
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAiTIS

PrcBiaierata Metama:
Amerikoje ............................. ’. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................  $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ............................... *
Apskelbimų kainų klauskit 
Kreipianties su kokiais nors 
lai* adresuokite:

KELEIVIS
253 Braadaay, So. Boston,

11.50 
lašku. 
reika-

MaM.

Represonts over 75,000 Lithuaniani t* 
New England, and about 1,000,001 

in the United Statas.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Adverti«in< Batas 

on Appteatica
K ELE1VI8

253 Broadway. So. Bsstsaų Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEKKLT 

Prtliahcd hy J. G. G<w«fa * Cfc

r ų
7 v.e-

*

No. 47 Releix io Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, LAPKRIČIO-N0VEMBER 20 D., 1929.
“Entered m Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post OLiee at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 Metai XXIV

——

ŽEMES DREBĖJIMAS 
NAUJOJ ANGLIJOJ.

VIETOMIS BUVO SU- I
STABDYTI DARBAI.

Drebėjimas buvo jaučiama* 
nuo New Yorko iki Kanados;

Šį panedėlį po pietų Nau- ___ v
joj Anglijoj vėl buvo žemės J gyvenamieji namai, tik dau- 
drebejimas. Nors drebeji- gumas nežinojo, ką tai reiš- 
mas buvo jaučiamas nuo pat kja
New Yorko iki Kanados, bet' v u —smarkiausi ils hnvn i šian Manchestery, N- H., smar- smark ausB jis buvo j s^au- (kiausia buvo sujudinta 
^įJr10- Bostono, Maine oi Amoskeag audiny čia, gais
ra stijoj. Rumfordo mieste, rininku stotis ir amatų mo- 
kur yra daug lietuvių, popie-kvkla ’ *
ros dirbtuvėse buvo sustab- * 
dytas kelioms minutoms vi
sas darbas, kada pajausta 
žemės drebėjimas.

Maine’o sostinėj Augustoj 
namai pradėjo taip siūbuoti, 
kad visi žmonės išbėgo į gat
ves. Buvo girdėt moterų 
klyksmas.

Bostone žemės drebėji
mas taipgi aiškiai buvo jau
čiamas, ypač aukštuose na
muose apie Statė streetą. 
Ant 25-to aukšto namai taip 
siūbavo, kad ofisuose kny
gos nuo lentynų nulakstė ir! lentyn0 prekės, 
stalai slidinėjo iš vienos pu- New Havene drebėjimas 
sės į kitą. ' buvo jaučiamas taip stipriai,

Lowelly drebėjimas bu- kad Yale universitete ant 
vo jaučiamas po visą miestą.1 popieros negalėjo išsilaikyti 
Nuo lentynų krito indai, nuo i seismografo adata, kuri re- 
sienų paveikslai. Įgistruoja drebėjimą.

Providence drebėjimas 
buvo silpnesnis, bet jo ban
gos vistiek buvo aiškiai jau
čiamos.

Worcestery apie 3:30 vai. 
sudrebėjo visi fabrikai ir

Nashua, N. H., drebėji- 
Imas tęsėsi tik vieną minutę, 
i bet vietomis buvo toks smar
kus, kad American Box & 
Lumber kompanijos ofise 
seifą išmetė iš vietos.

Binghamtone drebėji
mas buvo silpnas.

Holyoke žemė sujudo du 
kartu.

Hartforde buvo girdėt 
durų baiškėjimas ir kai ku
riose krautuvėse nukrito nuo

Dabužinskas Gavo 
$6,000 Už Ranką. 
“Waterbury American” 

praneša, kad Waterburio 
lietuvis, Jonas Dabužinskas, 
buvo apskundęs tūlą Geor
ge F. George, reikalauda
mas iš jo $15,000 atlygini
mo už ranką, kurią jam nu
laužė kaltinamojo trokas. 
Dabužinskas ėjo iš darbo 
namo, kaip kaltinamojo sū
nūs užvažiavo ant jo troku 
ir sunkiai sužeidė. Dabu
žinskas kairės rankos dabar 
nevaldo. Bet jis susitaikė už 
teismo durų už $6,000. Tai 
yra labai menkas atlygini
mas už ranką.

KARO LAIVYNĄ.
Kuomet Amerika ir Ang

lija daro pastangų sumažint 
pasaulio ginkluotas jėgas 
ant jūrių, tai Francuzija sku
binasi savo karo laivyną di
dinti. Jos laivyno ministeris 
Leygues įnešė parlamentan 
sumanymą pastatyti atei
nančiais metais 10,000 tonų 
skraiduoli, šešis naikintojus, 
šešis pirmos klasės subma- 
rinus, vieną nardomąjį lai
vą minoms dėti, vieną viršu
tinį laivą minoms dėti, vie
ną nardomąjį laivą vielų 
tinklams tiesti ir du greituo
ju laivu kolonijų tarnybai.

ANGLIJOS VALDŽIA NE-' 
LEIS KAPOT ANGLIA- 

, KASIAMS ALGŲ.
Anglijos mainerių unijos 

sekretorius Cook buvo atsi
lankęs pas premjerą Mac- 
Donaldą su paklausimu, ką 
mano valdžia daryti su mai- 
neriais. Kasyklų savininkai 
norį numušti jiems algas. 
MacDonaldas atsakė: “Ga
lit pranešti angliakasiams, 
kad valdžia neleis algų ka
poti. Valdžia padarys viską, 
kad darbininkų uždarbis bu
tų apsaugotas.”

Socialistinis Teat
ras Londone.

Anglijos socialistai įkūrė 
Londone darbininkų teatrą 
kurį prižiūrės ir tvarkys tam 
tyčia sudaryta organizacija 
“Žmonių Scenos ir Filmos 
Gildija.” Jos tikslas yra pa
daryti teatrą prieinamą dar
bo žmonėms. Ji statys geres
niuosius demokratinės dva
sios veikalus nedėldieniais 
nupigintomis kainomis, taip 
kad teatran galėtų ateiti 
kiekvieno darbininko šei
myna. Pirmas veikalas bus 
Amerikos socialistų rašyto
jo Uptono Sinclairo “Sing- 
ing Jailbirds.”

Šitą sumanymą karštai 
remia ir dabartinė Anglijos 
vyriausybė. Darbininkų te
atrą globos Anglijos socia
listų partija, žinoma kaipo 
“Independent Labor Party.”

Karo Teismas Pa- 
i smerkė 12 Jaunuolių 

Atėję iš Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad 2 lapkri
čio karo teismas tenai pa
smerkė 12 jaunuolių. Tai vis 
daugiausia Lietuvos Univer
siteto, “Žiežirbos" nariai, 
jauni socialdemokratai. .Jie 
buvo kaltinami kaipo "pleč- 
kaitininkai.” Tai vardas, 
kuriuo Lietuvos diktatoriu
kai krikštija visu> demokra
tinės tvarkos šalininkus. Jie 
norėję nuversti dabartinę 
valdžią.

Du kaltinamųjų, būtent 
Vincas Paplauskas ir Kiau- 
pa, pasmerkti sušaudymui, 
bet teismas “susimylėjo” ir 
pakeitė mirties bausmę am
žina katorga.
" Kiti du kaltinamųjų. Me

čislovas Paulauskas ir Va
lecką, pasmerkti kalėjimu 
iki gyvos galvos.

“Aušros” gimnazijos mo
kytoja Kudirkaitė ir Kauno 
žydų gimnazijos mokytoja 
Murzaitė pasmerktos kalėti 
po 15 metų. Jos, mat. irgi 
“plečkaitininkės,” nes ne
garbino fašistų diktatūros.

Kiti šeši kaltinamieji — 
Montvila, Puidokas, Lem- 
bergas, Zdanavičius ir ša- 
kurskis — pasmerkti kalėti 
nuo 10 iki 4 metų.

PLĖŠIKAS PERŠOVĖ 2 
POLICMANU.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke policija norėjo suimti nu
žiūrimą vyrą, kuris trynėse 
apie cigarų krautuvę nak
ties laiku. Jis leidosi bėgti ir 
šaudyt. Subėgo 6 policma- 
nai, kurie išleido apie 20 šū
vių. Plėšikas krito peršautas 
per galvą, bet jo šūviais bu
vo patiesti ir du policmanai. 
Vienas jų turbut mirs.

Atleidžia Darbi
ninkus.

Laikraščiai praneša, kad 
Detroite Fordas paleido apie 
30,000 darbininkų, o Sche- 
nectady mieste iš General 
Electric dirbtuvių paleista 
7,000 žmonių. Tai vis Wall 
Streeto kracho pasekmės.

Dėl to kracho užsidarė 
net Vokietijos ir Olandijos 
deimantų dirbtuvės, nes A- 
merikos bizniai atšaukė vi
sus savo užsakymus, kuriais 
buvo reikalaujama daug 
deimantų Kalėdoms.

Meksikos Rinkimuose 
Užmušta 19 Žmonių.

LAIMĖJO REVOLIUCINĖ Vis dėlto keliose vietose re
akcininkai įtaisė muštynes 
ir per visus rinkimus 19 
žmonių buvo užmušta, o 
daugiau kaip 50 sužeista.

Komunistinis “darbininkų 
ir valstiečių blokas” taipgi 
statė savo kandidatą. Juo 
buvo Pedro Rodriųuez Tria- 
na. Bet jis buvo nušluotas į 
šalį.

Naujai išrinktas preziden
tas Rubio yra tokio pat nusi
statymo, kaip buvo Calles ir 
nabašninkas Obregonas. 
Todėl reikia tikėtis, kad 
Meksikos politika prie jo 
bus tokia pat, kokia buvo 
keliais paskutiniais metais. 
Tas reiškia, kad bus stato
mos mokyklos ir šviečiamos 
darbininkų minios, gerina
mas vargingųjų ūkininkų 
gyvenimas. Klerikalizmas 
bus ir toliaus taip pažabotas, 
kaip buvo paskutiniais ke
liais metais.

Taigi kiekvienas pažan-

PARTIJA.

MAIŠTAS ANGLŲ KA- 
RIUMENĖJ.

Anglijos parlamente pe
reitą sąvaitę iškelta aikštėn 
faktas, kad anglų kariume- 
nėj Jamaikoj buvo maištas. 
Vyriausybė šitą žinią patvir
tino, bet sako da neturinti 
aiškių žinių, dėl ko tas maiš
tas kilo ir kuo jis pasibaigė. 
Anglija laiko tenai savo ka- 
riumenę nuo senai, ir dabar
tinė darbiečių vyriausybė 
stengiasi ginkluotas spėkas 
iš tenai atšaukti. Ji jau pri
pažino Indijai dominijos 
teises, taip kaip Kanadai, ir 
visa anglų kariumenė iš In
dijos bus atšaukta. Jamaika 
randasi netoli Indijos.

NAUJAS BOSTONO PAŠ
TAS BUS 21 AUKŠTO.
Senasis pašto rūmas Bos

tone jau baigiamas griauti 
ir jo vieton tuojaus bus pra
dėta statyt naujas. Jo pasta
tymas kaštuos apie $6,000,- 
000 ir jis turės 21 aukštą, nes 
jame turės sutilpti visi fede- 
ralės valdžios departamen
tai Bostone. Architektai jau 
dirba planus.

TRIUKŠMINGI RINKIMAI 
BERLYNE.

Pereitą nedėidienį Berly
ne buvo miesto valdybos 
rinkimai. Subatoje buvo 
daug mitingii ir prakalbų 
mieste. Tarp fašistų ir komu
nistų Įvyko susirėmimas, ku
ris išsivystė į tikras riaušes. 
Vienas fašistas buvo pašau
tas ir 35 riaušininkai areš
tuoti.

MERGA, KURI ŽUDĖ 
VAIKUS.

Camden, N. J.—Policija 
čia suėmė mergą vardu Gra- 
dys May Paiks, kurią kalti
na mažų vaikų žudymu. 
Miss Parks yra lengvos duo
nos paukštis. Ji būdavo pa
veikslų artistams modeliu; 
ji skambindavo pianą judė- 
se; naktiniuose kliubuose ji 
“linksmindavo” vyrus. Pas
kui ji pradėjo prie turtingų 
vyrų kabintis ir gąsdinimais 
pinigų reikalauti. Ji pasiim
davo keno nors kūdikį au
ginti, ir nuvykus su juo pas 
kokį nors vyrą, su kuriuo ji 
pirma buvo turėjus reikalų, 
ir parodžius jam kūdikį sa
kydavo: “Ve, tai tavo kūdi
kis. Tu jo tėvas. Man reikia 
pinigų jo užlaikymui.” Pas
kui, kai to vaiko jau nerei
kėdavo, ji užmušdavo jį ir 
paslėpdavo. Taip ji esanti 
nužudžius jau ne vieną kū
dikį. Policija dabar ją ka
mantinėja ir nori sužinoti, 
kiek ji išviso mažiukų yra 
nugalabijus.

4,000 ARKLIŲ PAJĖGOS 
AUTOMOBILIUS

Žinios sako, kad Wolver- 
hamptono automobilių dirb
tuvėj, Anglijoj, dabar yra 
statomas lenktynėms auto
mobilius. kurio motoras tu
rėsiąs 4,000 arklių pajėgą ir 
galėsiąs bėgti 300 mylių į 
valandą. Automobilius bu
siąs gatavas ateinanti vasa
rio mėnesį ir dalyvausiąs au
tomobilių lenktynėse Flori
doj.

ŠERIFAS NUŠOVĖ 
MOTERĮ.

Herington, Kan. — Šeri
fas ir policijos viršininkas 
čia sulaikė automobilį, ku
riuo važiavo vyras su mote
riške, ir tą moteriškę šerifas 
nušovė. Jis teisinasi, kad ji 
buvo išsitraukus revolverį ii 
grąsinusi jį nušauti. Moteris 
vadinosi Mrs. Luise Horton.l amerikiečių upui. 
plačiai žinoma butlegerka. -------------

OBELYS, KURIOS TURI 
PO 250 METŲ.

Kaip jums rodos, kiek me
tų gali gyventi obelis? Var
giai kas patikės, kad obelis 
gali susilaukti 100 metų. Bet 
Bostono priemiestyje Mal- 
dene yra 3 obelys, kurios tu
ri jau po 250 metų ir kas me
tai duoda labai gražių obuo
lių. Jos auga ant F. Keerio 
žemės, prie Salemo gatvės.

KYNŲ ARMIJA MUŠASI 
Ji SU MAIŠTININKAIS.

į Šanchajaus žiniomis. Ho- 
nano provincijoj dabar siau
čia baisus mušis tarp nacio
nalistų valdžios armijos ii 
sukilusio “Kuominčuno" 

į (liaudies armija).
LENKŲ ARTISTAS PAI-; GILLETTF. pianiidia 

SYS “° PA’ I

Lenkijos valdžia atsiuntė _
Amerikon savo artistą Tadą kad tenai'at«ko7š“Bo4ono 
Styką, kad nupaišytų prezi- Gillette Safetv Razoi kom- 
dento Hooveno paveikslą. panijos trjs atstovai ir nori 
Tas paveikslas bus pakabiu- jkurti skutamųjų mašinėlių 
tas Lenkijos seime. Tuo bu- ™
du lenkai nori prisigerinti

MIRĖ KAIZERIO SESUO; 
JOS RUSAS VYRAS 

AREŠTUOTAS.
Šiomis dienomis Vokieti

joj mirė kunigaikščiutė Vik
torija von Schaumberg-Lip- 
pe, kaizerio sesuo, kuri buvo 
ištekėjus už rusų šokiko Sub- 
kovo. Tos sukaktuvės buvo 
tikra tragikomedija. Palai
dūnas rusas prašvilpė visus 
savo žmonos turtus, pridarė 
daugybę skolų ir ant galo už 
visokius skandalus policija 
išvijo jį iš Vokietijos. Jo pa
silikusi žmona apskelbė 
bankrutą, nes jau nebeturė
jo iš ko skolų apmokėti, ir 
porą sąvaičių atgal kreipėsi 
i teismą prašydama divorso. 
Dabar Subkovas išgirdo apie 
buvusios savo žmonos mirtį 
ir atvažiavo Vokietijon jos 
palaikus pasiimti. Bet poli
cija sugavo jį ir tuojaus už
darė belangėn už perėjimą 
sienos. Dabar da ir skolinin
kai subėgo ir reikalauja iš 
kalėjimo jo nepaleisti, nes 
jis juos apgavęs.

RUSIJOJ.
Iš Maskvos pranešama.

DĖL GINČO PRADĖJO 
ŠAUDYTIS.

Roxburyje, Bostono prie
miestyje, trys vyrai susi
ginčijo už pinigus ir pradė
jo šaudytis. Tūlas Hender- 
son nušautas, jo brolis su
žeistas, o Chandler areštuo 
tas.

APIPLĖŠĖ TURČIŲ 
BALIAUNINKUS.

Buffalos mieste pereitą 
sąvaitę turčiai turėjo nakti-' 
nį rautą, kur jie pasigėrę su! 
moterimis galvomis ėjo. Bet. 
pačiam vidurnakty šitą link
smą kompaniją užpuolė gin
kluoti plėšikai ir surinkę 
apie $400.000 pabėgo.

panijos trįs atstovai ir nori 
’’ ___ „ _____ 1
fabriką.

60 AUDEKLINIŲ P1ETU0 
SE SUMAŽINO DARBĄ

• South Carolinos valstijoj 
60 audeklinių nutarė dirbti 
tiktai 4 dienas sąvaitėje.

Jo* kandidatas Rubio iš
rinktas prezidentu milži

niška balsų didžiuma.
Pereitą nedėidienį Meksi

koje buvo prezidento rinki
mai. Daugiausia balsų su
šlavė revoliucinė partija, 
kuriai priklauso buvusis pre
zidentas Calles. Jos kandi
datas Pascural Ortiz Rubio 
gavo apie 1,000,000 balsų 
daugiau už savo oponentą ir 
tapo išrinktas šalies prezi
dentu.

Klerikalai ir kitokie reak
cininkai susiorganizavę sta
tė savo kandidatu Vascon- 
celosą, kuris rinkimus pra
laimėjęs pabėgo į kalnus ir 
apsiskelbęs “tikruoju prezi
dentu” dabar šaukia savo 
šalininkus kelti naują “revo
liuciją.”

Reakcininkai buvo pasi
rengę jau pradėti savo “re
voliuciją” prie balsavimo, 
urnų, bet valdžia tai nujaus- gus žmogus gali Meksikos 
dama pastatė visur stiprią rinkimų daviniais pasi- 
sargybą ir neleido juoda-; džiaugti, nes jie reiškia pro- 
šimčiams betvarkės kelti.1 gresą.

t

BOLŠEVIKŲ PROPAGAN-' 
DA ERZINA ANGLUS.
Anglijoj gauta žinių, kadi 

pietų Afrikoj ir Indijoj bol- j 
ševikai pradėjo varyti smar-Į

44Raudonojo” Ber

_ ____ -_ Pereitą nedėidienį Berly- 
kią propagandą ir kurstyti į n.e J?uv? miesto valdybos 
žmones prieš Angliją. TodeV ™k™ai- Berlynas jau pnes 

- - - tai buvo žinomas kaipo
pZkla\Smą vai- “raudonas” miestas, o dabar 

" io J1S °us (‘a raudonesnis,

konservatoriai rengiasi par
lamente i
džiai, ar nevertėtų išnaujo 
nutraukti su Maskva santy
kių, kuriems atnaujinti da
bartinė Anglijos vyriausybė 
pradėjo daryti pastangų.

Kalėjime Rado 
Daug Ginklų.

Colorados valstijos kalė
jime, Canaon City mieste, 
pereitą sąvaitę buvo pada
ryta krata ir rasta daugybė 
ginklų. Sargai rado daugy
bę durklų, peilių ir geleži
nių vamzdžių mušimui, ku
rie buvo padaryti kalėjimo 
dirbtuvėj, kur gaminamos 
automobiliams blėtos su nu
meriais. Sudėti i krūvą gink
lai svėrė 300 svarų. Jie buvo 
paslėpti sienose ir lovose. 
Mėnuo atgal tame kalėjime 
jau buvo vienos riaušės, per 
kurias krito 13 žmonių, jų 
carpe 8 kalėjimo sargai. Ma
noma, kad kaliniai dabar 
•uošiasi antram sukilimui.

Rusai Užpuolė
Kiniečius.

Žinios iš Charbino sako, 
kad vakarų Mandžurijos 
fronte 5,000 rusų kareivių 
perėjo sieną ir užpuolė ki
niečių pozicijas. Rusų arti
lerija smarkiai bombardavo 
Chalanorą. Rusų orlaivis 
taipgi metė bombas. Chala- 
noro gelžkelio stotis buvo 
visiškai sunaikinta ir ma
noma, kad nemaža žjivo pa
čių kiniečių. Kinijos rytų 
gelžkelis buvo perkirstas ir 
telegrafo susisiekimas su 
Mančuli stotimi nutrauktas. 
Ties Pograničnaja, Sibiro ir 
Mandžurijos pasieny, rusai 
turį sutraukę 40,000 karei
vių.

raudonesnis,” 
nes socialdemokratai su ko
munistais pravedė 120 savo 
kandidatų, kuomet iš viso 
miesto valdyboj yra tik 225 
vietos. Vadinasi, “raudona
sis frontas” turės daugiauu 
kaip pusę balsų savo kontro
lėj. Jeigu komunistai butų 
sukalbamesni žmonės, tai iš 
vien su socialdemokratais 
jie galėtų dabar kontroliuoti 
Vokietijos sostinę ir trečią 
didžiausj pasaulio miestą. 
Bet nelaimė, kad komunis
tai nesivaduoja vietos dar
bininkų reikalais, o taiko 
savo politiką prie Maskvos 
muzikos. Dėl to socialdemo
kratai negalės su jais susi
kalbėti, ir vii-šų paims bur
žuazinės partijos.

