų gaudyt per ledą. 
Kadangi apie tą ežerą tan
kiai pasitaiko susitikti lapę 
ar zuikį, tai p. Šidlauskas pa
siėmė su savim ir šautuvą.

Žuvauti tą dieną labai se
kėsi ir vakare jiedu parsive
žė apie 30 gražių lydekų. Bet 
parvažiavus namo p. Šid
lauskas apsižiūrėjo, kad au- 
tomobiliuje nėra jo šautuvo. 
Automobilius buvo d-ro Ka
počiaus. Iškrėtė jie visą ma
šiną — šautuvo nėra. O šau
tuvas geras, brangus, gaila 
tokį daiktą pamesti. Kur gi 
jis galėtų būti? Niekur kitur, 
kaip tik pas ežerą, kur stovė
jo automobilius pastatytas. 
Nes jeigu jis butų Įdėtas i 
automobilių, tai važiuojant 
keliu negi butų iškritęs, nes į 

‘mašina uždaryta.
—Žinot ką? — sako ponas! 

Šidlauskas —aš pasiimsiu: 
savo automobilių ir važiuo
siu i Nortoną. Aš dabar atsi-j 
menu tą kelmą, prie kurio i 
šautuvą pastačiau. Dabar 
naktis, tai niekas jį paimt da 
negalėjo.

Ir atsisėdęs Į savo Pa- 
ckardą p. Šidlauskas leidosi 
Į Nortoną, apie 35 mylios į 
nuo South Bostono. Nuvažia
vo ton vieton, kur jie buvo 
sustoję, žiuri, žiuri — ogi nė-

j miestą pavakarieniauti. Te
nai jie užtrunka apie čielą

5 ruimų stuba, su 
3 vištininkai, 2 kuru 
žemės. Kaina S8.5o->. 

im<> —
(7)

Mas>.

Vaiku Sveikata
Tyra*, sušvelninantis, lengvai virškinamas cod-liver 

aliejus, vis daugiau ir daugiau yra vartojamas, kad 
užlaikyt vaikus gerai valgančius, linksmus ir sveikus.

SCOTT’S EMULSION
per daugiau kaip penkiasdešimt metų yra mylimiau
sias cod-liver aliejaus tonikas, daug reiškiantis au
gančiam vaikui, ypatingai per žiemą.

Užlaikykit vaiką sveiku ir stipriu—duodant jam 
Scott’s Emulsion. Jis turtingas vitaminais.

Scott & Bosine, Bloonifield. N. J. 28-15 MIMIHM
i

I
BEKERVS J IEŠKO DARBO.

Pajieškau bekarnėje darbo; esu pa
tyręs bekeris, kepu lietuvišką duoną ir 
moku viską kept. 17»

STAN. BARTULIS 
253 Broad *ay. So. Booton. Mas».

PARSIDUODA PEČIUS naujas, vi-, 
sai pigiai. Savininkas turi tuojaus iš 
važiuot (7)

v . J. SAVIČIUS
Žmonių buvo jiedaug, ir ren-' 65 1 »•- Boston. Mass.
gėjams reikėjo prie jo pusė
tinai pridėt. Žinoma, čia ne j 
artisto kaltė. Kaltint čia ga-1 
Įima rengėjus, kad koncertui 
samdė Jordan Hali. Viena, 
kad šita salė yra labai bran
gi, antra, ji toli nuo lietuvių 
ir ne visiems musų žmonėms 
žinoma.

Vis dėl to didžiausia kal
tė krinta musų visuomenei. 
Musų žmonės pyksta, kuo
met prasimušęs Į aukštesnes 
sferas lietuvis išsižada savo 
tautos. Bet kuomet toks ar
tistas, kaip Babravičius, vi
sur skelbiasi lietuviu ir savo 
talentu kebą lietuvių vardą, 
tai i Babravičiaus koncertą 
jie neina. Vieni jų sėdi sulin
dę i bažnyčią, kiti girtuok
liauja. o da kiti automobi
liais važinėjasi. Tegul sau 
koncerto salė būna tuščia: 
tegul atėję amerikiečiai dai-

♦

■ marą namo ir ant galo nu\ e-, koncertas nelabai pavvko. I
!ža masina i eraraza. Išlipęs iš .-..*__ !
automobiliaus tenai jis ra
kins jau duiis, ogi žiuri: ant 
“bumperio” guli pono Šid
lausko šautuvas.

BILIUS PRIEŠ MIRTIES 
BAUSMĘ.