!

Franklin Parke, Bostone 
buvo rastas nusišovę^ žm - 

Paaiškėjo, kad tai buvo An
drejų Dooley, 54 metu am
žiaus darbininkas.

?us su revolveriu prie šono.

PROH1BIC1JĄ VYKINANT 
UŽMUŠTA 800 ŽMONIŲ.

Senatorius Tydings sako, 
kad valdžia slepia nuo vi
suomenės, kiek prohibicijos

FRANCUZAI PADARĖ 
DIDŽIAUSI SUBMARINĄ

Šį panedėlį Cherbourge 
buvo nuleistas į vandenį 
naujas francuzų submari- 
nas, kuris turi 400 pėdų il
gio ir gali pasinerti 450 pė
dų gilumon. Tokio didelio 
submarino pasauly d a nebu
vę.

NUSIŠOVĖ IRAKO 
PREMJERAS.

Iš Bagdado pranešama, 
agentai užmuša žmonių. Jis kad tenai nusišovė Irako 
ako, kad per 9 metus vyki- ministeris pirmininkas ir už- 

nant prohibicijos įstatymą’sienio reikalų ministeris Ab- 
buvo užmušta nemažiau, d ui Muhsin. Nusižudymo 
kaip 800 žmonių. -motivai nežinomi.

FOOTBOLAS PASIBAIGĖ 
RIAUŠĖMIS.

Pereitą nedėidienį East 
Dansinge Detroito universi
teto studentai su Michigan 
Statė College studentais lo
šė footbolą. Detroitiečiams 
laimėjus, kilo riaušės, per 
kurias policija areštavo 23 
triukšmadarius. Visi jie bu
vo nubausti po $15 iki $30.

ITALIJOJ ŽIEMA.
Italijos šiaurėj ir vidury’ 

paskutinėmis dienomis siau
tė didelės pūgos ir šalčiai. 
Belluno provincijoj, Alpų 
kalnuose, sniegas užvertė 
visus kelius.

Šį ketvergą Bostone suva
žiuos visi Naujosios Angli
jos gubernatoriai. Statlerio 
viešbuty jie turės konferen
ciją ir, žinoma, gerai paba- 
liavos.

I
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fl APŽVALGA D
i MOONEY VIS DĄR NE-

PALIUOSUOTAS.
1929 metų liepos mėnesy 

Amerikos militaristai buvo 
i suruošę San Franeiscos 
• !mieste didelę parodą, kad

SKAUDUS SMŪGIS LIE-ima.” šita patarlė kaip tik i įžiebus minioms karo ūpą. 
TUVOS KI FRIKAI.I7.MIJIĮtinka dabar Lietuvos kleri-įEinant tai parodai gatve su

kalams. Jie nuvertė demo- 
.n atinę valdžią, o jos vieton 
pastatė Smetonos kliką, kad

Lašinių byla Kaune jau 
pasibaigė. Klerikalų šulai “ 
buvo pripažinti vagimis ir 
sukčiais, o jų “r........... ...  _
junga” apskelbta bankrotu. 

Rašydamos apie šitą kle
rikalų katastrofą. “Naujie
nos” sako:

‘‘Lašinių byla užmušė Lietu
vos Ūkininkų Sąjungą mora
liai ir materialiai. Negana to. 
kad jos vadai tapo pripažinti 
vagimis, apgavusiais valstybės 
iždą, bet ir pati Ūkininkų Są
junga tapo paskelbta bankrotu.

“Tai reiškia galą šios kleri
kalų organizacijos karjerai.

“Lietuvos klerikalizmas, 
kaip žinoma, yra išsišakojęs i 
tris politiškas organizacijas 
arba partijas: Krikščionių par
tiją, Lietuvos Ūkininkų Sąjun
gą ir Darbo Federaciją. Pir- 
miaus jų visų trijų jėgos bū
davo beveik lygios, nes rinki
muose į Seimą kiekviena tų 
organizacijų pravesdavo kuone 
tokį pat skaičių atstovų (tarp 
13 ir 15).

“Bet jau 1926 m. susmuko 
viena šitos klerikalinės ‘trai- 
cės’ dalis—Darbo Federacija. 
Dauguma piliečių, kurie bal
suodavo už ‘federantų’ kandi
datus, tais metais nuo Federa
cijos atsimetė ir ji, nabagė, 
tik su pagelba kitų dviejų 
‘krikščionišku’ partijų šiaip- 
taip išrinko Į Seimą 7 atstovus.
'“Dabar sugriuvo ir antra Į 

klerikalinėm trijulės partija. 
Ūkininkų Sąjungos nusigyve- 
nimas yra dar aršesnis, negu 
federantų. Tokios partijos, 
kurios vadai yra pasmerkti 
kriminalėje byloje ir kuri yra 
viešai paskelbta bankrotu.1 
žmonės ne tik daugiau nerems.' 
bet nuo jos bėgs, kaip nuo 
‘pavėtrės.’ _ _ _

“Taigi politikos lauke sian-Įyra pa VOgęS į j valstybės iž- 
dien bepaliko dar nesugriuvu-j* 
si iš viso klerikalų bloko tik! visuomenės kontrolės
viena Knkšėionių Demokratų į skaudai uždėtas cenzūros 
Partija. Ji yra visų kitų kleri- ap>masris ten diktatoriai 
kalinių partijų motina ir auklė- gaH vogti kiek jiems tin. 
toja, ir todėl visa, kas atsitiko’ka 
su Darbo Federacija ir su Ūki-! ___________
ninku Sąjunga, puola juoda dė-'SMETONA ŽADA ŠAUK- 
me ir ant jos. Bus įdomu pažiu- —- — --
rėti, kaip krikdemai atlaikys! 
tuos baisius moralius smūgius.1 
kurie pastaruoju 1 
jų auklėtinius ir bendradar
bius?

“Ir reikia pasakyti, kad Lie
tuvos krikščionių kančioms 
dar ne galas. Dar laukia savo 
bylos p. Petrulis, kuris kleri- 
kąjų viešpatavimo laikais bu
vo finansų ministeris ir prem
jeras. Jisai yra kaltinamas dėl 
didesnių suktybių su valsty
bės pinigais, negu Ūkininkų 
Sąjunga; bet Voldemaras jo 
bylos nekėlė, tik kartkartėmis 
‘L. Aide’ būdavo pranešama, 
kad jai bus ‘duota eiga.’ Marį 
tyt, Voldemaras tuo budu ban-j 
dė klerikalus terorizuoti, kad 
jie jam nusilenktų ir paliautų) 
jam priešinęsi.

“Kai bus pašauktai į teismą) 
ir pripažintas kaltu ir buvęs! 
klerikalų ministeris pirminin-j 
kas Petrulis, tai kur tuomet 
krikdemai dės savo akis?

“Taigi, kad ir Lietuvos kleri
kalai padėjo 
1926 m. 
versti 
jiems 
vengti 
Lietuvos klerikalizmas yra su
puvęs. ir jį niekas nebegali iš
gelbėti !”

Gerai, kad visa tai atsiti
ko prie kataliko Smetonos 
valdžios. Nes jeigu už tas šu- 
lerystes klerikalus butų nu
baudusi socialdemokratų- 
liaudininkų vyriausybė, tai 
kunigai butų galėję sakyti, 
kad “bedieviai” juos kryžia
vote, taip kaip Meksikoj.

Pas tikinči

Ūkininku Sa- j’—kaU'
Ūkiškomis rankomis.

KA REIŠKIA LAISVA
• ‘ SPAUDA

Kalbėdamos apie lašinių 
skutimo bylą. “Naujienos” 
pastebi:

"Gruodžio naktinis ‘pučas’ 
trejiems metams atitolino bau
smę nuo Ūkininkų Sąjungos 
šulų. bet. jų nelaimei, jisai juos 
nuo bausmės neišvadavo! Per
daug plačiai jų nusikaltimas 
buvo žinomas, kad butų buvę 
galima ji paslėpti amžinai. G 
kad ‘lašinių skutimo’ afera pa 
sidarė žinoma visuomenei, tai 
nuopelnas už tai priklauso Lie
tuvos spaudai.

“Mažiukas Mariampoiės lai
kraštėlis. ‘Šešupės Bangos.’ tą 
skandalą pirmas iškėlė aikštėn: 
paskui prabilo ‘Lietuvos Žinios’ 
ir kiti pažangieji laikraščiai, 
taip kad dalyką jau nebebuvo 
galima užgniaužti.

“Pasirodo, kokios didelės 
svarbos visuomenei turi spau
da. kuri drįsta skelbti tiesą. 
Laisva spauda yra neapsieina
mas dalykas, visuomenei ir val
stybei. ii- jeigu valdžia spau
dos laisvę sunaikina, tai ji ir 
pati save pasmerkia puvimui ii 
degeneracijai.

“Klerikalų viešpatavimo lai
kais Lietuvos spauda buvo 
bjauriai varžoma. Bet tauti
ninkai šiandien ją dar iabiaus 
yra prislėgę. Nebus nuostabu, 
jei ateityje išeis aikštėn, kad 
'naujoje eroje’ valstybės iždas 
buvo eikvojamas aršiaus net. 
kaip prie krikdemų."

Užsieny jau buvo paskly
do gandų, kad Voldemaras 

įdo 2,000,000 litų. Kur nėra 
į visuomenės kontrolės ir

!

ten

P® priesaika liudija, kad 1 
Sąn l ranciscos militaristų ■ 
parodą 2916 metais išsprog- : 
dinas jos tikras brolis, kuris 
tuomet buvo kaizerio val- 
džię^ agųątas. Jis mirė-1922 
meta.s ,• mirdamas savo se- 
serci pasakė, kad Moonev|listai. 
neteisingai de: tos bombos 
kenčia^

Akyvaizdoje visų šitų 
: faktų. Tom M"'»ney. rodos, 

uoiau suėmė turėtų būt tuojaus iš kalėji- 
j-'mo paleistas ii už padarytą 

ir Billingsą. ir Jam skriaudą valstybė turė-

muzika ir bubnais, 
kažin keno padėta

karine 
sprogo kažin keno palieta 
bomba, užmušdama kelioli
ka žmonių. . ...

Militaristai tuojau suėmė turėtų būt tuoy-u-s is kaieji- 
du kairiųjų daibininku va-i®o paleistas i. už padaivtą 
du. Mooney i _ _
pasmerkė juos miriop. Bet: 
pakėlus Amerikos darbinin-i 
kanos didelį protestą. Gali-į 
fornijos gubernatorius pa-, 
keitė mirties bausmę kalėji-! 
mu iki gyvos galvos.

Ir Mooney sėdi kalėjime?Lietuvos 
iki šiai dienai.

Tuo tarpu išėjo i aikštę 
kad jis nieko bendr

tų tinkamai atlyginti, o jo 
vieton uždaryti visam am 
žiui tuos, kurie susi 
norėjo jį nužudyti.

O bet gi taip nėra. Nekal
tas Mooney iki šiol yra lai- Į 

I komas kalėjime.’o krimina-» 
kurie prisiekę Dievo 

vaidu kreivai teisme liudijo, 
vaikščioja liuosi.

Ir tokie dalykai darosi ne 
tarp laukinių Afrikos bvš- 
menų. bet Jungtinėse Valsti
jose, “laisvoj” Washingto- 
no ir Lincolno žemėj!

DA APIE BOSTONO 
“STEBUKLUS”

I .—l - —

, Apie Bostono “stebuklus” rinę, įkišo ją į baksą ir pąkė- 
mes jau rašėm. Bet reikia lūs aukštyn rankai sako: 
dar sykį prie jų grįžti, nes r-
apie juos yra skleidžiami tautinius centus! Susimylėk 
fantastiškiausi paskalai, ir 
tamsus žmonės plaukia į 
“stebuklų vietą” tukstan-

aukštyn ranka^ <sako: 
“Dieve, atidaviau tau pas-

Kaip Smurtininkai 
Terorizuoja Mokytojus.

Vienas mokytojas rašo iš’tyrę mokytojai su šeimyno- 
____ s savo draugui Bos- mis. Bet. matyt, čia “maei- 

jtone šitokių dalykų: jo” kokia nors giminystė su
Gavau naują paskyrimą į “aukštesniu” žmogum.

bomba neturėk o ailX v P-\venSp tur^ut Jei kada bus musų spau-
bomba neturėjo. ..e.o <*ih~ \ miestely ir kas diena tu- lai nuimta< cenzūrom anv- 

kad liudininkai buvo.^^,. va;ešjųot nn Leiis kDo- dl Pmm . . cenzui o> apy 
įri-zin- nanii-L-ri ir lindiio ’H •’« i t- j nasns, tai dabartiniai musui Mokyklą... Kad ne- vaklovai tures iš gėdOs nul 

gaišti už savo darbus. Bet 
taj> apynasris juk tam tik ir

’ reikalingas, kad visus tam
sius darbus paslėpti.

Taigi dabar turiu visiems 
lenkti savo sprandą, atsiža
dėti reikšti savo nuomonę, 
lankytis reguliariai bažny
čion ir būti tikru dvasios

ten. kad liudininkai buvo.
va! . .............. ... ..... .
prieš darbininkų vadus krei- nukištų į kokią peklą, turė- 
va*- ... .... jau labai prašytis ir prista-.

Pats teisėjas, kuris pirmi- nuo dakįa,ų liudymus, 
ninkavo Mooney byloj, da- kacĮ nesenaj operacija dary- 

paskelbė. kad ta bet gi su dideliui _ • • i _ x

į

bar viešai paskelbė, kad ta Pa^ė bet gi su dideliu 
Mooney buvo nuteistas ne- pažeminimu. nes davė ant- 
teisingai, remianties krei-;rojo mokytojo vietą, o mano 
cais liudymais. viršininku pastatė pirmus

Buvusieji valdžios hudi-imetus mokytojaujantį as- V 
ninkai jau prisipažino, kad.menį. Be to, gavau įspėjimą. c . . ..
jie melavo prieš Mooney. kac] ministerijai yra žinomas nes kitaip išlėksiu iš
nes taip juos bu\o piimoki- mano pažangumas ir kairu-. vietos. Ir ^ą gi. dėl kelmy
nes valdžios advokatas. mas ir kari jei ta* toliaus nos- f*e‘ duonos kąsnio rei-

Is buvusiųjų prisaikintujų kartosis, busiu atleistas iš 
šuolininkų du-jau mire, o 10'tąrnybos. 
dar gyvena. Ir devyni iš jų Tai ve, kc susilaukiau po savo„ Sąjungai pasiskųsti, 
taip pat dabar prisipažįsta, keliolikos metų sąžiningo Bet jie parodė ilgiausi sąra- 
<ad Mooney jie apkaltino darbo. Kokiom idėjom prieš s3 tokių, kaip aš. ir patarė 
neteisingai, ir prašo, kad;kelis metus gvventa, kiek laukti geresnių laikų ir nie- 
dabartims Califomijos gu- daug darbuotasi ir sielotasi kur daugiau nesikreipti, nes 
bei natomis oung paleistų savosios mokyklos naudai, i Mokytojų Sąjungą fašistai 
jį iš kalėjimo. į ir štai šiand ien kaip šunį mgi kreivai žiuri ir nori ją iš-

Prezidentas Wilsonas jau stumdo ir da kuo tai grasi- ardyti. 
1918 metais ragino ’dova- na! — - -
noti” Mooney bausmę. [ mano pirmąją vietą pa-

Pagalios. šiomis dienomis skyrė viengungi, ką tik bai- 
Ohio valstijoj atsirado mo- gusi seminariją mokytoją, Kynai nežino, o mes juk gy- 
teris. kuri parodė ir tikrąjį nors į tokias vietas papras- vename Europoje. 20-tame 
tos bombos kaltininką. Ji tai skiriami tik seni ir pri- amžiuje...

įg kia viską nukęsti.
Buvau nuvykęs Kaunan

ant manęs, grąžink man 
sveikatą!” ’

Žinoma, tai moteriškei 
čiais. ; koja nepasveiko. Jai “stebu-

Btįstono priemiesty, kata- klas nieko nepagelbėjo, 
likų kapinėse yra palaidotas Bet jis pagelbėjo tiems, ku- 
apie 60 metų atgal kaž-koks rie vakare išsiėmė iš bakso 
nežymus kunigas. Ant jo jos dešimtinę.
kapo yra pastatytas iš ak-' Rodosi, vajdzia turėtų 
mens nedidelis paminklas tuojaus įsikišti ir šitokį 

i kieliko pavidale. Į jo vidun žmonių apgaudinėjimą su- 
kažin kieno pasamdyti žmo- stabdyti. Bet valdžioje sėdi 
nės ar žmogus pripylė van- .poliitikieri a i, kūne nenon 
dens. Paskui buvo paleistas užnistinti katalikų boso. Po- 

' oaskalas, kad kažin koks Ii- litikieriams reikalingi bal- 
ronis tuo vandeniu nusi- >ai rinkimams atėjus ,
orausė ir tuoj pasveiko. Kur Kiek švaresni laikYasciai 
as ligoni* buvo pirma, kur jau pradeda Kritiškai į tą 
jis vra dabar, niekas nežino “stebuklų humbugą žiūrėti, 
ir neklausia. Gatvinė kapi- Bostono “Herald jau įssi- 
:alistu spauda, kuri sensaci- tąrė, kad reikėtų dalyką įs- 

i Bet jis pasakė tai tik 
s straipsny, ko 

tamsios minios neskaito. 
Biznio dėlei ir tas pats “Hę- 
raldas” ant pirmo puslapio 
stambiomis raidėmis deda 
sensacijas apie “stebuklus.” 
Minia tas sensacijas gaudo ir 
moka pinigus. That’s busi- 
ness.

Laikraščiai rašo net ir 
apie “pasveikusius ligonius.” 
Mes jau minėjom, kaip bu
vo paleistas paskalas apie 
“neregį”vaiką,kuris nusiplo-

jomis tik ir gyvena, tuojaus tirti, bei, 
^radėjo rašyti, kad Maldė- redakcijos 
no kapinėse darosi “stebuk
lai.” Gatviniems laikraš
čiams tas reiškia biznį, nes 
tamsios minios visuomet 
daugiau indomauja tuščio
mis sensacijomis, negu rim
tais dalykais. Be to, yra spė
jama. kad laikraščių repor
teriams kažin kas riebiai ap
moka už skleidimą tu sensa
cijų.

Taip ir pagarsėjo Malde- 
no kapinės “stebuklais.”

Taigi, vienu žodžiu, pas 
mus viešpatauja dvasios 
ubagija. kurios tur būt nei

Dabar tamsuoliu tenai tiek vęs purvinu vandeniu akis, 
susirenka, kad' padalyta tuojaus “praregėjo” ir pra- 
jau 50 centų įžangos. Nega- dėjp skaityt užrašus ant pa
na to, ant kapinių pastaty- minklų. Gatvinė spauda įs
tos skiynios aukoms dėti, bubjįij0 šįM nesąmonę kaip 
Viena vargšė moterėlė su didžiausi ir tikriausi stebuk- 
pritraukta koja >atšlubavo !?• Sprindinėmis raidėmis 
prie tokios skiynios, ik-i- 
traukė suglamžytą 10-dole- ’čk^j.

kad padalyta tuojaus “praregėjo” ir pra-

bubnijo šitą nesąmonę kaip

TI SEIMĄ.
Chicagiškės “Tribūnos” 

laiku‘'i*tik'c|įoresP°nden^s praneša, kad 
^Smetona prižadėjęs paga- 
tlios sušaukti Seimą.

Šitą pranešimą “Naujie- 
Inos” paduoda taip:

“...prezidentas Antanas Sme
tona. kuris Voldemaro premae
ravimo laikais buvo tik lėlė, 
dabar jau turi daug daugiau 
balso valdžios reikaluose. Jis 
pareiškė, kad naujo respubli
kos prezidento rinkimai bu,s. 
laikomi ateinantį kovo mėnesį.

“Vėliau Įvyks ir naujo seime 
rinkimai. Seimo galia bus stip
riai sumažinta. Ministerių ka
binetą skirs pats krašto prezi
dentas 4r kabineto nariai bus 
tik jam atsakingi. Seimo dar
bai bus apriboti tik įstatymų 
leidimu ir biudžeto priėr.i’mu.”

Išrodo, kad de! to tauti
ninkai pradėjo ir bylas kle- 
kalams kelti, kad prieš Sei
mo rinkimus juos morališ
kai sunaikinus.

i

smetonininkams 
gruodžio mėnesyje nu

teisėtą krašto valdžią, 
vistiek nepavyko iš- 
savo likimo. Perdaug

New Yorko majoro rinki
muose socialistų kandidatas 
gavo 175.000 balsų, o ko
munistų—6.000. Taip pat 
yra ir kitur. Čekoslovakijos 
rinkimuose socialistai laimė
jo 450,000 naujų balsų, o 
komunistai prakišo 150,000 
iš to, ką seniau turėjo. Šitos 
skaitlinės geriausia parodo, 
katrie auga, o katrie sfhun- 
ka.

taip kaip Meksikoj.
_ ___ čius žmones yra

patarlė: “Ką Dievas nori nu- 
fcąusti, tąm firmą protą ąti-

r' , '

D-ro Alseikos leidžiamas 
Vilniuje žurnalas “šviesa” 
žada daugiau jau nebepasi- 
rodyt. Medžiaginės sunke
nybės privertusios laikraštį 
sustotų

I

Labai gaila jei 
kola* rūkyt jas dei klai
dinau -.r.'cr—acšju atsisako 
nuo malont r/.o C a m e 1 s.

Nauji rūkytojai ne visumet turi prosą pažint geriausius ei garėtu s. Bet 
kuomet jie susipažįsta su Camels, jie įgauna skoni, kuris rūkytojui teikia 

malonumą. Camels taip atsargiai baryti iš Jokio gerai sumaišyto tabako 
kad net ir tįe, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jų aukštą vertę. Jie su
prantantiems gero tabako skonį, kvapą gero sumaišymo ir nunokimo, tikrai 

patenkina rūkytoju i o

kuomet supranta skirtumą, visi

____ j raidėmis 
išsi- Per visą puslapį antgalviai 

: “NEREGĮS PRARE
GĖJO!” Tečiaus įsiskaičius 
į patį tekstą pasirodo, kad 
antgalvis meluoja, nes ta
riamas vaikas nekuomet nė
ra buvęs aklas: jis turėjo 
silpnas akis, tečiaus lankė 
mokyklą ir buvo išmokęs 
jau skaityt. Taigi čia nėra 
jokio stebuklo.

Kitas charakteringas atsi
tikimas buvo miesto ligoni
nėj. Pereitą sąvaitę tenai bu
vo atvežtas vaikas sutinusiu 
veidu ir gaiva. Buvo kaž
kokia votis. Daktarai ją 
perpiovė, išvalė ir paguldė 
vaiką lovon. Tuo tarpu at- 
lapsėjo vaiko motina su 
bonkute vandens nuo “ste
buklingojo” kunigo kapo. 
Kai niekas’nematė, ji aptepe 
tuo purvinu vandeniu vai
ko veidą ir apklojo jį. Po 
operacijos, žinoma, sutini
mas atslūgo ir ant rytojaus 
vaikas jau pasveiko. Bet fa
natikė motina netiki, kad 
jos vaiką išgelbėjo daktarai. 
Jai rodosi, kad jos vaikas 
pasveiko nuo to purvino 
vandens. Ir ji dabar pasako
ja visiems, kad tas vanduo 
ištikrujų daro “stebuklus.”

į tą “stebuklų” vietą pra- 
lėjo eiti jau ir tamsesni lie

tuviai. Vienas suparalyžiuo
tas parapi jonas išklūpojo 
kelias dienas. Klausiamas 
dabar, ar jam pasidarė kiek 
lengviau, jis atsako: “Man 
nemačijo, ale kiti pasveiko.” 
Jei sujieškotum tuos “ki
tus,” tai ir jie taip pat atsa
kytų: “Mums nemačijo, ale 
kiti pasveiko.” Ir taip vis 
paskalai eina, kad kažin kas 
pasveiko, tik nežinia kas.

O kunigai tuo tarpu veža 
Jolerius nuo kapinių veži
mais. Tai ve, kam “stebuk
lai” reikalingi.

Reporteris.

bėga pirkt
• * •

1929. R. J. Reynolds Tobacco 

Company. Wmaton-Sakn, N. C.

NEW YORKE DAUGIAU* 
ŠIA YRA PROTESTONŲ.

Protestonų New Yorko 
valstijoj yra 6,060,000, ka
talikų 3,115,424, žydų 1,- 
899,597. Visų kitokių yra 
100,000. .. _____
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®l AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMĄ

L.S.S. VI Rajono Kon
ferencijos Rezoliucijos

iš kairės ir iš dešinės darys 
jums visokių kliūčių ir visaip 
jus niekins. Bet nekreipkit į 
tai dėmesio. Viso pasaulio 
susipratę darbininkai eina 
prie Socializmo, eikite drą
siai tuo keliu ir jus.

Taigi, lai gyvuoja Lietu
vių Socialistų Sąjunga Ar
gentinoje !

LSS. VI Rajono Konfe
rencijos prezidiumas:

Pirm. Kairaitis, 
Sekr. J. Jankauskas.

Ką Nominuoti i 
SLA. Pilė Tarybą.

šalin

Lietuvos prezidentui Sme
tonai ir ministeriui pirmi
ninkui Tubeliui protestas.
Amerikos Lietuvių Socia

listų Sąjungos VI Rajono 
konferencija, susirinkusi š. 
m. lapkričio mėnesio 10 d. 
South Bostono mieste, Mas- 
sachusetts valstijoj, ir ap
svarsčiusi dabartinės Lietu
vos vyriausybės terorą, at
kreiptą daugiausia prieš 
Lietuvos socialdemokratus, 
kurie pirmutiniai ėjo kovon 
prieš caro valdžią ir pirmu
tiniai iškėlė nepriklausomos 
Lietuvos obalsį;

Ir atsižvelgdami į ta fak
tą, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė yra neteisėta, nes 
ne gyventojų valia pastaty
ta, bet smurtu ir prieš šalies 
konstituciją valstybės vairą 
yra paėmusi,

Nutarė:
Protestuoti kuo griežčiau

sia prieš visą dabartinį ne
teisėtą rėžimą, prieš nepa
teisinamą laikraščių cenzu-, 
rą, prieš nekaltų žmonių 
areštavimą, prieš kruvinus 
karo teismų nuosprendžius 
ir kitus teroro aktus.

Šalin diktatūra, 
smurtas ir teroras!

Konferencijos prezidiu
mas:

Pirm. J. Kairaitis, 
Sekr. J. Jankauskas.

Pasveikinimas “Darbo 
Bakui.”

Amerikos L S. S-gos VI 
Rajono konferencija, įvyku
si š. m. lapkričio 10 dieną 
South Bostone, siunčia bro
liškų sveikinimų Lietuvos 
darbininkams ir pradėju
siam nesenai eiti “Darbo 
Balsui,” kuris užtaria jų rei
kalus.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai seka Lietuvos įvykius 
didžiausiu susidomėjimu ir 
atjaučia kiekvieną Lietuvos 
liaudies skriaudą. Sunkus 
yra jūsų gyvenimo momen
tas, bet nenusiminkite. Viso
se kultūringose šalyse darbi
ninkų klasė daro didelių lai
mėjimų, ir mes tvirtai tiki
me, kad neužilgo ir jūsų ap
siniaukusi padangė prašvis. 
Ir juo tamsesnė bus jūsų 
naktis, tuo šviesesnis bus ly
tas.

Lai gyvuoja laisva demo
kratinė Lietuvos respublika!

Lai gyvuoja darbininkų 
solidarumas!

Amerikos L. S. S-gos VI 
Rajono konferencijos prezi
diumas :

Pirm. Kairaitis, 
Sekr. J. Jankauskas.

Pasveikinimas Argentinos 
Lietuvių Socialistų 

Sąjungai
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos šiaurės Amerikoje VI 
Rajono konferencija, įvyku
si šių metų 10 lapkričio die
ną South Bostone, “Kelei
vio” name, dideliu džiaugs
mu pasitiko žinią, kad pietų 
Amerikoje, Argentinos res
publikoje, įsikūrė lietuvių 
socialistų organizacija ir 
jau pradėjo leisti savo laik
raštį, “Argentinos Naujie
nas.”

Konferencija siunčia savo 
idėjos draugams Argentino
je broliškų sveikinimų ir 
tvirtai tiki, kad Argentinos 
Lietuvių Socialistų Sąjungai 
teks užimti garbingą ir va
dovaujamą vietą tarp musų 
išeivijos pietiniame Ameri
kos kontinente.

Mes žinome, kaip sunkus 
ir atsakomingas bus jūsų, 
draugai, darbas. Mes žinonij 
kad darbininkų klaidintojai

Chicagos ir visų kitų va
karinių ir rytinių valstijų 
SLA. veikėjai, bendrai pasi
tarę rekomenduoja visoms 
SLA. kuopoms ir visiems na
riams nominuoti į Tarybą 
sekantiems metams šiuos 
veikėjus:

S. Gegužis, iš Mahanoy. 
Pa.—į prezidentus.

A. Mikalauskas, iš Brook- 
lyno, N. Y.—į vice-preziden- 
tus.

P. Jurgeliutė, iš New Yor
ko,—į sekretorius.

Adv. K. Gugis, iš Chica
gos,—į iždininkus.

Dr. E. Klimas, iš Philadel- 
phijos,—į dakt.-kvotėjus.

G. Stungis, iš Chicagos— 
į iždo globėjus, ir M. A. Ra 
ginskas, iš Plymouth, Pa.,— 
į iždo globėjus. '

Nominuodami į SLA. Pil- 
dančiają Tarybą išvardytu.- 
čia asmenis mes sukoncent
ruosime savo balsus tinka 
miausiems kandidatams, ku 
rių išrinkimas droš tvirčiau
sią pamatą musų organizaci
jai augti ir plėtotis, ypatin
gai pritraukiant čia augus? 
jaunimą į musų eiles.

Visi išvardyti čia asme
nys yra plačiai žinomi musų 
visuomenei darbuotojai. 
Vienok bus neprošalį tarti 
žodis-kitas apie naujesnius 
kandidatus. Advokatas K 
P. Gugis, dabartinis SLA 
iždininkas, rūpestingai pri
žiūri SLA. iždą ir tinkames
nio žmogaus į iždininkus 
negalima norėt. A. Mikalau
skas, pirmininkas SLA. kon 
trolės komisijos ir senas 
SLA. veikėjas, yra pilnai 
užsitarnavęs vice-pirmininkc 
urėdo. Geo. Stungis, piiTni- 
ninkas SLA. Finansų Komi
sijos, ir SLA. 6-to Apskričic 
pirmininkas, plačiai ir pa
vyzdingai darbuojasi orga
nizavimu čia augusio jauni
mo prie SLA. Kiti kandida
tai yra seni P. T. nariai, ku
rie atsidavę darbuojasi or
ganizacijai, ir juos visi ge
rai pažįsta.

Todėl duodami balsus už
kalbamus asmenis, mes ųž- 
kirsim kelią “progresistais" 
pasivadinusiems bolševikam 
ir jųjų tarnams, kurie taip 
smalsiai laižosi apie SLA. 
milioną dolerių.

SLA. Sargybos Komi
tetas Vakaruose.

jCHERRY VALLEY, MASS.jties laiku į manoauzą: 
į Lietuviai gyvena neblogai. ( 
j Meldžiu redakcijos patal- 
ipinth teisingesnį pranešimą 
apie Cherry Valley lietu
vius. Vietiniai lietuviai pasi
piktino A. Bučerio aprašy
mu, kur buvo neteisingai 
vietos lietuvių gyvenimas 
nušviestas. A. Bučeris sako, 
kad dirbtuvės čia stovi pu-

' siau uždarytos ir žmonės la
bai vargsta.

Tuo tarpu gi dirbtuvės 
neuždarytos, bet dirba net ir 
vakarais, žinoma, vargstan
čių žmonių yra visur, bet lie
tuviai čia gyvena pasiturin
čiai ir nevargsta. Čia yra 13 
lietuvių šeimynų ir visos ge
rai gyvena, turi nuosavus 
namus. Vyrai dirba Worces- 
tery ir turi gerus darbus, vai
kus leidžia į aukštesnius 
mokslus.

Toliaus A. Bučeris rašo, 
kad vienybės nėra tarp lie
tuvių. Tiesa, vienybės nėra, 
bet jos ir negali būti, nes A.

• Bučerio draugai pridarę 
munšaino ir pasigėrę užka
binėja pažangesnius žmo
nes.

Jis taipgi aimanuoja, kad 
E. Lileikienė buvusi netei
singai įskųsta policijai už 
munšaino darymą. (Jis ne
sakė, kad ji buvo neteisingai 
įskųsta; jis sakė, kad ji bu
vo be reikalo įskųsta, 
kiekvienas įskundimas 
žemas darbas.—Red.) 
rašo, kad Lileikiai švarus 
žmonės. Jam tur būt rodos, 
kad kas tik turi naują kar- 
petą ant grindų pasitiesęs, 
tas jau yra švarus, nors jo 
kampuose gali rūgti viso
kios rūšies užraugos. Aš pri- 
siunčiu “Keleivio" redakci
jai iškarpą ir vietinio ang
liško laikraščio, kur parody
ta, kad policija rado pas 
tuos žmones net ir bravorėlį 
degtinei daryti. Jeigu žmo
nės negeria, tai kam gi jiems 
ta degtinė daryti?

Ant galo A. Bučeris ragi
na vietos žmones skaityti 
“KeleivįJ? Tas tai labai pa
girtina. Aš irgi prie to prisi
dedu. Tik man rodos, kad 
pats A. Bučeris nedaug skai
to, nes jeigu jis butų gerai 
apsiskaitęs, tai nerašytų, kad 
L. varė sau skystimėlį tiktai 
vaistams ir kitiems davė tik
tai kaipo vaistų.

Baigdamas A. Bučeris 
pritaiko prie šito atsitikimo 
lietuvių patarlę, girdi, gel
bėsi skęstantį šunį, tai tau 
ranką perkąs.

Į pelkes su tokia pagalba! 
Kokia čia man pagalba, jei
gu už puskvortę nuodų pa
ima iš žmogaus sunkiai už
dirbtą doleri?

W. Orentas.

: licmanas kaip rauks jai sa- politikier- I ,__i: .a - 1 —.. .P-

GARDNER, MASS.
Mirė Juozapas Krukauskas

Po trumpos lijros, spalio 12 d mi
rė savo namuose J. Kraskauska?. Gi
mė Lietuvoje, Mikoliškių kaime. Ro
kiškio apskr., birželio 2 d., 1872 m 
Amerikon a'važiavo 1904 m., gyveno 
Thomas, W. Va ir pastaruosius F 
metus gyvetio Gardner. Mass. Ruv< 
žmogus ramaus budo ir su visais 
draugiškai sugyveno. Palaidotas tap< 
ant St. Johns Kapinių. Gardnery. Pa
liko savo mylimą žmoną ir 4 vaikus 
dideliam nubudime T,ai būna jam 
amžina atmintis.

Kurie iš jo draugų norėtų plačiai 
žinot apie velionio mirtį, rašykit pas 
jo sūnų. ANTON KRASKAUSKAS, 

R. F. P Bos 201, Gardner, Mass

Po- Bet vis tiek matyt, kad šitie 
riai eina silpnyn ir 

tai mer- silpnyn, ir laikui bėgant 
ryto-Į SLA. atsieks savo tikslą ir 

■at Ne- tas ateity neblogiau, kaip

vo lazda į
gina net sibt __ .____________ ___
jaus ji labai sv>.:_ : vais lietuvių vardas bus pagerb
ir paskui visai 
cko išvažiavo.

Pasirodo, mat. kad ir sa
vo “auzoj,. bet triukšmauti 
nakties laiku nevalia, 
kaimynams ta- t 
silsį.

jis yra šiandien pagerbtas.
Stasys Vidžiūnas.

nes 
pa-

“Keleivio skaitytojas.

nes
vra
Jis

WATERBURY. C0NN.
Jaunuoliai ir rausų organi

zacijų ateitis.
Klausanties Įvairių kal

bėtojų SLA. Ii kuopos mi
tinge, kuris buvo surengtas 
Waterburio lietuvių jaunuo
menei, buvo indomu girdėti 
jų nuomones. Buvo nurody
ta kokią svarbią rolę lietu
vių gyvenime lošia SLA., 
ypač platinime lietuvybės ir 
kultūros tarpe jaunuolių. 
Organizatorius Januškevi
čius kvietė jaunuolius dėtis 
prie tos organizacijos, kuri 
remia savo jaunuolius mora
liškai ir materiališkai ir sau
goja abelnai visą jaunuome
nę nuo ištautėjimo.

Toliau įvairus kalbėtojai 
aiškino reikalą ruošti jau
nuomenę prie to darbo, kat
ras neužilgo turės būti ap
leistas musų vadų, katrie iš
auklėjo SLA. į tokią milži
nišką organizaciją.

Matyti, kad lietuvių orga
nizacijų ateitis gali būti ge
rai -apsaugota, jeigu prireng
ta jaunuomenė galės tą dar
bą vesti pirmyn.

Waterburio mieste yra 
apie 34 draugijos. Neskai
tant tų, katros yra kitų pa
žiūrų, d a lieka keletas se
niausių ir svarbiausių orga
nizacijų tarpe pirmeiviškų j 
žmonių. ' 
yra šiek tiek pasižymėjusios 
sporte ir politikoj, bet tas 
jungas, katras buvo užkrau
tas ant musų pirmesnių vei
kėjų, turėjo būti labai sun
kiai nešamas. Bet visi daly
kai pasauly mainosi, tai taip 
turi būti ir su musų organi
zacijoms. Iš istorijos mes 
skaitome, kad Rymas buvo 
be galo galingas, bet laikui 
bėgant buvo sugniuždintas Į 
dulkes. Lietuvių tauta ir lie
tuvių dvasia tečiaus nesu- 
trupės kaip Rymas, jeigu 
SLA. darbas bus pasekmin
gas.

Per kelis pastaruosius me
tus mes matėme įtemptą ko
vą tarp kelių senių ir čia au
gusių jaunuolių dėl vadovy
bės įvairiose organizacijose. 
Buvo vedama nešvari pro
paganda.

Tie, kurie yra apsipažinę 
su politine kova Waterburv 
prieš čia augusius, dar ir 
šiandien gali atsiminti to
kius nešvarius žodžius, kaip 
“svoločiai” ir kiti, kurie bu
vo drebiami ant tų. katrie 
norėjo pakelti baisa dėl sa
vo nusistatymų.

Sunku yra tiems senes
niems atsiskirti nuo sostų, 
katruos jie šildė per 10 me
tų. ir užleisti jaunuoli Į ,iŲ 
vietą, nes tuojaus pradeda 
knisinėtJ organizac: o> fi
nansinį padėjimą.

Kaip ateina rinkimai mu
sų organizacijose, tai komu
nistai susidaro savo saiką Į 
vieną kampa, fašistai i kita, 
socialistai ir denio1 ratai i 
trečią, ir tt., iki jau nėra vie
tos tam jaunuoliui ne; pasto
vėti svetainėj, o kartais dar 
grąsma ir išmesti lauk.

Jaunuoliai nepaprate prie: 
tokios tvarkos ir niekados 
nesutiks su tais, kuri* nakti
mis laksto ir agituo a kad 
juos rinktų į valdybas dėl

CLEVELAND, OHIO. 
Kudirkos Draugijos jubi- 

, Įėjus.
Lapkričio 3 dieną Dr. V. 

Kudirkos draugija turėjo 
koncertą su šokiais. Tai bu
vo 20 metų gyvavimo pami
nėjimas. Pirmiausia kalbėjo 
chemikas P. J. Žiuris, kuris 
plačiai paaiškino Kudirkos 
gyvenimą ir delko jo vardu 
buvo pavadinta ši draugija. 
Ragino visus prie D-ro Vin
co Kudirkos D-jos prigulėti. 
J. Krasnickas sudainavo po
rą dainų; paskiau E. Griniū
tė sudainavo vieną dainą. 
Publikai ji labai patiko ir 
šaukė daugiau, bet daininin
kė atsisakė daugiau dainuo
ti, nes pianas visai prastas ir 
negalėjo gerai pritarti. Ant 
galo pora jaunų vyrukų iš
ėję pagrojo ant smuikų, ir 
po to prasidėjo šokiai. Pub
likos buvo gana daug, salė 
buvo pilna. J. S. Jarus.

VISKO PO BISKI
Kaip iššauna žmogų iš 

kanuolės?
Šią vasarą Amerikos “by- 

čiuose,” o vėliau ir cirkuose 
buvo rodomos publikai ne
paprastos “štukos’ 
nuolės iššaujamas žmogus. 
Žiūrėtojai mato šitokį regi
nį: žmogus apsivilkęs odi
niu kostiumu, nusileidžia į 
didelės armotos nasrus. 
Tuomet pasigirsta smarkus 
šūvis, pasirodo liepsna su 
durnais, ir iš kanuolės išle
kia oran žmogus. Kuomet 
šitokios “štukos” rodomos 
“byčiuose,” tai iššautas 
žmogus nukrinta į jūres, o 
kada cirke, tai į tam tikrą 
tinklą. Iššautas jis lekia oru 
kokį šimtą pėdų.

Paslaptis yra tame, kad 
šitam “šaudymui” yra var
tojamas ne šaujamas para
kas, bet spiruoklė (spren- 
žina), kuri stumte žmogų iš
stumia ir neužgauna. Du
rnai ir liepsna padaromi tik 
dėl žmonių akių.

iš ka-
- MONTELLO, MASS.

Bolševikai mėgina atsigauti.
Pereitų poros metų bėgiu, 

vietiniai bolševikai visiškai 
susmuko, prarado net tvir
tovę “L. T. N. Bendrovėj.” 
Šiais metais jie mėgina atsi
griebti, bet vargu jiems tas 
pavyks.

Bolševikams vadovaujant 
per kelioliką metų, visų 
draugijų finansai buvo nu
kritę iki bankroto. Bolševi
kus prašalinus, draugystės 
vėl pradeda bujoti finansiš
kai. Komunistui K. Navic
kui pirmininkaujant L. T. 
N. Bendrovėj paskutiniais 
metais uždarbio buvo vos 4 
dol. su centais.

A. Krukoniui pirminin
kaujant per pereitą 10 mė
nesių balansas pašoko virš 
tūkstančio dolerių. Tai skir
tumėlis! Mat, Krukoniui pir
mininkaujant sutelpa visa 
progresyvė visuomenė, kuo
met Navickui pirmininkau
jant tik bolševikai turėjo 
pilnas privilegijas ir už sve
tainę tankiai nemokėdavo. 
Jie jau buvo taip išsitriksi- 
nę, kad tik žiūrėdavo, kaip 
gavus •‘komišiną.”

Norint matyti bujojant tą 
Lietuvių tvirtovę, Tautiškąjį 
Namą, būtinai reikia palai
kyti A. Krukonį, M. Mačiu- 
laitį ir K. Vinslauską.

SLA. 17 kuopa. 
z^»T < 1 • • J J *1^7 pcu>«.x\ y Z? Actu

1^’ SiT Bet kodėl, draugai, .ašyda-
’ «««. a o iv nepamjnjt apje tUos, ku

kiuos T. inprašė darban be 
jokių centų? Sakot, paėmė 
nuo keturių. Bet toj kompa
nijoj dirba netoli du desėt- 
kai, ir beveik visi esate T. 
inprašyti.