Bostono inteligentija nori 
panaikinti elektros kėdę.
D-rui Haroldui Marshallui 

ir kitiems inteligentams pa
davus peticiją. Į Massachu- 
setts legislaturą tapo Įneštas 
Įstatymo sumanymas, kad 
šioje valstijoje butų panai
kinta mirties bausmė, o jos 
vieton žmogžudžiai butų 
baudžiami amžinu kalėjimu.

Bilių Įnešė senatorius An- 
gier Goodvvin iš Melrose. Ši
ta sumanymą karštai remia 
organizacija žinoma kaip 
“Massachusetts Council for 
the Abolition of Capital Pu- 
nishment.”

I

Lietuvis Optonetnstu
HKGI

Telefonas 411*.

Br. L Gonm-S
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietą 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomte pagal susitarimą
705 N. Main St. kamp. Broad St 

MONTELLO, MASS.

t

/
Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis au tiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkama 
laiku.
J. L. PASAK ARN1S, O. D.

447 Broadvay. So. Roaton. Maao

i 
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. ------------- -- --------- ----- j
rus lsrirbtu- per daug metų. Prieža.-- Į

Į
So. Boston. Ma.-s. I

I.

į PARSIDUODA PIGIAI.
2 šeimynų namas ir krautuvė Biz- 

i............
tj sužinosite ant vietos, kreipkitės pa- 

K. K ALIESNINK.VS
102 H. :;-rd

i

TeL So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the l’eace

Visame patarnauju gerai
120 .Marine Rd.. So. Boston, Mass.

KAS TURI ANT RANKU 
KARPAS.

Ir nori be skausmo jas prašalinti, ir 
kad jūsų rankos išrūdytų vėl gražios, 
nieko nelaukdamas klauskit laišku įdė- • 
darni už 2c. štampą atsakymui. (8 

J. M. STASSEL
4U6 Bach st, La Porte, fnd.

I

■

Ii

DR. LANDAU 
<2 CHA M BERS ST, BOSTON.

Gydo Veneriškae Lifto. 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedeldiemais nuo M iki 1-2

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietinis G ra bonus

162 Broad* ay. So. Boston, Mass. 
Itesidence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

FARKYAY AUTO SEK VICE
and FILL1NG STAT1ON 

Studebaker Kary Ageutura, taip
gi geriausia taikymo vieta.

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

V1KTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Are.,

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

t

Tel. So. Boston 596-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 Hieną 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOM1S: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio’’ name.

2S1 Broadw*y. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

Dorchester Clething Stop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, Mynių valome ir pra
šiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atida medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriuką 
skuras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat. Raccoun, Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

M ARTI N W ALUMS 
1854 Dorchester avė, 

DOKUI! ESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

NAUJOS VAKARINES 
TELEPH0N0 KAINOS..............

Ši antradieni Legislaturos’1***’ ,r stebisi, kur yra lietu- 
' (* viešas to bi- V]Ų publika—musų “patrio-

Dalyva- tams” tas ne galvoj!
___________ * • Ir kaip tuomet galima rei- 

toju. rašvtoju ir kitokiu vei-skalauti, kad musų artistai 
kėjų. ir beveik visi jie be iš-J nebėgtų nuo mus?
imties reikalavo, kad mirties! . Bet ko nesupranta patįs 
bausmė, kaipo barbarizmo j lietuviai, tą Įvertino ameri- 
liekana, butu panaikinta ir (kiečiai. Jie tikrai musų artis- 
elektros kėdė išmesta i Į tą pamėgo ir jau nenori jo 
“džionką.” I

komitete buvo 
liaus apkalbėjimas, 
vo daugybė daktaru, moky-

I

KRUTAMIEJI PAVEIK
SLAI.

Bus rodomi Lietuvių M. 
Žinyčioje. kampas 4-th ir 
Atlantic sts., South Boston. 
Mass.. Nedėlioję, Vasario- 
Feb. 17-tą dieną. 1929 m., 
7 -.30 vai. vakare.

Malonėkit ateiti ir pama
nyti moksliškus krutomus pa
veikslus. kurie jus pamokins 
ir drauge prajuokins. Visi 
gali ateiti: Įžangos nėra.