Man rodosi, visi mes ge
rai žinome, kad pastovesnį 
darbą sunku gauti be reko
mendacijos. Bet jeigu mes 
šitaip elgsimės, tai niekas 
daugiau mums darbų nepa
prašys. O prie ofisų nuėjus 
žinot ką išgirsit: “Darbo nė
ra!” Rašot užvardindami 
korespondenciją: “Abudu
išbėgo.” Bet baigdami sa
kot, kad žmoną paliko Die- 

■ vo apveizdoje. Tai ne tiesa, 
' nes buvo pasirengę abudu 

y^įj^.’išvažiuoti sekmadienį, o ket- 
virtadienį T. nuvykus rtiiesr 

• ’tan pavyko greitai nepaly- 
i pigiai išvažiuoti 

stiįi^s pasipriešini- darbininku prie vežamų gy
vulių. Tiesa, jis nespėjo 

"Dabar bolševikai verkšle apie žmonai pranešti, bet 
na, buk kas tai nori suardv-'J.am i Yle!« "“važiavus, lsva- 

• ZZJC.-1 -f 99 1 v.'Jun n* 7 m n oti Žiburėlio draugijėlę. ‘
Bet “Žiburėlio” niekas 

nesuardys, tegul tik bolševi
kai savo nagų tenai nekiša.

Montellietis.

bujoti jstojus jon keletu____r_ r................ .................ųi - _

Tos organizacijos I veiklesnių namų. Ir jau ta-i

EDMONTON, CADANA. 
Atsimokėjimas piktu 

už gerą.
Teko skaityti keliuose 

“Keleivio” numeriuose išti
sus straipsnius apie gyvenu
sią Edmontone lietuvių V.T. 
šeimą, kuri musų pačių 
draugų tapo neteisingai ap
šmeižta. Taigi, nors nemo
kėdamas rašyti, parašysiu 
keletą žodžių, nes labai ne
malonu matyt neteisybę. Ne
gražu, draugai, taip atsidė- 
kavoti už gerą. Kad T. butų 
buvęs bosas, tai galėtumėt 
sakyt, kad jis kyšius ėmė: 
bet kadangi jis turėjo darbų 
pas kitus prašyti, tai aišku, 
kad tiems kitiems ir pinigai 
teko. O juk klausiami jums 
nepasakys tie, kad paėmė. 

, rašvda-’ v

Žydelis gavo $1,000,000 ir 
ir išėjo iš proto.

Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša iš Varšuvos šitokią 
žinią. Varšuvoj buvo 70 me
tų amžiaus žydelis, Mozės 
Faingold. Jis gyveno elge
taudamas. Pereitą sąvaitę 
Amerikos konsulas jam pra
nešė, kad Amerikoje mirė 
jo brolis, John Faingold, ir 
paliko jam visą milioną do
lerių. Džiaugsmas elgetai 
žydeliui buvo toks didelis, 
kad jis neišlaikė ir išėjo iš 
proto. Dabar jis yra uždary
tas į pamišėlių namus. Štai 
jums ir laimė!

riasi apie siuntimą delega-! 
tų į Seimą.

Irgi politikierius!
Brocktono valdžioje ran

dasi vienas konsilmanas lie
tuvis, M. Budreckis, kuris 
per pereitus keturius metus 
nėra vieno žodžio prataręs. 
Demokratai jį stato tik tam, 
kad pagavus lietuvių pilie
čių balsus.

Atitraukite savo nagus.
Lietuvių progresyvė vi

suomenė čia turi vaikų mo
kyklą “Žiburėlį,” kuris bu
vo suorganizuotas da socia
listų 17 kuopos pastangomis. 
Bolševikams užvaldžius so
cialistų kuopą, jie buvo už
valdę ir “Žiburėlį.” 
siu laiku jie sumanė iš 
būrelio” padaryti Komunis-i1^ - 
tų Jaunimo Lygą, bet tam ^narnai 
radosi 
mas.

Pajus užmušė žmogžudį.
New Yorke vaikų ligoni

nės prižiūrėtojas Charles 
Morshel, užmušė 7 metų am
žiaus sergaptį vaiką. Pikta- 
daris buvo areštuotas ir už
darytas į Tombs kalėjimą. 
Pereitą sąvaitę turėjo prasi
dėti jo byla. Bet Morshel 
gavo kalėjime pajaus ir daug 
jo suvalgė. Pajus tečiaus bu
vo taip sugedęs, kad žmog
žudys tuoj apsirgo ir mirė. 
Tai bent pajus!

♦ -------------------------------------

GREAT NECK, N. Y.
Nakties laiku negalima rė

kauti nei savo namuose.
Čia buvo mergina Z. V. Ji 

suaidėjo su vienu airiu ir no
rėjo tylomis airių bažnyčioj 
paimti su juo šliubą, kad 
žmonės nežinotų. Bet airių 
kunigas atsakė, kad-be užsa
kų jis negalįs šliubo duoti.

Nors mergina buvo katali
kė, bet nutarė gyventi su ai
riu visai be šliubo. Vieną va
karą pasikvietė kai kuriuos 
savo draugus ir iškėlė balių 
ant tos intencijos. Naminės 
gerai įsitraukę baliauninkai 
nepajuto, kaip jiems besi
linksminant atėjo vidurnak
tis. Kadangi buvo jau po 
12-tos, o svečiai gana garsiai 
šumijo ir rėkavo, tai netoli 
gyvenantis žydas pranešė 
policijai, kam jam neduoda 
miego girti “polakai.”

Tuojaus pribuvo policma- 
nas pažiūrėti, kas tenai da- savo privatiškoTgari 
rosi. Bet kaip tik tvarkda- gu jaunuolis pasi< iktu ■ 
rys inėjo stubon, šita mergi- norėtų savo tautieči 
na tuojaus šoko prieš jį: tarnauti, tai šitie kel politi-i 
“Kokią tu tiesą turi lįsti nak-|kieriai tuoj pastotu ■

Šuniškas karaliaus gyve- 
nimas.

Telegramos praneša, kad 
nuo šiol Rumunijos vaikas- 
karalius Mykolas važinėsis 
šarvuotu automobilium, ku
rio sienos yra neperšauja- 
mos. Mat,, bijomasi, kad ka
raliuko kas nenudėtų. Ar 
negeriau jam butų nueit 
kiaulių ganyt, negu būti ka
ralium ir nuolatos bijoti, 
kad kas nenušautų, kaip 
kokio šunpalaikio?

pasu ūktų
iarris Pa

ziavo ir žmona.
Aš norėčiau paklausti, ar 

T. išvažiuodamas padarė 
; kam kokią skriaudą, ar iš
vežė ką? Ne, dar kai kurie 
skolingi jam palikot ir šian- 

: dien atsiteisti nemanot. Mat, 
' kai kurie yra linkę verčiau

I

PRANEŠIMAS.

Komp. Miko Petrausko ausinę gauti, o penkinę už- 
koncertas bus 5 sausio, 1930 sjginti. Kad T. turi koki ten 
m. Nenustatytas delei var-;merialį nuo Smetonos ar ko 
žytinių, bet bus Rytuose. J kito, tai tiesa; bet jis tuom

Repertuaras įdomesnis,'nesididžiuoja ir nėra jokisRepertuaras įdomesnis, nesididžiuoja
negu kada nors buvęs pas Smetonos valdžios šalinin- 
lietuvius. Vėliau bus paduo- kas, geriaus sakant, dar 

Iti anglų kalba jaunimui priešas. Jis gavo tą medalį 
klausimai apie muziką. At- kaipo kariškis.
sakymas sulyg jų noro ar ži-' Butų galima atsakyti jums 
nijos. Vistiek bus paaiškin- į kiekvieną žodį, bet neužsi- 

ita. Vėliau, Kalėdoms bus moka užimti laikraštyje vie- 
duoti pradžios muzikos teo- tą. Vistiek negražu, draugai, 
rijos; senesniems lietuviš- taip šmeižti tą. kuris visiems 
kai. Kiekvienas laisvai gali gerą darė. Viską Žinąs, 
aiškint. Teoretiniai dalykai 
bus iš pradedamojo pirmo 
kurso konservatorijos. Ypač 
muzikai tegul stoja.

SUDEGĖ 3 ŽMONĖS.
Veibelio šeimynoj Det

roite sprogo blėšinė su kero- 
Visur rengėjai entuzijas- sinu ir apliejo degančiu sky- 

tiški, kur jau buvo spėta su- stirnų visus vaikus ir tėvus, 
sirašyt. Tris žmonės sudegė mirti-

Mikas Petrauskas, na i.
% t

Blaivininkai vagia " 
degtinę.

Pereitais metais Providen- 
ce’o mieste, Rhode Island 
valstijoj, buvo išplėštas val
džios degtinės sandėlis ir 
pavogta už $12,000 degti
nės. Dabar susekta, kad šitą 
darbą atliko susitarę patįs 
“blaivybės vykintojai.” As
tuoni jų yra jau areštuoti ir 
kaltinami sąmokslu apiplėš
ti minėtąjį sandėlį. Tarp su
imtųjų yra ir pats sandėlio 
užveizda. kuris pirma yra 
buvęs 4 metus prohibicijos 
agentu.

$3,850,000,000 Amerikos 
valdžiai išlaikyt

Prezidentas Hooveris su 
savo sekretoriais (ministe- 
riais) jau apskaičiavo, kiek 
ateinančiais metais Jungti
nių Valstijų vyriausybė tu
rės išlaidų. Jų bus $3,850,- 
000,000. Šita biudžeto san- 
mata bus paduota gruodžio 
mėnesv Kongresui patvir
tinti.

tf
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1 Paryžių. Dabar busiva abu- 
Idu laimingi. Sudieu ant vi- 
! sados.”

Ponas gavęs tą gromatą 
perskaitęs per rųaktį nemigo, 
o rytą nuėjo į krumus ir per
sišovė. Mat, ponas tikėjosi,

Lašinių Skutimo
istorijos pradžia šie- prisidengdami žemės gel- fST-

dirbės ir vėl sugrįš prie savo 
.. , • * ,7.’° 1 turtų. Kol turtai buvo užpa-
Jis pats sau? P1?“. įdėliais pinigais .Inteihgen- kaly, tai jr raVas kasti buvo

J. Mozuraitis.

lios istorijos pradžia šie- prisidengdami 
kia trisdešimt metų atgal, mių tyrinėtojais, 
kai Persiją valdė šachas Na- buvo. Ko negalėjo pasiekti 
sredinas. „
vačiam gyvenime vengė va- ce Šervice agentai, tą pada- smaglh 
karų kultūros, bet vis dėlto rė nusižeminęs misionieriui, 

_, kaip geras 
, atidavė šacho 

Jis kvietė Per si jon'pergamentą. Tas malonus 
inžinierius iš kitų misionierius buvo irgi persi

rengęs vienas iš geriausių to 
pat Intelligence Šervice 
agentų. Po kelių dienų ša
cho raštas inžinieriui d’Ar- 
cy jau buvo anglų užsienių 
reikalų ministerijoj. Re-

—Tegul bus pagarbintas, —Paskalams netikėk, tė-
Maike... įve. Stebuklais da niekas ne-
i —Sveikas-sveikas, tėve! išsigydė ir neišsigydys. 
Bet kodėl tavo balsas šian- —Bedieviškai nešnekėk,
dien taip užkymęs? Maike, ba tas mano gumbą

—Nefylinu, Maike. labiau sujudina.
—Turbut nori pasakyt,’ —Aš tau kalbu teisybę, 

kad nesveikuoju? tėve. Purvais niekas ligų ne-
—Jes, vaike. gydo, o juo labiau purvais
—Gal perdaug išsigėrei? nuo kapų, kur gali būt viso- 
—Ne, Maike, buvau nuė- kių ligų mikrobų.

jęs ant Maldeno kapų cu-, —get tu neužmiršk, Mai-
daunos vietos aplankyt. Ij<e, kad čia eudauna vieta!

—Ir apsirgai. j —Turbut norėjai pasakyt,
Jes, Maike, nefylinu. tėve, stebuklinga vieta?

—Tai keista. Kiti nuėję __Dacit.
tenai sakosi pasyeikstą. o —Bet tau pasakysiu, 
tu, tėve, ligą gavai. .'tėve, kad stebuklų pasauly

—-As, Maike, turbut biskį nėra. Jeigu galima kokią li- 
perdaug žemių suvalgiau, gą išgydyt, tai tik medicinos 
Dabar gumbas badenuoja. [mokslas gali tai atlikti, o ne 

—O kam tu žemes valgei, stebuklai.
I —Kibą tave zlydukas ap- 

kad taip reiKia, Maike. sėdo, Maike, kad tu eini 
Matai, ant to eudauno kapo, prieš visą svietą. Argi tu ne- 
kur yra pakavotas jaunas skaitai gazietose. kad kas 
kunigas, stovi paminklas ^jena po trisdešimts tukstan- 

cių žmonių susirenka ant to 
i kunigo kapo, ir visi jie tiki Į 

, o tu užsispyręs, 
i kaip tas ožys, tvirtini, kad 

. -. . , .. -. . stebuklų r.ėra. Juk pereitą
pigai dabar liepia pasisemti nedėldienį jau ir Šarkis te- 

♦ XV 1*XV*VXV «VZVW*<VXVX. «V XV v xvxa^« • _ _ T • , •

, - . 1 nai buvo. Nejaugi tu vienas
ir užpylus vandeniu daugįau išmanai už tukstan- 
Axvv ^xvl»xv wvxv

mačys. Ale daug žemių pasi-1 —Šarkis, tėve, nėra joks 
semt neduoda, ba jeigu visi autoritetas šitokiais klausi- 
pradės kišemais nesti, tai. majs Jis turi geras kumš- 

įčias, o čia reikia gerų sme
genų. Bet tas faktas, kad 

[Šarkis buvo tenai nuvykęs, 
ida nereiškia, kad jis tiki ste- 
įbuklams. Aš esu tikras, kad 
{žemių jis nevalgė.
i —Bet pasakyk. Maike, 
kodėl tu nenori tikėt stebuk
lams?

—Nei vienas inteligentiš
kas žmogus stebuklams ne
tiki, tėve. Jiems netiki net ir 
patįs kunigai. Kada popie
žius apserga, jis nekuomet 
nevažiuoja Į “stebuklingas” 
vietas gydytis, bet kuo grei
čiausia šaukiasi daktarų, 
kurie yra baigę medicinos 
mokslą. Tą pati daro visi 
kardinolai, vyskupai ir pa
prasti kunigai. Tas juk aiš
kiai parodo, kad stebuk
lams jie netiki. Bet tam
sioms minioms jie liepia ti
kėti, nes iš to jie padaro biz- 

’ nį. Juk ir tu, tėve, penkinę 
nunešei. Ją pasiėmė kuni- 

, gai.
( —Veidiminut, Maike. Aš

pamislysiu, kaip tas gali 
' būt.

kunigas, !
kaip didelis bliudas. Pakol į 
tenai buvo vandens, tai žmo- j 
nės gėrė tą vandenį, ir kas^buklus, 
atsigėrė, tas pasveiko; aley - 
kajp vandenį išgėrė, tai kufsubuklų nėra.

iš to kapo žemės, parsinešti 
namo i 
išgerti, tai vistiek. sako, pa- £įus*

f

pradės kišeniais nešti, 
tuojaus visas kapines išneš-’£ 
tų. Žmonės semia tik dviem 
pirštais, kaip tabako žiups-j 
nį, ir tai per dieną išima di
džiausią duobę, taip kad va-; 
kare darbininkai turi vylba-j 
riais privežti dorto iš kitur ir 
užlyginti duobes, kad ant 
rytojaus ligoniai vėl galėtų 
semti ir aukauti pinigus. Jes. 
vaike, už dyką imti negali, 
be nieko nemačys. Už kož- 
ną žiupsnį reikia kokią dole
rinę apieravoti. Aš įdėjau 
čielą penkinę. Sakau, tegul 
bus Dievui ant garbės, gal 
didesnis cudas pasirodys. Ir 
norėjau paimti to dorto tru
putį daugiau. Pasiėmiau 
dviem saujom ir nurijau. 
Sakau, namo parėjęs užger- 
siu vandeniu, ir bus gerai. 
Ale pasidarė blogiau.

—Turbut tau galvoj nege
rai pasidarė, tėve, kad tu to
kias kvailystes pradėjai da
lyt. Juk žemių privalgęs tu 
numirt galėjai!

—Jes, Maike, dabar jau 
ir aš suprantu, kad tai buvo 
lakamstva. Jeigu bučiau ma
žą žiupsnį nuryjęs, tai butų 
pamačiję. Kiti buvo visai ko- 
lieki, o pasveiko.

- —Ar tu matei nors vieną 
toki ligonį, tėve, kuris nuo 
tų žemių pasveiko?

—Nemačiau, ale 
jau. ___

girdė-

Krikščionių demokratų va
dai pripažinti vagimis.

technikos srity jis buvo savo kuriam d'Arcy. 
krašto didžiausias reforma-^katalikas, 
torius.
žymius 
kraštų ir juos gerai apmokė
davo. Ypatingai šachui arti
mas buvo franeuzas inžinie
rius d'Arcy iš Kanados. 
D'Arcy ilgus metus dirbo ša
cho pavedamus darbus ir 
labai : 
Pastebėjęs 
ma. d'Arcy 
iš šacho leidimą 
Persijos 
šachas 
žasčių t 
vo. Galop, kai d'Arcy jau 
visai paseno ir nutarė išva
žiuoti iš Persijos baigti gy- 
tvenimą savo tėvynėj — Ka
nadoj, šachas atsisveikinda
mas jam išdavė toki raštą: 

i “Visų aukščiausio Dievo 
vardu ir atsižvelgiant į ypa
tingai artimus ir draugiškus 
santikius. kurie jungia labai 
galingas Persijos ir Kana
dos vyriausybes, aš įsakau ir 
nustatau. kad inžinieriui 
d'Arcy. jo Šeimynai, jo vai
kams. draugams ir įpėdi
niams yra suteikiama, kaip 
mano padėkos ženklas, pil
na valia ir neaprėžta teisė ir 
laisvė per 50 metų tyrinėti 
Persijos žemės gilumas, ir 
visi jo rasti požemiuose pro
duktai palieka jo visiškoj 
nuosavybėj.”•> <

Gavęs šį dokumentą 
d'Arcy tečiau juo negalėjo 
pasinaudoti, nes buvo per 
senas. Todėl jis nutarė lai
kyti tą raštą savo šeimyni
niam archyve, kaip atmini
mą apie Persi ją. Bet prakti
koj išėjo kitaip.

Kaž kuriuo budu apie tą 
šacho dovaną patyrė anglų 
“Intelligence Šervice” — to
buliausiai organizuota žval
gyba pasauly, kuri nutarė 
žūt būt jį gauti į savo ran
kas. Prasidėjo tikra me
džioklė. D'Arcy išvykus iš 
Persijos ir atvažiavus į Alek
sandriją, čia su juo susipa
žino elegantiškas pramoni
ninkas. kurs už tą raštą siū
lė jam milžiniškus pinigus. 
D'Arcy atsisakė. Kaire prie'į 
jo prikibo senas keistenybių 
rinkėjas, kurs siūlė jam už; 
tą dokumentą, kaip už įdo-j 
mią retenybę, didelę sumą. 
Inžinierius stebėjosi, iš kur 
žmonės

I Politinis Skandalas 
Vakarų Europoje.

Vokiečių laikraštis “Na- 
tionalliberale Korrespon- 
denz” paskelbė žinią, kad 
tuo pat metu, kai ėjo oficia- 
liškcs derybos dėl Youngo 
plano, kai kurie vokiečių na
cionalistų vadai vedą priva- 
tiškai slaptai derybas su 
franeuzų nacionalistų atsto-

su juo susidraugavo, miantis tuo naiviu šacho ra- 
šacho palanku- štu susidarė ir gimė viena iš 
stengėsi išgauti didžiausių naftos bendro-

_ ._1U—ą tyrinėti vių, būtent—Anglo-Persian 
žemės gelmes, bet Oil Company, kuri pasiėmė vais dėl militarinės sąjun- 

dėl kaž kokių prie-į savo rankas ” "
o leidimo neduoda- jaus šaltinius.

Persijos alie- gos sudarymo prieš Sovietų
“L. A.” Rusiją. Laikraštis nurodė ii

tinės organizacijos atstovai 
ir sunku prileisti, kad bent 
tos organizacijos Viršūnės 
nebūtų žinojusios ir nebūtų 
pritarusios Ūkininkų Sąjun
gos Valdybos vedamai “eko
nominei politikai.” Visa ei
lė kaltinamųjų pusės liudi
ninkų, davusių teismui vin
giuotų parodymų, geriausia 
prirodo, kad kaltinamųjų 
suolan susėdo ne visi prasi- 
kaltusieji. Ir todėl galinga 
aiškiai pasakyti, kad lašinių 
byloje buvo teisiami ne Mik
šiai ir Draugeliai, bet pats 
krikščionių blokas.

Per trumpą savarankaus 
politinio gyvenimo laikotar
pį mes turėjom jau keletą 
Įžymesnių etapų, kurie skau
džiai vartė musų vidujinius 
santikius, neduodami kraš
tui normaliai plėtotis. Vie
nas tokių etapų buvo krikš
čioniškojo bloko viešpatavi
mo gadynė. Visiški Seimo ir 
vyriausybės šeimininkai, 
krikščionys per eilę metų įp
rato skaityti Lietuvą bloko 
nuosavybe. Vieninteliai 
krikščionys, vieninteliai pa
triotai, vienintelės išmintin
gos galvos, “krikščionys,” 
prieidami savo galybės galą, 
dažnai nebemokėjo atskirti 
kas yra valstybė ir kas patys 
krikščionys. Abidvi tos są
vokos daugelio krikščionių 
galvose sutapo, viena kitą 
padengė. Kas buvo valsty
bės, 4as buvo ir krikščionių. 
Ir kas buvo prieš krikščionis, 
tas buvo valstybės priešas 
arba neišmanėlis. Žiaurus 
klasinio darbininkų judėji
mo persekiojimas, sutremp
tos konstitucinės laisvės, 
valstybinio aparato visiškas 
užgrobimas, atiduota klebo
no nuožiūrai mokykla,—tai 
buvo “krikščioniškojo” re
žimo žiedai. Krikščionių va
dai pakeltomis galvomis 
vaikščiojo skersai ir išilgai 
po musų gyvenimą, lipdami 
ant galvos kiekvienam, kas 
nenorėdavo ar nespėdavo 
pasitraukti jiems iš kelio. 
Krikščionys įprato nesiskai
tyti net su viešuma ir visi 
opozicijos puolimai atšok
davo nuo Krupavičių, Šmul
kščių, Ambrozaičių ir Drau
gelių kietos kaktos. Butų ne
suprantama, kad tokiose są
lygose, gyvenant dar nesu- 
brendusios visuomenės tar
pe, nebūtų atsiradusios laši
nių bylos, kurių tuo tarpu iš
kelta aikštėn tik viena.

i Valdžios apsvaiginti krik- 
’ ščionys užmiršo tik vieną 

mažą daiktą—kad mes tuo
met buvome vis gi parla
mentariniai valdoma šalis. 
Užmiršo, kad jie yra saiko 
netekę bernai, į kuriuos aty- 
džiai žiuri jų tikrasis šeimi
ninkas—šalis. Atėjo nauji 
Seimo rinkimai, krikščionys 
susmuko, ir lašinių byla iš
kilo aikštėn. Žiauri Nemezi- 
da kad ir pavėluotai atsitei
sė su tais, kurie anais laikais 
bandė net ją vedžioti už 
rankos. Atsiteisė skaudžiai. 
Dr. Draugelis paskutiniame 
.savo žodyje yra pasakęs, 
kad jis jaučiasi teisme kaip 
suodinu maišu maunamas. 
Dr. Draugelis bent tuo gali 
pasiguosti, kad lašinių byla 
suodinan maišan sudėjo vi
sas krikščioniškojo bloko 
viršūnes. Ir bus neblogai,

i asme
nims skaudaus įvykio pasi
mokins sveiki išlikę negra
žios aferos bendrai. Diktatū
ra, kad ir parlamentarinė, 
niekuomet neišeina diktato
riaus sveikaton. Tamsiuose 
kampuose priaugęs purvas

Lašinių skutimo byla Kau
ne jau pasibaigė ir spalių 26 
dieną kariumenes teismas 
paskelbė savo sprendimą. 
Visi krikščionių demokratų 
lyderiai, kurie tik buvo i ši
tą bylą įvelti, tapo pripažin
ti vagimis ir sukčiais.

Mikšys ir dr. Draugelis 
nuteisti kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime 1 metus ir 3 są
vaites. P. Josiukas 1 metus 
ir 2 sąvaites to paties kalėji
mo. Sakalauskui paskirta 6 
mėn. ir 2 sąvaitės paprasto 
kalėjimo. Bergas ir Sergė
jus Josiukas gavo po 4 mėn. 
ir 2 sąvaites paprasto kalėji
mo, Frizinskis—3 mėnesius. 
Be to visi nuteistieji turi so
lidariai sumokėti iždui 119.- 
254 lt. Pulk. Aglinskas be to 
turės sumokėti 12,261 litą.

Trys sunkiausiai nubausti 
—Mikšys, Draugelis ir Pet
ras Josiukas—gavę žodi pa
skutiniam pasiteisinimui, 
kaip laikraščiai praneša, ne
įstengę suvaldyti nervų ir, 
tik kelius žodžius pratarę, 
bevilčiai vėl atsisėdę kalti
namųjų suolan. Gi P. Josiu
kas visai neišsilaikęs, pradė
jęs verkti ir ašarotu upu ap- 
krėtęs pp. Draugelį ir Mikšį.

įdomu dar čia pažymėti, 
kad kai kurių kaltinamųjų 
gynėjai visą bėdą vertė ant 
kitų gana žymių klerikalų. 
Pavyzdžiui Sakalauskas 
tvirtino, kad visų kalčiau
sias čia vra kun. Vailokaitis, 
kuris anais laikais buvo vy
riausias Uk. Sąjungos dikta
torius, ką norėjo, tą darė. O 
jis į teismą nepatrauktas. 
Prof. Leonas pabrėžė, kad 
tikrieji šios aferos kaltinin
kai yra gen. Daukantas (bu
vęs krašto apsaugos ministe- 
ris) ir Karoblis (buvęs vals
tybės kontrolierius). Jie lei
do grąžinti padalytus Uk. 
Sąjungai išskaitus. Tie du 
galingi vyrai, taip maždaug 
pasakė Leonas, šią bylą iš
braukė iš baudžiamųjų bylų 
eilės, turėtų būti šiandien 
baudžiami. Bet jiems teis
mas be aukščiausio šalies 
organo (seimo, dabar prezi
dento) leidimo negali kelti 
bylos. Iš tikrųjų yra labai 
charakteringi gen. Daukan
to kelionių sutapimai su la
šinių bylos eiga. Tardymo 
metu—jis važiuoja į Afriką.

Rusiją. Laikraštis nurodė ii 
vieną vokiečių nacionalistą, 
kurs tose derybose dalyva
vęs, būtent nacionalistą 
reichstago narį Dr. Kloenne 

j Šis “Nationalliberale Kor- 
respondenz” pranešimas su
kėlė audrą franeuzų ir vo- 

u. kiečių vidurio ir kairiųjų 
patarimų.'‘Šyki'turtius^pa! kud r®‘.ka.la™
juto, kad reikes greitai mir
ti, todėl pasišaukė savo sū
nų ir sako:

“Sunau mano, jeigu rei
kės tau kokių nors patarimų, 
tai kreipkis prie šito seno ir 
ištikimo tarno, o jis tau su
teiks geių patarimų, kaip 
man visuomet suteikdavo.”

Neužilgo senis milionie- 
rius mirė, o sūnūs metus pa
gyvenęs pradėjo neberasti, 
sau vietos ant žemės. Niekui- 

i jam nebuvo linksma, visur 
nuobodu. Todėl jis pasišau
kė tanią ir sako:

“Ar žinai, kad man labai 
nusibodo gyventi. Niekur ne
galiu rasti sau ramybės. Nu
einu į viešbučius, 
muzikos 
šoka, bet man 
Važinėjausi puikiose karie-1 gų-vokiečių susitarimą tarp 
tose ir automobiliuose, bet kalio, metalo ir chemijos 
ir tas nusibodo. Ką tik vai- pramonininkų, kurio tikslas 
gau, viskas negardu. Atsi- buvo nustatyti bendras kai- 
guliu naktį užmigti, nešino- nas ir pasiskirstyti rinkas, 
ri miego. Pinigų turiu į va- Militarinė dalis numatė visų 
lias, saujomis juos žarstau,’trijų valstybių generalinių 
bet nelinksma ir gana. Tai-f štabų bendradarbiavimą il
gi, Jonai, duodavai patari-'santykį tarp franeuzų ir vo- 
mų mano tėvui, duok ir man. kiečių kariumenių, būtent, 
Pasakyk, kas reikėtų man 500.000 franeuzų ir 300,000 
daryt, kad bučiau laimin- vokiečių kariumenes. Mili- 
gas*?’’ [tarinės sąjungos tikslas —

Tarnas pagalvojo ir sako: nuversti bolševikų režimą 
‘.‘Žinai ponas ką? Užrašyk Sovietų Rusijoj ir duoti įsi- 
man savo turtus ir visą pra-‘galėti pramonei jos rinkose 
monę, o pats pasiimk tik 5, Diplomatiniai santikiai ture- bylos nagrinėjimo metu—į 

.dolerius ir eik jieškoti sau'jo sąjungą papildyti.
nauj° Iš paskelbto spaudoj Di

Kur Turtuoliu 
Laime.

Vienas senas milionierius 
turėjo ištikimą tarną, kuris 
visuomet duodavo jam gerų h

aiškinimų. Prasidėjo tikras 
politinis skandalas. Tuojau 
pasidarė žinomos ir vedu
sių derybas pavardės. Bū
tent, iš franeuzų pusės daly
vavęs parlamento atstovas 
Paul Reynaud ir generolas 
Walch, o iš vokiečių — Hu- 
genberg, Arnold Reichberg, 
Dr. Kloenne, generolas lei
tenantas Lippe ir kiti. Dery
bos ėję 1926—29 metais, 

j vadinasi, labai ilgai. Apie 
(jų tikruosius rezultatus tuo 
tarpu dar tylima.

Militarinė franeuzų vo
kiečių sąjunga, jos autorių 
nuomone, turėjo susidėti iš 
triiu daliu: ekonominės, mi- 
litarinės ir diplomatinės, 

kur prie; Ekonominė sąjunga jau bu- 
visi linksminas irivo beveik įvykdyta, nes pa- 

nelinksma.j vyko sudaryti francuzų-bel- “ * “ I • v • • A • An I-1 ZA 1 1 r O A r O l*VN

I
I

• I

Braziliją.
Jei Mikšiai. Draugeliai,

Josiukai su moraliu palai- 
tyt, kad jis tikra? minėtais'durnu pešiojo savo bizniais 
metais buvęs Paryžiuj ir krašto iždą, tai tą dalė tik 
Londone kalbėtis dėl fran-' dalinai asmeniniam pasipel- 
euzu vokiečių susitarimo, nymui. Atpalaidodavo juos 
Taip pat pasitarimai ėję ir' supratimas, kad jie jlirba 
Berlyne. Kaipo sąlygą to- Jviešajį” darbą musų “krik- 
kiam susitarimui vokiečių šČioniškosios visuomenės 
nacionalistai iškėlę tokius naudai. Jie veikė kaipo poli- 
reikalavimuš: Pareinio eva- —---------------------------------
kuavimą, karo kaltybės at-; 
šaukimą, vokiečių kariume-, 
nės padidinimą, Dancigo' 
koridoriaus vokiečiams grą
žinimą ir Dawes plano revi
ziją ta prasme, kad Vokie
tija mokėtų tik pusę jame 
numatytos reparacijų su
mos.

Kaip iš tikrųjų į tokius vo
kiečių nacionalistų pasiūly
mus žiurėjo franeuzai ir an
glai — palieka neaišku. 
Greičiausiai, kad jie šio rei
kalo rimtai nesvarstė. Bet

t; J*1 galėj0 lio. Pamatysi, ponas, kaip fcloenne pasiaiškinimo ma- 

perpvkęs išvažiavo iš Egip- . ,-r -r-- .*to. Nakti prieš išvažiuojant P01}3? suh*\ Jz,ase ' ’ 
i jo kambarį buvo isilauže‘9US P‘.n,gus r k,lus- ‘-ur^ 
plėšikai, kurie tečiau niek! Urn“’ U1’® P3®®1*1* 
nepaėmė. DArcv nei i gab'P®n.k1?. dolenuf'• A?U.ve'k? 
vą neatėjo, kad iis j j į'no ir išėjo sau laimes jiesk<> 
pūsiu yra apsuptas Intelliū1*- 
gence Šervice agentais. I- - >. J . vi
rie tik tykoja to liokumento.'?881.',**!.^?ava^.-a ti‘ Pra 
Šiek tiek nurimo jis tik S®*1?*?“.™’ kaį‘.- 
plaukdamas laivu per Al-!deJ° dlrbtV Padėjęs, 
lanto vandenyną I 
Laive nieks prie j 
Tarp keleivių buvo vienas.1^ 
simpatiškas misionierius vie
nuolis, kurs labai patiko se-‘ 
niui d'Arcy. Pamažu jiedu 
artimai susidraugavo, ir vie
ną vakarą pats d'Arcy ] 
šakojo vienuoliui apie gau
tą iš šacho raštą i 
daug žmonių jį norėjo nu
pirkti. Pamatęs raštą vie
nuolis susimąstė, į 
valandėlę ir tarė: “Žinai ką. 
tamsta, I

v* , ! ėjo pietų. Pasiėmė kopūstų,
nors liežuvi nu-

ryk!
I ' Po pietų vėl prakaitavo.
• Vakarienės pavalgęs atsigu-
i lė lovon. Kaip smagi buvo 
ita lova! Ir tuoj užmigo.

oanri Atsikėlęs rytmety sėda už 
J srau- sta10 ir rašb laišką savo tar- 

’ ir kaiD'nui: “Ačiu- W ^ona5’ kad 
x,-.. suteikei ma# t$į puikų pa- 

,ie-!tarimą. Gardu valgyti, sma- 
nnHlpin’gU miegoti • L™!“"" — ,

• J 'daunauja pasaulį! Da porą lietuviams butų Įdomu tai 
kad"“giii padami ir s‘uCTšiu! Lik svei‘ N.es buvo giniėt, kad

SiSma ‘ į10nVarS 53” a°n3i’ ’igi PaSimaty’ 

Matai, aš, aišku J^n^anau’ ° Jonas toki laišks> kams Pasnmt Lietuv^! 
knistis Persijos žemėj, bet sėda ?tal° Ir raso: .. Vokiečių tautininkai žiu-
ligšiol Persijos šachas drau-’ “Gerbiamas pone! Ačiū rj į Rusiją, Lietuvą ir kitas

Jonai, kad

— ištikrujų ra-

MIRE KARO SEKRETO
RIUS WOOD.

šį panedėlį Washingtone džia misionieriams dirbti jo už turtus! Labai džiaugiuo-rytų valstybes kaip į tokį 
mirė nuo kraujo užsinuody- valstybėj. Jei mes turėtume siu iš jūsų laimės. Aš šian- daiktą, kurį visuomet gali
mo karo sekretorius James šį raštą, tat galėtume ten dien visus jusą turtus parda- ma pasiimti arba kam no- 
W. Wood. skelbti Evangelijos mokslą, viau ir šį vakarą išvažiuoju į rint atiduoti. C. C.C. C.

DIRBTUVĖJE.
Sukas ratai, staugia, bilda.
Vingiais neriasi diržai...
Kalki plieną, tegul pildo
Ponams kišenius tirštai...
Mašina čia prie mašinos,
Ir jos žino tiktai vienos.
Kiek čia prakaito išlieta!...
Kiek gyvybių čia nudėta!...
Raipsta akys, silpsta rankos.
Kupra sukas ant pečių,
Jėgos nyksta, josios menkos... jei iš to tik keliems 
Dirbki, broli, be minčių...
Ir ryt dieną, tau vis viena
Reikia dirbti, prakaituot,
Ir skubėti, kalti plieną. 
Ponams balta duona duot..

t .M* •

Bet ar visad taip jau bus?
Darbo žmogus varguos žus?... vis kada nors prasiverš vie- 
Ne... jis turi susiprasti 
Ir pasauly laimę rasti...

J. Krukonis.
New Haven, Conn.

i

šumon ir užtarnautai ap- 
drabstys tuos, kurie jį pri
mynė.

1 Iš “Darbo Balso.”



Visokios Žinios.
pasauly esą dar

3,000,000 VERGŲ.

AR SUSITAIKINS SU 
TROCKIU?

Vokiečių “Vossische Zei- 
tung” rašo, kad buvęs visa-

ADVOKATAI PASISAVI
NO GASTONUOS STREI

KIERIŲ PINIGUS.
Buržuazinė spauda pra-’ 

nęša, kad tarp komunistinės'^1* komunistų įdėjj- 
organizacijos “International nis va^as i 
Labor Defence” ir pasamdy- ternacionalo 
tų jos advokatų Gastonijos Bucharinas 
streikieriams ginti kilo vai-|

visus $15,000, kurie bylos'gabumus žymiausiam Sibiro 
mptn hnvn i etprekybos mieste, Novo-Si-

ir komunistų in- 
pirmininkas 

dabar gavęs 
naują “paskyrimą.” Jis ro- 

Advokalai pasavinę s*™ organizacinius
____
metu buvo surinkti streikie-; ^Os mieste,
riams ginti. Dėl tos priežas- ^n‘s^e’ prekybos srity, 
ties esąs sustabdytai visas | Laikraščio manymu, tuo 
apeliacijos darbas, kuris bu- Bucharino izoliavimu nuo 
vo pradėtas atradus teismui politikos galutinai atskirta 
streikierius kaltais, ir strei- dešinioji komunistų grupė, 
kieriai dabar traukia advo- Tuo pačiu esanti sudaryta 
katus teisman, sakvdami, P’oga kairiajai opozicijai 
kad šie neteisėtai jų pinigus sugrįžti į komunistų partiją, 
pasisavino. j __ .1 1_

Iš pradžių tie pinigai bu- zicijos vadai, su buvusiu am- 
vo užstatyti kaipo kaucija basadorium Rakovskiu prie- 
už tris areštuotas moteris, šaky, fiar rugpiučio mėn.

LINKSMAS

BALIUS!
poSd" too'iSl’kiaS- 

mas apie vergiją. §i0 reika-‘ 
lo, tai yra kiek pasauly yra 
vergų ii*, jų padėties ištyri-

BAISUS PROH1BICIJOS
VAISIAJ.

Chicagos kalėjime aną 
rytą pabudo Juozas Kadzi- 

‘lokas, 41 metų amžiaus vy
ras, ir pamatė du savo vaiku 
verkiant kitoj pusėj grotų, 
kurie atėjo jo pažiūrėti. i muf nuskirta komisija. Ispa-‘

“Na, o kas gi pasidarė, nų delegatas Tatrų Sąjun- 
vaikai?” paklausė jis juos gai, p. Palaccio pareiškė, 
pamatęs. ‘kad nuo laiko pasirašymo

“Musų mama nebegyva,” į konvencijos de! vergų/pa- 
atsakė vaikai verkdami. “Tu saulis daug ką sužinojęs 
vakar peiliu ją nudūrei...” i apie jų padėti. jis pareiškė.

Tuomet policijos kapito-Įkad dabar pasauly dar esą 3 
nas paaiškino Kadzilokuijmilionai vergų, tai yra žmo-J 
kad jis girtas būdamas nu-'nių, kuriuos galima pirkt iri D A 11M Al
žudė savo žmoną ir dabar parduot ir su jais daryt ką? 1 AJlEOiVVJIHIAl

i LAPKR.-NOVEMBER 28 D.. 1929 
Cl'RRENT EVENTS HALL 

26 Centrai Avė.. Hyde Pa r k, Mass. 
Pradžia 4 3M) vai po pietų.

G ra jis susidedanti iš 6 ypatų Chopin 
Orchestra iš Brockton. po vadovyste 
Misa Hellen Star. Galės visi linksmin
tis ir šokti lietuviškus ir angliškus šo
kius. Bus geriausių gėrimų ir gardžių 
užkandžių Kviečiame visus ateiti ir 
pasilinksminti.

Norinti prisirašyti į Draugijų bus 
priimami už pusę įstojimo Pasinaudo- 

’ kitę šia proga.
Visus kviečia Baliaus Rengėjai,

nas Daaiškino Kadzilokui/milionai vergu, tai vra žmo-'-------------------------------------_ _ * _ - . - a • _________ —_____— -

Pajieškau giminių Juozo Simelevi- 
čiaus ir Jono Simelevičiaus, ir kitų 
pažįstamų, paeina iš Nemajūnų te
rapijos. Kas apie juos žino, prašau 
pranešti aiba pats lai a’sišaukia.

JOE SIMELEVIČIUS
131 Maple st . Lawrence, Mass.

Pajieškau Vilimo Jenkausko, kuris 
1919 m. buvai pas 
Banner, Ky. Prašau atsiliept arba at
važiuok pas mane.

C. PAULAITIS
1121 So/Franklin st., 

South Bend, Ind.

IŠSILIEJO JURIOS.
šį panedėlį Bostone paki

lusi jūrių banga užliejo visą 
pakraštį apie Atlantic avė. 
ir vietomis pridarė daug blė- 
dies.

mane art burdo

(48)

Svarbiausi kairiosios opo-

kurios buvo kaltinamos dėl jdavę centraliniam komuni- 
riaušių kėlimo. \ ėliaus tos Sįų partijos komitetui pa- 
moterįs buvo išteisintos ir reiškimą, kurio svarbiausi 
teismas atidavė jų kauciją tezė buvusi—“priešas” yra 
advokatams. Gavę tokią “dešinėj.” Izoliuodamas Bu-

vakar peiliu ją nudūrei...”

Pajieškau pusseserės Barboros Lu- 
' ošaitės. po vyru Knox; 1915 m ji gy
veno McClearv, Wash. Kas apie ji 
žino prašau pranešti arba pati malo
nės atsišaukti. (48)

ANTON BAGOCIUS 
4258 Maplewood avė., Chicago, 1)1.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivediniui mergino*, be 

skirtumo tikėjimo, mylinčio* ryvent 
ant farmos; aš turiu 120 akerjų f*r- 
mą, esu vaikinas F MARJ
P. O. Box 52, Nashua,' Mont.
------------------------------r ~ —DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 

prabą puikaus tabako. Kreipkitės pas 
mus. V)
Europa Book Co.. 57 Dey Street, 

New York, N. Y-

tik jų savininką' nori.turbut to jau neatsimena. 
Kadzilokas baisiai persi
gando tokią baisią naujieną 
išgirdęs. *

Kaimynai sako, kad Ka-! 
dzilokas buvo labai geras! 
žmogus, pakol prohibicijai _ . _
neatėjo. Bet su prohibicija djtų, kūne per ilgą laiką 
atėjo munšainas 
dziloką sunaikino.