L. M. Ž. Komitetas.

i

V

Įvairios Žinios.i 
I I

Mišrus vengrų-čekoslova- 
kų tribunolas nusprendė, 
kad Čekoslovakija turi atly
ginti visiems Vengrijos di
džiūnams už konfiskuotus 
jų turtus. Daugiausia atlygi
nimo tenka kunigaikščiui 
Friedrichui. buvusiam Aust
ro-Vengrijos armijos feld
maršalui. Jis yra apskundęs 
taipgi Italiją, Rumuniją. Ju
goslaviją ir I^enkiją. reika
laudamas kelių šimtų milio- 
nų dolerių atlyginimo už 
konfiskuotus jo turtus, kuo
met Austro-Vengrijos vals
tybė po karo buvo dalinama.

Washingtono valdžia su
žinojo, kad Bolivija perkasi 
daug ginklų Europoje. Ma
noma. kad ji ruošiasi Į karą 
su Paragvajum. Washingto- 
nui tas nepatinka, nes karas 
pietų Amerikoj kenktų Su
vienytų Valstijų kapitalistų 
bizniui tenai.

;

- - - . * į paleisti. Pereitą sąvaitę jis! 
Jbuvo pakviestas dainuot iš j 

'Boston Evening Transcrip-: 
to" radio stoties. Paskui Miss 
Dexter, Bostono amerikiečių 
vadinamos “400” draugijos 
vadė, surengė jam savo rū
muose privatini koncertą. 
Tenai susirinko Į 60 Bostono 
aristokratijos, ir musų artis
tas padarė Į tuos žmones toki 

j Įspūdi, kad dabar jie ruošia 
■jam viešą koncertą Bostone, 
jkur Įžanga bus po $5.00. Jie 
Įnori, kad Babravičius pasi
tiktų Bostone ir darbuotųsi 
J jų tarpe.

į Babravičius betgi jaučiasi 
. lietuvis ir sako, kad tarp lie
tuvių jam daug smagiau. Bo- 
' stone jis bus da apie mėnesį 
laiko, nes kovo mėnesį jam 
čia rengiamas minėtasai 
amerikiečių koncertas. Pas
kui jis grįš Chicagon, kur jis 
yra pastoviai apsigyvenęs. 
Bet prieš išvažiuosiant Į Chi- 
cagą, jam žadama da suruoš
ti atsisveikinimo koncertas 
South Bostone.

I

i

i I

Kitan miestan telephonu šaukti numeriai, va
karinėmis kainomis, dabar bus galima valan
dą ir pusę anksčiau, negu pirmiau*.

Pirmums, pilnos dienos kainos bu* o iki S:30 P. M. 
Dabar, vakarinės kainos prasideda nuo 7:00 P. .M.

Šitos naujos vakarinės kainos, kurio* būna iki 
8:30 ryto, yra daug žemesnės už dienine* kai
nas. Abelnai kalbant, galima sakyti yra nuo 
dvidešimt iki dvidešimt penkių nuošimčių 
pigiau.

Vakarinės kainos yra tiktai nuo stoties iki stoties 
šaukimų, geriausiai numeriais šaukti. Už ypatin
gų >patų pašaukimą, imama pilna dienos kaina 
nepaisant valandos.
Vakarinės kainos pradedant su 35c. minimum.
Jei dieninė kaina nėra aukštesnė kaip 35c^ tai va
karinė kaina nėra žemesnė. Arba kitais žodžiai va
karinės kainos yra tik ant toliau kaip keturiasde
šimt mailių tolumo.

Tarpe 7:00 vakaro ir iki 8:30 ryto, me* pra- 
leisdavom dieninėms kainoms apie 3000 toli
mų šaukimų, kurie pasinaudos tiesioginiai, 
kaip ir visi kiti nauji bizniai tarpe tų valandų.

New England Telephone 
and Telegraph Company

New Yorke liko areštuotas 
Vvčiu Kliubas. Penki kliubo • «c
vadai nuteisti kalėjimu ir pi
nigine pabauda. Jie užlaiky
davo nedorybių namus.

I I

i

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi Insurance ir Mortgičiu Seniausia Agentūra 

332 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—137".

OFISO VALANDOS NUO 9 Irt TO IKI !» VAKARO

ir

P5252SHSZS2525HSZS2SES2SES252S25t  ̂
B Telefonas: So. Boston 1058. B 

S Bay View.Motor | 
0= Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
J GERIAUSI LIETUVIAI 
B MECHANIKAI.
m Taiso visokius automobilius 
Ln gerai patarnauja.
£1 Agentūra Studehaker ir Erskine. Įg 

Reikale kreipkitės ir gausit į{į 
įg patenkintą patarnavimą. “j

Pardavimo vieta: nj
g 549 E. BROADWAY $
(“ Taisymo vieta* g
g 1 HAML1N ST.. g
g kampas E. Eight st^ g

SOUTH BOSTON. MASS. g 
fc!S2S25HE2S2Sa5ESa5252SZ5ESe52S2SČLJi

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis au Muzika, Dainomis ir Juo
kais. Leidžia ko m po z. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. Į Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS"
3210 So. Habted St, Chkago, III.

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

i

!
I
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DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—i, S-—4 
Sekmadieniaia: 19—t

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevard 8483

Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandom: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare 
1*7 St'MMER STREET, 

LAWRENCE, MASS. Į

DR. J. HARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 
Tel.: Richmor.d 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietą.

ir

7.

Tel. South Boston M20
Retidence University 1468-J.

S. M. PuiSiote-SluilM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
M* Brondnay, So. Boston, M a M

Room 2.

Prancūzijos valdžia pasa
kė. kad ji neišleisianti iš ka
lėjimo komunisto Andre 
Marty, kuris užpereitą nedėl- 
dienj buvo išrinktas Į parla
mentą. Jis yra nuteistas už 
ruošimą komunistiškos revo
liucijos prieš Prancūzijos 
respubliką.

Amerikos armi jos chirur
gas gen. M. W. ireland ap
skaito, kad tarp 10 lapkričic 
ir 19 sausio šioje šaly 8.000,- 
000 sirgo influenza ir 6.000, 
000 paprastomis slogomis.

Norėjo dviejų metų laiko, 
kad uždirbus $11.90.

Lynno policmanas arešta
vo giltą vaikėzą. Kišamas 
kalėjimam jis sudraskė po-
licnamui marškinius. Teis-( 
mas uždėjo jaunam girtuok-; 
liui S10 pabaudos už girtybę i 
ir liepė užmokėti $1.90 už j 
policmano marškinius.

“Kiek tu norėtum laiko; 
uždirbti tuos $11.90, jeigu aš 
tave paleisčiau?” paklausė 
teisėjas.

“Apie porą metų,” atsakė 
jaunas vaikėzas.

“Ant Deer Islando tu už
dirbsi tuos pinigus Į 30 die
nų,” atšovė teisėjas, ir uždė
jo jam mėnesį kalėjimo.

Amerikos baptistų misijo- 
nierius Clinton S. Cames bu- 

policija pastebėjo, kad tomis vo nuteistas 7 metams kalė- 
dujomis pradėjo naudotis jiman užtai, kad pavogė apie 
banditai. $1,000,000 bažnyčios pinigu.

Per 1928 metus Jungtinė
se Valstijose buvo 800.000 
nelaimingų atsitikimų su au
tomobiliais, kuriuose buvo 
užmušta 27.000 žmonių.

Vokietijos Reichstagas 
priėmė Kelloggo “amžinos 
taikos” paktą, kuriuo Vokie
tija atsisako nuo karo politi
kos.

New Yorko valstijoj tapo 
uždrausta-gaminti taip vadi
namas “ašarų dujas.” nes

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUV£.

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medini.- namas vigai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendn atneša ¥27»M> į metus. Kaina *22.000. įmokėti nemažiaukaip 
$2000. likusiu.- išmokėsite randomis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogau gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį. jeigu ją 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 VIEN,t NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė, kampinė vieta. Rendos j metus.

Kaina $6500. įnešti nemažiau 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 vidau-. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadsvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston P562—1873.

Parūpinau) mortgiėius namam? ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgiėių. kreipkitės pa- mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmukcsėio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim geru pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam anglis ir malkas, pristatėm į namus ne toliau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONHKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M 8COLLAY 8QUAR>

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS
* ii ryto iki 7 vakar*. 
ŠVENTADIENIAIS: nt II M 
1 dieną. 

t

Lietuviška Aptieki
Mm ■Malkom viaokif Vata** 

ir šaka*
N to Reumatizmo, nusilpnėjime 

■trinų, kraajo valymo, nuo slaptin
gą ligą, kosulio, patruktam, ete. 
Taipgi užlaikum Diel*ą ii Lietavoa. 
Patarnavimas kuogeriaiuiaa. įvai
rios Sapnys, partrauktoa ii Lietu
vos. Vaistą prieiunčiam ir per 
paltą. Maną A p tieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

ia« SALĖM 8TREBT, 
BOSTON. MASS.

7

I

. Podder iš PetrogradoDr.
Specialistas Slaptą ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarltet 3390
1 ALLEN STREET, Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočią. žaizdą ir kitą skaudulių
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 50c, 

GROBLEWSKi A CO, Plymonth. Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"