Pajieškau Miko Verbos, gyveno Pr - 
terson, N. J. Nemakščių parapijos, 
Švendrunų kaimo; taipgi jo sesers 

-------  --- — — - • — Virbickienės, gyveno Chicagoje Ma- 
po 20 metu K alėjimo ! lonės atsisaukt arba kurie žinote pra- . - Gjimv. - u pranešti

I ANTANAS BARCHAS
315 Lafayette st., Randolph. Mass

JAUNI BANDITAI GAVO

Worcesterio apielinkėj bu
vo sugauta saika jaunų ban-

Veronika Valinčiutė-Rimkietiė iš

advokatams. _____ ______________
gražią krūvą pinigų į savo; charino- grupę,’ Stalinas pa
rankas. ponai advokatai jau brėžęs savo revoliuciningu- 
nebenori juos streikierių mą> Aštri kryptis pasireiš- 
fondui grąžinti. .kusi agrarinėj politikoj, taip

---------------pat rodanti “kairiųjų” idėjų 
D-RAS ZAUNIUS U2SIE- laimėjimą. Buvusieji kairie- 

NIŲ REIKALŲ MINIS- i ji opozicijonieriai pasirodo 
įtiek patenkinti Stalino poli
tika, kad prašo leisti jiems 
sugrįžti į komunistų partiją 
ir atšaukti Trockį iš ištrėmi
mo Konstantinopoly.

I Tas raštas buvęs pasiųs
tas ir Trockiui pasirašyti. 
Trockis su kai kuriomis re- 
zervomis prisidėjęs prie sa
vo draugų pareiškimo. Ir jis 
randąs, kad pašalinus iš po
litikos Bucharino grupę, 
svarbiausia kliūtis jų sugrį
žimui į komunistų partiją 
esanti pašalinta. Tečiau, be 

j tų “taktinių” pergrupavimų 
Trockis reikalaująs taip pat 

* dar ir “strateginių” nuolai
dų. Jo nepasitikėjimą Stali
nu sukelianti pastarojo po- 

' litika Kinijos ir anglų darbi
ninkų judėjimo atžvilgiu.

Dabar kito klausimas, ar 
Stalinas priimsiąs tą kairio
sios opozicijos kapituliaciją. 
Nors “strateginis” Trockio 
pasisukimas atgal prie ko
munistų partijos esąs labai 
svarbus rusų komunizmo 
vidaus Santykiams, tečiau, 
“taktikai” Trockio sugrįži
mas momentu, kuriuo yra 
pasirašyta ir Maskvos vy
riausybės ratifikuota sutar
tis su Anglija, butų labai ne- 
laiku. Kad ir tuo tarpu Troc
kis negaus svarbesnės vie
tos, vis dėlto Stalino susitai
kinimas su Trockiu parody
tų, kad komunistų interna
cionale vėl pasireiškė aštres
nė kryptis.

TERIUM.
Pranešama iš Kauno, kad 

Dr. Dovas Zaunius yra pa
skirtas užsienių reikalų mi- 
nisteriu. Dr. Zaunius yra ki
lęs iš Prūsų Lietuvos. Lietu
vos užsienių reikalų ministe
rijos tarnyboje yra nuo 1918 
metų. Jis yra buvęs Lietu
vos atstovu Rygoje, Šveica
rijoje, prie Tautų Sąjungos 
ir Čekoslovakijoje. Pasta
ruoju laiku Dr. Zaunius bu
vo užsienių reikalų ministe
rijos generaliniu sekreto
rium.

Liet. Pasiunt. Amerikai.

MASKVOJ KEBLU SU 
MAISTU.

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta. Maskvoj paskuti
niu laiku jaučiamas gana di
delis trukumas reikalingiau
sių produktų, kurie kuri lai
ką net buvo kortelių pagal
ba dalinami. “Ekonomičes- 
kaja Žizn,” nesigilindama į 
šį produktų krizės priežastį, 
nurodo tiktai visą eilę prie- 
monių “kovai su eilėmis.” 
Laikraštis su pasigailėjimu 
konstatuoja, kad kampanija 
už “racionalų minimumą” 
esanti, daugiausia, popie
riuje. Vartotojai negalį savo 
laiku gauti reikalingų pro
duktų, kurių kartais tai visai 
trūksta, I 
kurios rūšies

kartais gi—vienos 
•net per daug. 

Kovai su eilėmis “Ekonomi- 
českaja Žizn” siūlo pravesti 
specialinę organizaciją, bū
tent. kad vartotojai iš anks
to užsisakytų reikalingus 
produktus ir vėliau tik juos

Aštri kryptis pasireiš-

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
Knygutes: (1) Meilės vakaras arba
taip vyrai myli moteris, (2) Antras 
neilės vakaras arba kaip moters my- 
i vyrus ir (3) Senbernių išpažintis 
irba kode! šių laikų vyrai nenori ves- 
.i. Visos trys knygos prisiunčiamos 
įž vienų dolerį. Atskirai kiekviena 
Knyga 50 centų. Pinigus reikia siųsti 
»u užsakymu. (-)

KULTŪROS KNYGYNAS
P. O. Boa 3. So. Boston, Mass.

PAJ IEŠKOM A:
Januškevičius-Janice Eugenijus, gi

nęs 1899 m. Rygoje ir 1913 m. atvy
kęs Amerikon, gyvenęs New Yorke ir 
Denver, Colorado, tuo laiku buvę? 
studentu. Karo metu tarnavęs armi- 
■oje. Fort Ix>gan. Col Išmokės skrai- 
Ivti, 1920 m. tarnavęs Kellv Field 
San Antonio, Texas. Nuo 1921 m 
•notina negaunanti nuo jo jokių žinių

Aleknevičiai Jonas ir Vincas._k.le i.- 
Kidoliškių kaimo, Šunskų vaisė , Ma- 
iampolės apskr Jonės atvykęs Ame

rikon 1905 m. ir apsigyvenęs Verona 
Pa., o Vincas Amerikoje apie 20 me- 
•ų. Jieško sesuo.

Kamantauckas Matas arba. Mirt 
Kimintoks. kilęs nuo Vilkijos, Kaune 
■apskr., seniaus turėjęs adresų: Natio- 
tai Legislative Commities. Veteran- 
of Foreign Wars, 319 Metropolitan

• Rldg.. Washington, D. C. Jieško mo
tina.

Kasparas-Casper Bori*. iki š. m 
nradžios gyvenęs Detroit, Mich it 
Urbęs Fordo dirbtuvėse. Reikalinga 
iksliai patirti, kurioje Fordo dirbtu 

,’ėje jis dirbęs,—adre-ą ir darbo sky
rių.

Holger Petersęn ir Wilma Peterser. 
uri Brooklyn, N. Y. namus ir vyras 
lirbųs litografu

Rupkevičius Pranas arba Franr 
lankas, miręs 1927 metais Wilming- 
•on. Dėl. Paliko palaikų, bet nesuran- 
iama jo žmona Marijona Lietuvoje 
neigi kiti artimesni giminės. Reika
lingi giminių adresai.

Janulis Kazys, Amerikon atvykęs 
aries karų, nežinia kur apsigivenęs 
lant priklauso Juozo Janulio palaikų 
tpie $300.00. (10-954).

Valiulis Kazys, kilęs iš Skarulių 
kaimo, Žeimelio vaisė.. Šiaulių apskr. 
atvykęs Amerikon 1914 m., gyvenęs 
Nęw Yorke, Gleason ir kt. 1923 m 
gyvenęs Blaine, W. Va. Spėjama esųs 
miręs

Garbačiauskas arba Arbačiauskas 
Kazys, gyvenęs 1511 W. 10-th st.. 
Michigan City, Ind. ir apie 2 metu at
gal išvykęs į Rockford, III.

Umevičius Mykolas, 2 metu atgal
• gyvenęs 207 Rebecca st.. Dickson. Pa., 
■ n vėliau 78 Shomaker st., Swoyers-
• ville. Pa

Visi jieškomieji arba žinantieji kų 
) nors apie jieškomuosius maloniai pra- 
. iomi atsiliepti šiuo adresu:
i Consulate General of Lithuania

15 Park Row, New York City.

ir tas Ka- siautė Massachusetts valsti- Vainių kaimo, pajieškau pusbrolioii a , . . . . _ Antano Muraucko. jis paeina iš Sma-
• JOJ. Jų tUipe \ 1 a tdikezų to-, lėnų parapijos,

_ kiomis pavardėmis, kaip11 ar» »■**.?*,F'* wr. •. i • ry _ A . svarbu reikalą-

, Suvalkų gub., prieš 
ara gyvena Forest City, Pa. Turiu 

-rr- D t t i . ‘.^.svarbų reikalų, prašau atsišaukti ar-
V įzitOA SK1, radakovski ir. ba kas apie jį žino bukit geri pra-

VERONIKA RIMKUS 
i dZiailt 1S. pažaidžiu, jie turi j 704 Pacific st., Stamford, Conn- 
!but arba lietuviai, arba len-

Šiomis dienomis Londone kai. V isi buvo nuteisti kalėti 
pradėta vaidinti teatro vei-po 20 metų, 
kalas vardu “Conscience.” 
Vadovaujamą rolę tame vei
kale lošia Amerikos aktorka,; 
Lillian Foster. Londono te-1 
atrų kritikas, Hannen Swaf- “n Juozaį'PaTarklU irtam 
fer parašė apie ją nepne- stovvje būdamas ir su savo 
lankų atsiliepimą. Jis pnly- kitais draugais 
gino jos balsą prie pilvakal- mas iš vakaruškų namo, pa- 
bio lėlės, ir da pažymėjo,! - • ■ * •-
kad šita amerikonka nemo
ka gerai angliškai.

Artistė, žinoma, pasiuto 
perskaičius šitokią kritiką.

Anądien ji pamatė savo 
kritiką turtingame Sovayaus 
viešbuty. Ji priėjo prie jo 
stalo ir paklausė, ar jis žino, 
kas ji per viena. Rašytojas t 
atsakė, kad ne. Tuomet ak-, 
torka pasisakė savo vardą ir j 
pavardę ir pridūrė: “Už tuos 
komplimentus, kuriais tam-' 
sta mane apdovanojai, ašį 
atsilyginsiu su tamsta kaip 
tikra Amerikos moteris.” Ir 
tai pasakius ji viešai kirto 
jam per veidą iš vienos ir iš 6-45*varandor " " "

Thanksgiving — Dėkavo 
nės dienoje ir nedėldieniais 
nuo 2 vai. po pietų. 

1 Išlaimėjimui turėsime vi-

Aktorka Davė Kri 
tikui į Žandą.

PERSIŠOVĖ.
Smilgių kaimas. (Kupiš

kio valse.). Smilgių kaimo

s ir su savo
kitais draugais važiuoda-

noro pašaudyti aukštyn iš 
brauningo ii- persišovė sau 
krutinę ir tuojaus mirė.

I

I

MONTELLO, MASS
LIETUVIŲ TAUTIŠKO 
NAMO DRAUGIJOS

FĖRAI
Prasidės pelnyčio j e,

LAPKRItlO-NOV. 22 D., 
—1929— 

ir tęsi* iki Gruodžio-Dec.
1 dienos, 1929 m.

Bus atdari kas vakarą nuo
antros pusės. “0 jeigu tams-, 
ta da daugiau nebūtų dalykų 
apie mane prirašysi, tai gau
si ir vėl,” pasakė ji jam. (

“Aš nežinau, kaip aš su- -
silaikiau.” vėliau pasakė lai- £ei*U daiktų,
kraštininkams apmuštas ra-' 
šytojas. “Žmogus kaip aš 
visada yra prieinamas pana
šiems užpuolimams. Bet ši
tos amerikonkos užpuolimą 
aš suprantu kaipo norą išsi- 
reklamuot. Aš pašaukiau 
vyresnįjį tarną ir tariau: 
Tšmeskit tą moterį lau
kan.' Ir jie tuojaus ją išme
tė.”

ŠOKIAI
Šokiai įvyks LAPKRIČIO- 
NOVEMBER 23 D., 1929, 

ir vidurnakčio šokiai Įvyks 
LAPKRIČIO-NOV. 27 D..

nuo 9 iki 3 vai. nakties.
Gries “Billy” Ryan 

orkestrą.

PARDAVIMAL

$50,000,000 NAUJOSIOS 
ANGLIJOS ŽVEJYBOJ.

‘‘Nauja Anglija” vadina- 
Con- 

Island,
atsiimtų, užuot stovėję eilė- si 6 valstijos, būtent:

- — neetieut, Rhcde
Massachusetts, New Hamp- 
shire, Vermont ir Maine. 
Kadangi jos guli pajūry, tai 
jose yra labai išvystyta žve
jybos pramonė. Jos vertė 
dabartiniu laiku yra apskai
toma į $50,000,000. Joje dir
ba 25,000 žmonių ir 300 

kių produktų, kurie neranda naujoviškų,_ motorais varo-

se. Tečiau esą tam tikiu 
trukumų. Pirmiausia labai 
blogai sutvarkytas transpor
tas. Toliau, esą, patys pilie
čiai nesupranta racionalaus 
minimumo naudos ir perka
si daug daugiau negu jiems 
reikalinga tam kartui. Be to. 
prisiunčiama labai daug to- 

pirkėjų. Kaipo įdomų pavyz- mų laivų. Dabar dar stato- 
dį tokio neracionalaus pro- ma 150 naujų laivų, 
duktu siuntinėjimo, laikraš-j ------- :-------
tis nurodo faktį, kad pasku- UNIJOTAMS ĮVES CE- 
tinėmis dienomis visos pro
duktų parduotuvės užvers-

NUBAUDĖ 23 “VILKUS.”
Kauno apskrities ir mies

to komendantas už nelegalų 
“Geležinio Vilko” susirinki
mą, kuris buvo įvykęs Lais
vės alėjoj. Šaulių Sąjungos 
namuose, nubaudė 23 asme
nis. Iš jų 2 nubausta po 100 
litų arba 14 pai’ų arešto, o li
kusieji 21 beuodegiai vilkai 
nubausta po 50 litų arba 7 
paras arešto.

L1BATĄ
Varšuva. Sąryšy su unijo- 

tos didžiausiais transportais tų vyskupų konferencija 
spanguolių, kurių nėra kur Romoj, lenkų spauda prane- 
dėti. Koperatyvų veikėjai ša, kad Vatikanas nurodęs 
šaltai žiuri prie racionalaus vyskupams būtinumą pama- 
minimumo kampanijos. Šiai žu įvesti unijotų dvasinin- 
kampanijai pravesti termi- kams privalomą celibatą, 
nai visur pavėluoti. Bendrai/Už palaipsnišką celibato 
šioj srity darbas eina labai įvedimą unijotų bažnyčioj 
lėtu tempu. Tuo tarpu pa- Vatikanas išsitarė dėl to, 
čios paprasčiausios ir seniai kad staigus jo Įvedimas dau-Į 
priimtos priemonės nesan- gelį unijotų dvasininkų gale-' 
čios įvykdytos. [tų patraukti į pravoslaviją. 'čios įvykdytos.

Pajieškau švogerio Antano Medet
kos, paeina iš Dvaupstų kaimo, Rie- 
tavos parap.. Telšių apskr. 
metų dirbo anglių kasyklose 
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau 
randasi. Kas apie jį žino, prašau 
nešti arba pats lai atsišaukia 

JOSEPH JANUŠEVSKI 
Infirmary Ward 44, Oak Forest. 111.

Pirm 3
aplink 

kur 
pra-

Paiieškau sunaus Baltraus Luko
ševičiaus. iš Lietuvos paeina Pa’rnal- 
dabtižio kaimo. Mikailiškio valsčiaus 
Aš ti'- atvažiavau iš Lietuvos Kas 
apie ji žino, prašau nuoširdžiai man 
pranešti, arba pats malonės atsišauk
ti. PRANCIS LUKAS 

HANNASTOWN, PA.

Pajieškau savo tėvo Jono Puo
džiaus. iš Lietuvos paeina iš Nevarė- 
nų miestelio, Telšių apskr. Jis visa 
laika gyveno Chicagoje, ant So. Pau
lina st. dabar nega’iu jo surasti. Kas 
apie ji žino malonės pranešti, busiu 
labai dėkinga, arba pats lai atsišau
kia. (49)

MRS. STASĖ STAKIENĖ
818 Iiutchinson st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau krikšto tėvų Juozų Iva
nauskų, paeina iš šešaičių kaimo 
Kretingos apskr Gyveno Škotijoj. 20 
metų atgal išvažiavo į A met ikų. Pra
šau atsisaukt, arba kas apie jį žino 
bukit geri pranešti jo adresų. (48) 

ANNE K ĖST L'LIKĖ
49 Glamis Rd., Neavbank.

Glasgow, Scotland.

Jurgis Baziiius iš Virbaliaus. SuvaI 
kų gub.. pajieškau tetos Agotos Bazi- 
liutės iš Penkinių dvaro, dirbusi ko
kiam tai guzikų fabrike; j Amerika 
išvažiavo 1905 m. Prašau atsiliept 
arba kas apie jų žino, malonėkit pra
nešti. GEORGE BAZIIJO (48) 
E. F. S R. Alves, Sao Paulo, Brazil.

Reikalingas Apysenis Vyras 
ant farmos. Atsišaukit greit.

L. JASAS (47)
59 Beaver st, Milford, Mass.

Reikalinga Sena Moteris 
Prie stubos darbo. Atsišaukit tuojaus 
klausdama užmokesties.
AMELIJA LAUR. PERKASIE. PA.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

LAPKRICIO-NOV. 30 D., 
*rgi įvyki šokiai, grieš 
Babe Stanley orkestrą.

Fera i ir Šokiai bus 
LIETUVIŲ TAUTIŠKO 
NAMO SVETAINĖJE, 

kampas Vine ir No. Main 
Street*, Montello, Mass.

Širdingiausiai užkviečia visus 
KOMITETAS.

Šaltis nuo šlapiy kojy
kraujo sukepimas?

Drėgnos dienos. Šlapios kojos. Visų

skauda. Krutinu varžo-dusina.
Palengvink ta jausmų. Patrink su 'y 

Sloan’s Liniment.

/

/

Sloan’s palengvina Ai. r.ima. V-' 

fina lyg j. Pr
liną skausmą. Paklaus'. >a'o 

tojo. Paklausk savo dM'iž11- 1 
milijonu namų vartoj i J- 
Dre.ią honką šiądien. ' rrnui-

SLOAN’S Liniment

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, joa demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karna, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas •‘Lietuva" teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados. Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių. įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės" Kalendorių ir mėnesinį žurnalą "Margutį," ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis" užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Ta viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų. apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį" ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai 
siusime savo knygyno naujų katalogų. Pinigus siųskite šiuo 
resu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

pri- 
•d-

FARS1DUODA 4 KĖDĖS BARBER- 
N£ Su naiBO, 0eroj vietoj iri- biznis 
gerai išdirbtas. Gera proga norin
čiam turėt, Įrrrų bi»į. Norintį ’ 
macijų kre’rpkitčs laišku ar ypAl

F. NAVICKAS T (
631 Morton ave^ CHESTER,

PARSIDUODA 3 MEDŽlČK 
šl'NES—gončai, pilnai išmokyti, po 
$25; 45 zuikiai didžiosios veislės,

balandžių visokio gatunko. At
sakymui 2c. ženklelį prisius. (48)

P. D. ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

PETRAI?Kur taip skubini?
Ogi einu pasipirkt “BIRUTĖS” 

SALDAINIŲ, ka tik atvežė iš Lietu
vos; visokių rūšių galima gaut pas 

•TONA KIAUŠĄ
3 Brady St- Pittsburgh, Pa.

Gera Farma Greitam 
Pardavimui

4(X» akerių, 80 skėrių dirbamos, ki
ta miškas, apie pusę miliono kordų 
malkų Kordas malkų parsiduoda 
šiandien Syracuse, N. Y. ant marke- 
to po $9.00 13 ruimų namas, didelė
hamė, karvės, arkliai, kiaulės, vištos, 
žųsys, antys, pašaras, mašinerija, 
viskas kas reikalinga prie farmos. 
Parduodu viskų pigiau, nes turiu va
žiuot į Floridų dėl sveikatos. Galia 
mainyt ir mieste ant namo. Rašykit 
greitai prie savininko. (47)

C A. MATEYUNAS
R. F. D. 1, Williamstown, N. Y.

Parsiduoda Gera Farma
150 akerių, 40 geros dirbamos že

mės. lygi, nėra akmenų, daug mal
koms medžių, 8 ruimų Namas, Barnė, 
Pašiūrės, netoli nuo marketų, 2 kar
vės. 2 arkliai, įrankiai, vežimai, pa- 
kinkalai. Kaina už viskų $2,000. [mo
kėt. $1,000 (47)

MRS E. CANOR
Box 278, Saratoga Springs, N. Y.

Gera Farma! Naudokitės!
68 akeriai, 40 dirbamos lygios že

mės, nėra akmenų; 10 kambarių na
mas, 6 kiti budinkai. 10 karvių, 2 ark
liai, vištos; 200 bušelių javų, visas 
derlius, visi įrankiai, mašinerija, ve
žimai, netoli šteito kelio, 3 maiiės į 
miestų Kaina už viską $4,000 [mo
kėt $1-500. (49)

MRS. ANNA 8CHESKY
Box 278. Saratoga Springs, N. Y.

DIDELI PINIGAI AUGINT KA- 
L AK UTĮ S—Tl RKEYS. dėl tų žmo
nių. kurie žino kaip. Mes mokiname 
musu kostumerius per laiškus šito 
nelningo biznio Geriausias veislines 
Turkes parduodame. Kaina $20 iki 
$35 už porų. Mes siunčiame Turkes 
visur Suvienytose Valstijose. (17) 
ROSS HILU FARM Bradfonl. R. 1.

Norintį infor- 
itiškai. 

j (49( 
PA.

LĖS

EXTRA!
Knygų Daktaras namuose su Recep

tais $1.00; Didis Sapnininkas $1.50; 
Slaptybės Burtininkų ir Raganių 50c ; 
Kunigo palaikai ir jo gaspadinės lai
kai 50c.; 2 baksai Trejonkės $1.00—
Viską imant sykiu tik $3.75 ir Kalen
dorius Biruta. dovanų. (48)

J. YERUSEVIČIUS 
Mwrence, Maas.

I

Montellos Lietuviai!
ATIDARĖM naują BUČERNĘ 

Užlaikome geriausių t a vora 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU 

DAIKTU. 
Kaina prieinamiausių. 

Patarnavimas Draugiškas. 
Prašome visu* Montellos Gaspadinės 
ir Draugus pas mus užeiti ir persitik
rinti musų ;>atarnavimu. (48)

J. T. SVIRSKAS 
128»/z AmesSt.. MONTELLO, MASS.

i KALENDORIAI
i
I•
■
■
Ia
I
iIL—

1930 METAMS
Siunčiam Katalogą dykai, ii ka
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St, Dept K, 

South Boston, Mass.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas; 101 Sterling St.

Ofiso Tel.: Psrk 3491
TsL; Mapto 4M4. .. Į



KELEIVI s No. 47. Lapkričio 20, 192ft»

Humoristika
GARSI TAUTA MUSŲ.

Po šimts pypkių, kur tik nėr. 
musų gyventa?

Ar paimsi Baltimari. ar Bruk 
klynas, ar šienadorį. ar Skrantus 
—vis lietuviškos vietos. Ir Mu- 
sųčiužė. ir Vtė. ir Va-tai-burys 
—visi musų tautiški pavadini
mai.

Tik vienas Dėliojus priguli 
žydams, nes Mišiugino valstijoj 
pastatytas.

j Pragėrė Merginos Nušovė Plėšiką Redakcijos Atsakymai. KNYGOS GAĮJNAMOS “KELEIVKr 
Pinigus. * ' ~ «»««««»•-

, Ir teismas jaunikį išteisino.
Lowell. Mass.-

idomi isterija tarp

Jockų?
Spalių iš 24 ?25 ;

VISŲ BĖDOS. 
Gaspadoriu bėdos, 
valdžia, šoka bobos, 
gas padoriai.

šoka
šoka 
Kad daržuose užderėjo 
Geri pamidoriai..
Bet javai nors užderėjo— 
Gaspai-oriui špyga.
Nes pasaulinėje rinkoj 
Jau grudai atpigo..
Nėra kur javų padėti 
Jau musų tėvynėj.
Būt gerai, jei valdžia leistų 
Išsisunkt naminės.
Užderėjo pamidorai. 
Yr duonos ruginės.
Bet dainuot nebeįdomu 
Kai nėra naminės.

Jaunikiu bėdos.
Bėga dienos—jauno* dienos. 
Reikia uliavoti.
Ir kur gaut neblogą žmoną. 
Šiek tiek pagalvoti...
Baisu uošvio, baisu uošvės, 
Baisu ir jaunosios.
Kad pastaikius gerai progai 
Nespiautų panosėn.
Jiems žmonos visai nereikia, 
Bet jei butų proga.
Jie sutiktų palikt žmoną 
O pasimt pasogą.
Bet retai taip pasitaiko.— 
Dažniau reikia kūmų.
Nes panelė prie pasogos 
Dovanoja sūnų.

IKNYGYNE.I
| Spalių iš 24 Į 25 d. vach-

—Čia buvo: ni*stra’: Meidus. Jaudžia- 
vietosiu .irĮki??^ Pan •uliuoda- 

’ienku. Juzė^Čibulia isimvlė-užpakalinius kelius tarp 
jc i Stefanę rundakovska ii panemunes ir -Tauragės, 
jiedu nutarė vesti. Merginu aPie 1'al»ndą iakties susi-’^įp. 
davė jam $200 vestuvių rei- t. ? * nepazĮstaniŲ< dvire-G— 
kalams. bet naskui su iuoįį1£ls gazuojančius 
susipyko ir ištekėjo už kitu.; Nepažįstamieji 
Dabar* ji patraukė vargšą.i'K'’ 
Cibulią teisman. reikaiauda-'^^V 
ma savų 200 dolerių.

I "Ar gavai iš jos 200 dole
riu?” klausia teisėjas.

t *■

i

II

KULTŪRINGIEJI-
Ei, pilieti, negalima gi 

stumdytis! Storžievis! 
j —O ar nori į snukį ? Kai užva- 
Ižiuosiu. tai išmoksi kulturingiau 

j pilietį kreiptis!
I

"Gavau, ale negaliu ati- 
tair-duot,” aiškinasi Cibulia.

"Kodėl negali?”
"Ogi todėl, kad nupirkai 

vestuvėms munšaino už 10i 
dolerių, o kai ji atsisakė ui 
manęs tekėti, lai aš tą Dievt 

suvartojau.’

t

MEILĖS ŽENKLAS.

ir tėmyk:

i

Panelių bėdos.
šitos rūšies sutvėrimams
Gal bėdų daugiausia.
Nors veidelius maliavoia— 
Nieko nesulaukia.
Brangi pudra, kur geresnė. 
Blcga smirda s vii tom s.
Bet, kad būt pudra skalsesnė 
Dar primaišo miltų.
Skaistu veidą miltais dažo. 
Lupas raudonuoja.
Bet berneliams vis negražios. 
Vis neatvažiuoja.
Nors nusikerpa ir plaukus.
Nors ir baigia plikti.
Bet prireiks nors ir nenoroms 
Senmergėms palikti.
Aš patarė meilioms panelėms, 
Tegul jos da pamėgina
Ir sutrumpina sijonus.
Nors bent per aršiną.

Mano bėdos.
Visus spaudžia sunkios bėdos, 
Visi aimanuoja.
Tiktai vienas Balamutas
Dar linksmai dainuoja.
Bet ir man jau širdis peršti, 
Liūdesys kankina.
Kad visos, kurias mylėjau 
Bažnyčion vadina:
Einam, sako, prie altoriaus 
žiedų sumainyti.
Nes šitas ruduo nelaimių
Gali pridaryti.
Bet asai nieko neboju— 
Valgau pamidorus
Ir bendrai tik pagalvoju 
Koks rytoj bus oras...
Valgydamas pamidorus 
Noriu būti drūtas.
Nar, ale užteks dainuoti—

Jūsų Balamutas.

Stok 
jei kalboje 
merga žodžių 
daug vartoja, 
tankiai šypsos, 
akims žaidžia.

tau kalbėt 
visai neleidžia, 
o prie to da 
turi dali, 
tai mylėt 
jau ji negali.
Bet jei kartais 
pasitaiko— 
tave kitos 
kur prilaiko, 
o ji blaškosi 
ir trankos, 
nuo piktumo 
dreba rankos, 
užsirūstina 
ir tyli— 
tai tikrai 
ji tave myli.

t

j
Įmanęs tekėti, tai 
i dovaną pats 
rimtai išdėstė Cibulia.

Ir teisėjas pripažino, kač 
Cibulia pasielgė teisėtai. 
Nupirkti degtinės vestu 
vėms jis turėjo pilną teisę 
nes to ir prohibicijos Įstaty- 

’ mas nedraudžia. Bet kadi 
mergina atsisakė už jo lėkė 

,ti ir vestuvės pairo, tai jU 
parduoti tos degtinės jau ne- 

■ galėjo, nes pardavinėti svai 
ginamus gėrimus Įstatymą 
draudžia. Vadinasi. Cibu, 
liai nieko daugiau neliko 
kaip lik imt ir išgerti ją. Tas 
105 dolerių nuostolis pasida 

: rė ne iš jo, bet iš pačios mer
ginos kaltės, todėl ji tų pi
nigų nebegali reikalauti 
Tečiaus likusius 95 dolerius, 
ką liko nepragerti, Cibulia 

i turi buvusiai savo mylimai 
sugrąžinti.

j T. Bajoraičiui.—Bostone 
eina italų dienraštis "La No- 
tizia.” Mes leiravomės jo re- Anarchizmas. Pagal Proudhono moka- 
(iakcijoj, kokius laikrascius Vfc,.ė Briedžiu Karaliukas. South 
fašistų valdžia Italijoj yra Boston, Mass. pusi 29...........

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- Audimo apdarais 
povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su-

ĮBisi* BabaL - Pufld knyga, da»p> 
i bė labai grožių eilių ir daiuų. Daug 
' gražių, spalvuotų paveiksią. <opiafa

la, parašė d-ras Paul Elzbacher,
.21 .---- ----------------. ,---------- . . -
.. 10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B. 

Smelstorius. 221 pusL Popieros 
Vienaveiksme apdarais ...................................... >100
'■* o ir— ~ . ......................  $1-5Q

Kristaus laikų. Parašė Lew
... SLOO

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV nietašimtyje. Istoriškas 
--------- »« Bemato wicz’o., 

...................... $1.60

Šmelstorius. 221 pusL Popieros.uždraudus, piašėm. paduoti Jaunystės Karšti*, 
vardus. Redakcija atsakė

- * • > Visi vadovaujami lai- tarties. N \ Koneckio dialogas, vertė Ben-Hųr. — Istoriškų apyrak^tž 
krasciai all ieading news-' ® v , mediją ir nerstatymui tir.Kamab;papers) Italijoj yra j— - - - - ■
gniaužti — visi dienraščiai.

. _ , .V?1’savaitraščiai ir mėnesiniaij ir eme bėgti i mišką.
Patruliuojantieji pradėjo 
vyti ir šaudyti, nepažįsta
mieji atsišaudė. Susišaudy
mas Įvyko Mikitų kaime tie- 
Bauklių mišku. Esant tam
piai nakčiai trys pasorvko Į 
mišką, o vieną vadi. Jau- 
džiamis prisivijo, vydama- 
;is iššaudė visą apkaba šo- 
inių. Plėšikas

>et vis
.achm.
anką. 
achm.

IS

“S 2

dvira-i 
vyrus.' 

u

špyžas. I.ąbai užimanti, meiliška ko--
„ .mediją ir ...-i tinkamas Mfallace. 472 pusL ....

LlŽ- dialogas, So. Bostcn, 1916 m......... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų ..

.. bepatystės istorija, pasekmės irpų romansas M.
išslrvi-n • tilr f-ačic doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų <gs pus!...........
lSbKJlU> .IK IdSlS- perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir| _ . .

tiškus leidinius. Paduoti vi- jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų m<»te- Biblija Satyroje. — Labai i™™1 « 
ris. dukterįs ii mylimosios nepapultų ji j _ .
tokią kunigu globą. Parašė kur. Geo. veikalais, perstatančiais įvairius nuc>- 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino ‘ 
Ferdinand de Samogitia...............

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

misko klausimo, kurią turėta kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagal K. Kautskį, . arašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m.. 
puslapių 28. .................................. i®0-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisytą taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, b?t ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo įte
kant, važiuojant kur nors, nuėjus^ 
krautuven. pas daktarą, ;>as barzda-; 
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų j 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. .

savaitraščiai 
žurnalai, i'

su pasmaugtų laikraščių var
dus negalima, nes iš viso jųi 
užgniaužta apie 500." Taigi! 
taip tamsta gali pasakyti ir 
tam aklam Mussolinio gar
bintojui, kuris tvirtina, kad 
Mussolini* nėra uždraudęs 
nei vieno laikraščio.

Aklam Mačiusiam.—Apie 
į pavogtas antis ir 13-tą nu
meri korespondencijos ne- 

' spausdinom, nes laikraščio 
• skaitytojams tokie dalykai 

tamsta

bepatystės istorija, pasekmės

juokinga knyga su 379 puikiais pa- 

į tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
25c iki užgimimo Kristaus. Įgijęs žiu 

I knvgą niekas nesigailės. 382 pus- 
llapiai. Kaina .............................. $1-00

Delko Reikia Žmogai Gert ir Valgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................   15c.

Kodėl Ai Netikiu į Dievų? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. C4 pusi.................... 20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- 

.. .... _ Į čiu? Aiškiai išguldyti pilietystęa
Michelsonas Pusi 95. ... ............ “***• į įstatymai su reikalingais klausimais ir
.. . - - , . i. atsakymais lietuviu ir anglų kalbose.Lieuvių setmynų Istorija Juškevičiaus. - » ■« . .

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- į 
vėj lietuviai gyveno, lai perskaityt s'--1 
tą knygą, iš jos dasižinosi. kad vyrai 
tūrėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrūs. I.abai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Alekna..........................   2^-
Drūtuose audeklo apdaruose .... <oc.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

1 , Lapeliai iš proietariškos filosofijos.
> Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje

RANTYYK TA DYKAI įvairiausius nuotikius, Ui perskaityk tiI UI į.,* knHte;ę Kalba labai lengva. Kny-
Į bile patrukusios vietos. ’ protaujantiems darbininkams neap- 

? senos ar naujos. Itidelės ar mažo.-, ir kainuojama. Medega imta is Greilicho 
~ Z. Aleksa. So. Boston,

. 25c

i

l
pargriuvo, 

atsišaudė ir sužeidė
-Jaudžiamiui kai

Tuo tarpu pribėgo į 
Skirius, kuri' pa-; 

zriebė piktadariui už rankų, f . .
kuris vis nepasidavė. p. ibu-'neldomV?- Parašyk 
vus vachm. Meilui, plėšikas’M nors iš organizacijų gy- 
)uvo nuginkluota' ir atga-.venirao.
bentas i Panemunes pasu' p.Sabui. — AntanasSme- 
kontrolę. Jį saugojo :rys as Įtona gimė 1874 metais, 10i
menys, bet suimtasis >r*ėgi- rugpiučio, Užulėnio kaime,! 
no pasprukti ir bėeo per Lu-( vijoklių parapijoj, Taujė-Į 
įizos tūtą i Tilžę. Įny valsčiuje, Ukmergės ap-

Bėganti plėšiką vachm .pkrity.
Lopeta sužeidė 2 šūviais. --------------
Sužeistasis po 5 minutų mi- DRAUGAI DARBIN1NKAI, 
rė.

Suimtasis save buvo pasi
vadinęs Tamantu. Jis prieš 
sužeidimą ir po sužeidimo i jPATRU

SKAITYKIT IR PLAT1N 
KIT “KELEIVI”.

klausimus nieko neatsakinė 
jo. Pas ji rasta 
daug šoviniu ir

I

peržiūrėta ir pagerinta 
.............................................  25c.

Kaip Senovės žmonės Persistatvdavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi............................................. 10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip

■ ..atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23.............................10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

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

Z) gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................25c.
Pupas ir Velnias — Ir trjs kiti indo- 

inųs pasakojimai: (1) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų .............................................. 10c.
“Salomėja," arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.
“O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kito® 

! fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- 
i koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pus!.................................... 25c

‘ Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų “Da

vatkų Gadzir.kų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, . ir tt.

į Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
: deklamacijoms šešta pagerinta
• laida 48 pusi....................................... 10c.
į Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
i tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (.1 > Neužsitikmtis Vyras;
(21 žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Kū
renta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paika: tiki į visokius prietarus,

; burtus ir tt ..................................... 15c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praf»> 

tą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72

revolveris,’
dausr šoviniu ir 2 portfeliu su Vždėk ant
l\ ail'iaiS įnagiais piešimui jns busite ant kebo, kuris pertikrino Parašė Z. Aleksa, 
pinigų kasą ir Įvairių užrak- tūkstančius.^ ĮMass, 1913, pusi. xo. ...
tų. Jokių dokumentų neras-j rs ’ • ° ’
ta. L^VOnaS su visais pi ie jo rįs ar privalo tuojaus rašyti
rastais daiktais perduotas pas W. S Rice, 70-X Main street. 
L-riminalinoi nnlifiiai ^nė- Adams, N. Y, reikalaujant dykai iš-.............Id.inei pOl.CljdL ope ,!jaa{iyniUį jO puikios stimuliuojančios 
jama, kad tai yra Jockus. ; aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios

. . .. Į vietos ir muskulai pradės trauktis; jieApie ivyki pranešta poli- usijungs taip, kad atsidarymas arba 
C!>)S įstaigoms, organizuoja-'prapuls natūraliai, ir tuo- 
ir.a aplinkiniai šauliai, I 
apžiūrėtų mišką ir si 
anuos pasprukusius asmenis

tūkstančius.
: Siunčia Dykai Prirodymui jloBetogai ir Deklamacijos. Šioje kny-

Bile vienas patrukęs, vyras, mote- tmje telpa daugybė naujų, labai gTa-SNIEGAS.
Ši panedėli per šiaurinę 

Maine’o valstijos dalį per
ėjo smarki sniego pūga, už
klodama žemę keturiais co- 

• liais sniego.
Į--------- :-----------------------
Bioga.s Skilvys Priežas

tis Blogos Odos.
Jus negalit tikėtis turėt gražiai aiž 

: kią skaisčiai atr-xiar.čią išveizdį. jei 
jūsų -.kilvvs yra silpnas ir ne:varkojc 

Nesuvirškintas maistas siunčia nuo
dus per visą jūsų kūną, spuogai pasi
rodo ant jūsų veido, oda pasidaro 
geltusi ir netur aiškumo. I 

; būna apvilktas, kvapas nep: 
j Bet tie rūpesčiai pasibaigs
oda išsičystys jei jus 

. šiandien tą
žinoma aptiekoriams

Tanlac netur 
šaknis ir žieves, kurio 
čia, gydančią veikrr 7 
tvarkaus skilvio. Tik 
taką prieš kožnų valg 
ralistą veikme taip kad jūs 
valgyt Kas patinka be b?imės 
tųs skilvys vėl geroj tvarkoj rr. 
kaip geras apetitas bus—tėmykir 

i ^rreitai nuo odos pranyks išbėrimai.
Ta.iiac doza rekair.uoja nė 2c. Gau 

: kit bonką pas jus apiiekorią šiandiei 
: Pinigai grąžinami jeigu jums 
i gelbės.

tvs

žiu ir juokingu monologų ir tiekiama- ' 
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
rovo'iucionieriškos, tautiškos, bumo- I 
ristiškos ir laisvamaniškos. V įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m ,.................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. I-abai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
viso reikalaujamos tik ypatos. 
So Boston, 1913, pusi. 61................25c.

_______  * — Labai įdomi 
vipna mazo ,U’,a3K“! t,u al?‘. kkyga šituo svarbiu klausimu. Ją;
tie.ią operacijos staio. Daugybe vyru ir; ? įskaityti kiekvienas katalikas

sa,vo Pat!?kwa? tlk j- cJcialistas Parašė E. Vandervelde, 
todėl, kad t>e patrūkima, ne-a -kaus-, y„..- Vardunas. So. Boston, Mass.. ------- *----------------------- sl 24............................. Wc

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, x vyrų ir 2 moterų, lo- Į 
Šimas užima apie 2 valandas.........25c. 1

Stabmeldiška Lietuva iš .Stirnos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių daliu: (1) Giria ir moterų 
vogimas; 12) Lietuvos moterų ir vy- 

' rišk:ų šventės; (31 Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z Aleksa So Boston, 
1912 m., pusi. 32. .......................... 10«-

I Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
I trumpais ir aiškiais faktais parodo,1 
i kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
I ir kodėl turės būt pakeistas kapi- ; 
! talizmas Kaina ..........................  2bc.
; Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj- Panašios knygos lietuvių kai-
! boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai. egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tL; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... $1.25

ižodyaaa angliškai-lietuviškos kalbos 
< ilalis Ii). £__1-7 _ L—sy

. , kitokie muskuhį prilai-j
, kad kytojai palieka nereikalingi. Nepra- 

SUraStU ‘®’s Pro^os neišbandęs šios puikies
. “ metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
S. be skausmo, tai koks yra išrokavimas

, . . . dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą?
1 LR Žinoma, kati minim: Xam bereikalingai kentėti? Kam rizi- 

asmenvs spalių 22 d. vra api- gadina ir kitaip pavojais nuo; ir Kebgija.

piešę StOniSklO nr. Vieną operacijos staio? Daugybė —• —■
i moterų nepaiso savo patrūkimo tik '■ ?

Į mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami
- išbandymui dykai šios puikios meto- 
j dos patrūkimo gydymui Rašydami
• vartokit žemiau įdėta kuponą.

j krautuvę.Liež 
iriimnus. 

greitai ir 
pradėsite imt 

paprastą žoi:j suderini 
kaipo Tanlac 

:eko kito ktip žoles 
>s turi čystijan- 

ar.t blogo r.e- 
arbatltį šauki- 

rį padary* patu 
f-iit-' 

a.4-
•s:t

Į 
I 
f
I 

pa -;

Pabandyk Dykai Gydudes^^_ .'r
įsitiki nk, 
kad

RENGIA
GYPC 

RAUDONĄJA •<5YSL^ 
KAM KENTĖ'i kad mes

tis su - REM-OLA yra tuip 
naloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaųs. arba parsiCųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyr.ictas i: 
ržnečėtytas. Rašykit Henri Thajer

& Co, Cambridge. Mass.

! d

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

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikacijų 
nuo patrukime
Vardas ..............................................

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

TARP EIMUČIŲ.

i 

I 
i 

I a
a

PLUNKSNAS. Pukus, Paduokas, i 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų • 
įrėdmes.
Kreipkitės

—širdel tu mano, kad tu žino- 
. tu m. ką ant tavęs sako Cibukie- 
nė. Ji sako, kad tu išvertei jos 
kopūstus ir puodą sumušei.

i —Kaip ta ragana gali ant 
manęs taip sakyt, kad aš jos vi
sai nepažįstu ir jos puodo ne: 
akyse nemačiau. O antra, aš su 
svietkais galiu prirodyt. kad ji 
pati tą puodą buvo iš manęs pa- 

Įskolinus, taigi aš sumušiau sa- 
! vo. o ne jos.

AVANSAS.
—Už ką gi jus savo vaiką mu- 

šate?
—Tai. matai, jis ryt parsineš 

savo dienyną su laipsniais, o aš 
ši vakarą turiu išvažiuoti.

KARTI. KARTI. IR KARTI. Į
Išmetė čigonė dvi karti. Nors 

praslinko dvi karti, bet duona vis 
buvusi karti. Sakau, štai tau už 
tai rugių kartį. Ir išrovęs arklio 
kartį, ištraukęs iš tvoros storą 
kartį, jau norėjau vargą karti. 
O gi, pokši ! nulaužiau kartį! Ot, 
tai pas; ’:arti! i

W -------------- i
Kaltukas: “Mama, ar musų 

tčtė ate dangų, kaip numirs?”
Motina “Kaip tau tokia kvai

to maltis galėjo ateiti galvon?”

i

K2

;a nė

parduodam pigiausiai, j 
patiškai arba rašykit Į 

Didžiausis sande- j 
is. Gvarantuojam . 

užsiganėdinimų J 
Pas mus gausite | 
tikras europiškas | 
plunksnas ir pu- • 
kus Aplankykit I 
Musų Naujų što- i 
ra LEPI E"S 54 • 
Chauncy Street.J 

prie Bedfųrd st.. Bostone. i
European Feather Co. i 

25 Lowell Street, Boaton, Mass. 1

NESIŲSKITE PINIGŲ
Išbandyk tą Gerą ’^iikrodi 

per 30 Dienu 
GAUKIT DYKAI 

Fountain Plunksną 
ir Pištalieto 

Cigarėtu Keisą 
ita- stebuklingas laikrodis 
stebėtinas savo meistriš- 

kun-.u >r atsargiu išdėstymu, 
raino didumo—tikras vyriš
kas laikrodis Turi šešias (fij 
rodykles, kurios paro-lo tei
singai laiką iki valandos, mi- 
nutos ir sekundos; parodo są- 
vaitės—dienas ir mėnesio,var
dų mėnesio ir mėnulio veidą— 
automatiškai! Teisingas ir 
užtikrintas laiko rodytojas. P_. 
klausias rūpestingumo padaras. 
\ isai skirtingas nuo kitu. Vaišingu
mas parodyt draugams. Išbandytas 
draugas tiems kurie praleidžia laikų 
lauke. PRISĖSKIT UŽSAKYMĄ 
DABAR. Laikrodis pats vertas 
be- jųs galit gaut DABAR už S7A5 ir 
gausite visai DYKAI didelę, reąuiau- 
žomą. pati-prisipildo fontaninę plunk
sną su 1 |-K aukso pletit '. galu ir p>** 
talietine cigarėtu dėžę. Jus galėsit iš- 
šaut cigaretą savo draugui paspau
dus spragę. automatiškai dubeltavas 
veikimą:-, išrodantis kaip tikras šau-

NESIŲSK IT PINIGŲ—N6 
<^ENT0. Tik iškirpk tą kuponą ir ka
da pastorius atneš ta laikrodi,’ plunk
sną ir cigarėtu dėžę, užmokėk jam 
tik $7.95. Jei po 30 dienu nepatiks 
jums, sugrąžinkit tuos daiktus g,e.- 
grąžinsime jums pinigus P„ t prisius'. 
kit tą kuponą tuojaus jeigu norit gau
ti fontaninę plunksną ir cigarėtu dė
žę DYKAI ir ta laikrodį už si-,L—,., 
kainų. ę

Columbia Sales Co.
1596 Oakland Avc.. Ilept. W. 7

piLVALKEE. Wls.

I

Watch 
Has 6 
Hands

Ar jūsų vaikai 
KOSTI?

Skaitykit vaiko koeuli 
Apėjima’ Vien nuo kokliušo 
buvo 1 ‘>.000 mirčių 1927 m. 
K?tn tik prasidMa kosulys.

vartokite Severas Couca 
Balsam. Menamasis kimi
ninis vaidas per 50 metu, 
jis suteikia creita. rami
nančia par^lba. R e i k a- 
i auk it jų pas savo ap- 
tiekininkn- 25 ir 50 
centų.

XV. F. SEVERĄ 
CO.

Ccšar Rapid*. 
lova

SEVERAS

4

I

COLUMBIA SALES CO.. 
1596 Oakland ave . liepi V 
Milwaukee. V ■*.
Prašau prisėskit tuojau Str-J 

bėtinų Kalenę rir.) Liitiodį iri 
Dykai Foątar.nū Plunksnų iri 
PWt. Cigarietnę. Aš užmokėsiu J 
pastoriui I7J1 kaip atneš •
Vardas .......... .............
Ailie— .............................

1 
bI 

t

žodi nas angtisKai-.ietuysEos ........................................... Se.
(i>alis II). Sutaisė Antanas

čia rasi visus angliškus žodžius išgul- Ąmžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
dvtus lietuviškai. Chicago. 1915 m. ' 44 geriausių Jovaro damų. Joa tin-
Puslapių 835 .............................. dęklamacijoms ir dainavimui, kaip

I namie, taip ir susirinkimuose.

į
i
1 Į

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 

i I.alis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00

I

ŠALTIS GALI PAVIRSTI 
PLAUČIŲ UŽDEGIMU

namie, taip ir
Pusi. 32. •.•»••••••••*••••••••* ta®, 
(i gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa kelišim- 

r- - - .. . ~klą; apie giltinę, marų, cho- 
dvasias (dūšias), velnius, jų

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga Jus galit jį tuoj sustab
dyti su Creomulsion, pienuotu cre- 
osotu. kuris yra priimr.js gerti. 
Creomulsion yra medicinos išradi
mas dvigubos naudos; jis paleng
vina ir gydo plėves uždegimą ir 
sulaiko bakterijų daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovu kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio i. bronchi
to uždegimų. Creomulsione randa
si. apart creosoto. kiti gydanti ele
mentai l^urie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš
tėjimą. kuomet creosotas, paimtas 
į vidurius, dasigauna i kraują, už
puola ligos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą

/
Creomulsion yra užtikrintas gy

dymui kosulio nuo šalčio, bronchi
to, ir mažesnius bronchito skaudė
jimus, ir yra geriausias atbudavo- 
tojas kūno po šalčių ar flu. Pini
gai grąžinami jei ne pagelbsti po 
naudojimui sulyg nurodymo. Rei
kalauk pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeiiui.

520-G.
Creomulsion Co.. Atlanta. Ga.

Atsiųskit dykai bonkutę Creo- 
mulsion nuo užsitęsusio kosulio 
po šalčiui.
Vardas
Gatvė 
Miestas
Viena bonkutė seimai. Rašyk

užsitęsusio

Vals.

a
l 
I »I

CREOMULSION

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli Šim
ui gražių pasakų, apie rojų (dangai, 
čyščių, peklų; apie — 
lerą; apie C— t- .. , _ -
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje Urmėje, kokioje buvo <ir- 
dėtos. Pusi. 570........................... >2 >5
Ar Bava Visuotinas Tvanas? — Up

Nojus galėjo surinkti i kelias dte- 
nas visų veislių gyvūnus, kurie 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad vira žemę apsem
tu? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kai jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitom veikale Knvga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 
tas; kas sakinys — tai naujas kumm 
argumentas griūva. Mokslas Ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina .....................    Ma.

KELEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
( Muo musų korespondentų ir ii Lietuvos La&rnKh|.)

LEMPOS IŠRADĖJAS.

PAGIMDĖ, PAPIOVĖ Į D-RAS JUOZAS PAJAU- ( 
IR PAKASĖ. —

ŠJDmis dienomis Gaber-j 
giškuiose, Klaipėdos apskr.) 
įvyko nepaprastai žiaurus i 
atsitikimas. Kažin kokia Pu
šinskaitė iš Telšių, kasdama 
lauke kaitų su kitais darbi-

JIS IŠTREMTAS UŽ
SIENIN.

Dr. Juozas Pajaujis, išpil
dydama* jam pastatytas są
lygas, išvyko spalių 3 d. už
sienin. Kol kas d-ras Pajau
jis nuvyko į pietų Francuzi- 

ninkai runkelius, staiga nu- ją ir gal bus apsigyvens ku 
traukė savo darbą ir nubėgo name nors universitetiniair 
i krumus, kur ji netrukus mieste, kad tęstų šiuo liuost 
pagimdė vaiką. Norėdama laiku kai kurių dalykų studi 
tai paslėpti, Pušinskaitė, ii-!jas.
gai negalvojus, perpjovė ---------------
vaikai gerklę tuo pačiu pei- NELAIMINGI GATVĖS 
liu, kuriuo ji. dirbdama lau- %r aivai
ke, valė runkelius. I 
džiugi vaiką, užkasė jį čia 
pat žemėn. Dirbusios kartu 
su Pašinskaite kitos mergi
nos panorėjo sužinoti, kas 
atsit ko, ir nuėjo Pušinskai-_____ ____ 7
tės j ieškoti. Jos rado ją be-(jų namai.
sėdint kilimuose. Netrukus* Kai kurie jų moka laba 
joms paaiškėjo, kad Pušms- nužemintai maldauti išmal- 
kaitė gimdė, ir tuojau buvo dų, kai kurie gana stačiokiš- 
surastas naujai gimusio vai- ki: jei praeivis neduoda ke- 
ko lavonas. Atvykusi .polici-ijų centų, išsibumoja. 
janPasinskaitę suėmė ir• at-; Dažnai šie vaikai tarp sa 
gabeno į Klaipėdos kaleji- VęS iškelia ištisus mušius. Į 
mą. Išardant Pusmsrcaitė p! i-jf|arbą paleidžia strypus ii 
sipazmo nužudžiusi savo 'akmenis. E burnos byra vi. 
vaiM- Įsas pragaro personalas si

e A VHRIAI ąiKiPFšfr i ‘usiškų liekanų perlais...
SAVIŠKIAI SUSIPEŠĖ. Į ypatingai šie nelaimin- 
Šiomis dienomis Kauno.gjeji dabai- rudenį mėgste 

“Alhambros” restorane įsi-į būriais sausakimšai rinktis 
kaus usių fašistų būrys kaž-.prje aiškiai elektros šviest 
ko susikivirčijo ir pradėjo-nušviestų kino teatro durų 
stumdytis. Jų tarpe buvo ir,Įspūdis pats blogiausias 
dvar ninko Komaro sūnūs. Į,Spektakliu, koncertų ar ki- 
kivirčus įsikišo policijos vai- nų lankytojai visada turi 

grūstis pro šią nuskurusiu 
vaikų minią.

Dabar kaštanų sezonas

VAIKAI.
Nužu-' Telšiuose vis daugiau i 

daugiau atsiranda gatvė, 
vaikų. Gatvėj jie auga, auk 
lėjasi, mokosi gyvenime 

! gudrybių, gatvėj jie links 
minasi ir verkia, nes gatvė

dinii kai.
Dt 1 įvykio “Alhambroj,” 

vidais reikalų ministerija _____ _____ __________
pavedė padaryti skubią kvo-ĮBūriais renkasi gatvėse prie 
tą pdicijos inspektoriui Si-į kaštanų medžių ir lazdomis 
dararičiui ir žvalgybininkui akmenim pataiko piliečiu 
Žilei <ai. Jie norėjo pirmiau- per galvą.
šia kreiptis į kunigaikštį Ra
dvilą., mačiusį įvykio smulk
menas. Vakar eidami Lais
vės alėja kaip tyčia susitiko 
kunigaikštį Radvilą su at-) 
sargus gen. Stomų. Žvalgy
bininkas Šileika persistatė 
Radvilui ir paprašė jį leisti 
užeiti kur nons ir papasakoti 
apie įvykį “Alhambroj.” 
Jiems besikalbant staiga is 
kaž kur atsiradęs prišoko, 
prie Šileikos dvarininkas 
Komaras (tėvas) ir sugniau
žęs kumštį ėmė mosikuoti 
apie Šileikos veidą, visų bal
su rusiškai koliodamosi: 
“Svoloč, chuligan, v mordu, 
dam... vy kriminalnaja poli- ,' 
cija... ja pojdu k prezidentu.; 
k ministru...” . .u ___ Kauno karo komendanto,Žvalgybininkas r------- ;
klausėsi ir laukė galimoj 
smūgio.
ninkai nuvyko pas Komarą 
į butą kvotos pravesti, Ko
maras mėgino Šileiką atsi
prašyti.

Gi ’dėti, įžeistasis žvalgy
bininkas padavė savo virsi-; 
ninkams atitinkamą piane-Į 
Šimą ir žada Komarą pa
traukti teisman.

SUDEGINO 20,000 LITŲ.
Viena Kauno moteriškė su 

dukterimi gyveno Laisvė* 
Alėjoj 74 nr. (senojo pašte 

i kieme) name ir savo sutau-
: pas, kurios siekė 20,000 litų 
laikė ne banke, kuris procen
tus moka. bet. kaip dabai 
pasirodė, slėpdavo krosny.

O dabar—ruduo. Artina
si žiema, šalta. Motinai išė
jus į miestą, duktė nutarė 
pasišildyti. Užkure krosnį ir 
visi 20,000 litų nuėjo su dū
mais.

IŠSIUNTĖ “TAUTOS KE
LIO” REDAKTORIŲ 

SLIESORAITĮ.

KARU IL15MAČ KU- 
PILIEČIAMS.

Kupiškis. Kaip teko patir
ti iš patikimų šaltinių, kad 
suimtiesiems: stud. Jonui 
Laužykui. Alf. Žiuriiui, ban
ko tarnautojui Jonui Palšiu-: 
nui ir kit., kaltinamiems pri
gulėjime slaptai emigrantų 

i organizacijai ir veikime jos 
naudai, Karo lauko teismas 
įvyko Panevėžy spalių mėn. 
15 d.

Suimtieji iki teismo buvo 
laikomi Panevėžio kalėjime.

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos

NAUJA UNITED STATĖS LI
NES TERMINALĖ VOKIE

TIJOJE.
Pradedant su išplaukimu lai-

Šiomis dienomis su Rako &o metų, kaip Taisonas pirmu-, 
tinę elektrišką lempa. Ji turėjo 16 žvakių šviesą, šitam- pa-į 
veikslėlv Edisonas laiko ją savo rankoj. Salia jo parodyta jau 
pagerinta ir šiandien vartojama lempa. Ji turi 1’, -u. žvakių .o Geo. Washington iš New Yor- 
šviesą. Gyvenamuose namuose ji tečiaus netinka, nes perdaug ko, gruodžio 12 d. Europoje ter- 
stipri. ininalė United Statės Lines bus

________ _____ _____ ________ pamainyti iš Bremeno Į Ham-
TRAUKINYS SUVAŽI- 

NĖJO ŽMOGŲ.
Šiomis dienomis keleivinis- 

.raukinys važiuodamas iš; 
Kalvarijos į Mariampolė su
mažinėjo ėjusį bėgiais neži
nomą asmenį. Traukinys tuoj 
austojo. Iš po ratų išimtas 
nelaimingojo lavonas su nu
plauta galva ir ranka.

Suvažinėtasis apie 50 
metų amžiaus, pusiau kai
mietiškais rūbais. Apžiurėjus 
lavoną nerasta jokių doku
mentų, rodančių jo asmeny 
bę.

Lavonas geležinkelių }M> 
iicijos žinioje. Jo asmenybė 
aiškinama.

VAIKAI KORIKAI.
Spalių mėn. 14 d. trys mo- 

:vklos amžiaus vaikai, vy- 
iausiam 10 metų: J. Ast- 
auskas, H. Česnauskas ir O 
"iužaitė, visi gyveną Mar- 
'iankoj, grįždami iš Links- 
nadvario mokyklos, sutikę 
letoli savo namų mažametę 
'» ir pusės metų mergaitę N 
benesevičiutę ir kėsinosi ją 
jakarti.

Vaikai pasikvietė Bene- 
evičiutę į ki-umus ir ten vie
las iš vaikų — Astrauskas 
laėmęs jos šaliką užrišo vie
lą galą ant kaklo, o antrą 
iririšo prie medžio šakos ii 
įastumė Benesevičiutę j 
griovį. Atlikę šį darbą vai
kai spruko namo.

Pakilusiai mergaitei pc 
didelių pastangų pasisekė 
kojomis truputį pasiekti že
mę, o rankomis įsikabinti į 
krumus, todėl išliko gyva. 
Jos šauksmus išgirdę atbė
go žmonės ir nelaimingą 
mergaitę paleido.

Įvykis tuoj išaiškintas ir 
vaikai sulaikyti. Jie pasisa
kė, tikrai Benesevičiutę ko- 
rę, bet kodėl tai darė paaiš
kinti negalėjo. Kad Benese- 

tai

Permaina toji padaryta dėl 
keleivių ir siuntėjų parankumo. 
Iš Hamburgo lengviau pasiekt 
visas Europos dalis, nes yra iš
imtinai geografinė vieta, iš ku
rios lengviau paskubėt susisie
kimą keleiviams ir siuntiniams.

Kiekvieną sąvaitę ĮJnited Sta- 
Į ies geriausi laivai išplauks i Eu
ropą. Sustos visur, Plymouthe, 
Cherbourge ir užbaigs Hambur
ge.

Nepaprasti sustojimo paran- 
Kumai yra įtaisyti visiems kelei- 
. iams Į Europą, bus aiškiu pri
rodymu, kad United Statės Li
nija padarė da vieną didelę pro
gresui žingsni.

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs ta kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų 
rūgščių perteklius perdirba inkstus, 
kurie stengiasi jas iškošti iš kraujo. į. 
O inkstams užsikimšus, turite juosi 
pniiuosueti, taip kaip liuosuojate vi-j 
durius, išvalant šlapumo medžiagą. 
Kitaip gausite skausmų nugaroje 
galvos skaudėjimą, svaigu!', viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro reumatizmas gels, šlapu
mai neaiškus, oilr.i 
dažnai įsikarsči joja 
ha ir esi priverstas 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su 
gydytoju, arta iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčiu 
per keletą dienu ir inkstai puikiai 
pradės veikti. šios 
druskos padarytos iš ...__ „„
ties ir citrinų sulčių, kur pridėta li
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikime; rūgščių 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malony, puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apsčiai gero vandens.

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

LIETUVĄ
PĖK UVMBUĮMĄ

Aut uw<«ų populiarių laivų 
Nepaiygtostmas tvarumas ir 

patarnavimas visuae klėtim*.

—$203.00-

nuosėdų, kanalai 
šlapumas depi- 

jieįkoti pagelbo>[

geru patikėtinu t

Į
I i 
i

pagarsėjusios 
vynuogės rūgs-

vičiutė galėjusi mirti, 
jiems buvę aišku.

z

MUŠTYNĖS SINAGOGOJ.
Spalių 12 d. 16 vai. iš Sla

bados telefonu policijai pra
nešta, kad Veliuonos gatvėj 
naujoj žydų sinagogoj esą 
kilęs didelis triukšmas. Į 
triukšmaujančią sinagogą 
buvo pasiųsti policininkai, 
kurie nuvykę rado besistum
dančius tarp savęs maldinin
kus.

Triukšmas greitai buvo 
likviduotas, bet jo priežas-

__ ; liaunu Adiu huiiirnudiin) . , , . .
Inntarįmu fašistiškojo ,“Tau-į* £>> £ XIX

v-,-. tos Kelio redaktorius ir. -
2 ’ ___ .J karštas Voldemaro šalinin- KV

tos Kelio” redaktorius ir'}“^ tu0 reika!u užve(lė

kas Algirdas Sliesoraitis už- 
“skleidimą visuomenę kurs-; 
tančių žinių” išsiųstas 6 mė< 
nesiams iš Kauno i Biržus?

iš nev.’ york į Kalną 
h: atgal

(Pridėjus $5. S. V. jeigu 
Taksus.) Trečia klesa.

Pinigus persiunčia m greitai ir 
žeinoiris ralouuu.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietas 
agentus arba pas

Hainbwi'AiD€rican Lhe
209 Trembnt St.. Boston. Mass.

APVOGĖ MIROSLAVO
KLEBONĄ.

Spalių mėn. 9 į 10 naktį 
Miroslavo klebono Žigo pa
vogta per langą smuiką, ra
šomoji mašinėlė, žiūronas 
5 poros baltinių, 20 rank
šluosčių ir kitų daiktų. Nuos
tolių padalyta apie 1.870 li
tų sumai.

Be to iš tų pačių namų pa
vogta Adomavičiaus V. gi
tara ir lovos kapos. 240 litų 
vertės.

Stoka Pasimankšti- 
nimo Ir Tyro Oro 

tiesiai veda prie sukietėjimo, menke 
apetito, galvos sopėjimo ir nervin 
gurno. Tie, kurie dirba ofisuese i; 
šapose.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra tikra palaima, dėlto, kad ji< ati
taiso blogas pasekmes uždaryto zyve- 
nimo. Blogas oras Lapkričio ii 
Gruodžio verčia kiekviena ginkluotis 
prie-. ligas ir Trinerio Karus Vynas 
yra pus, tikėtiniausias t >nikas m 
tikslui. Visose aptiekose Nrmoka- 
mas sempeiis iš Jos. Triner Co. L'.:'4 
So. Ashland: Avė* Chicago, Iii.

NEMOKAMO SAMPELIO 
KUPONĄS. Dept 6.

Vardas . . 
Adresas . 
Miest. ...

I.............  « U.
. Valst................Į

Skausmai 
aptink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

CmM Dūan, Smerrifle. M««* 
NpsHikSdtzer 
VAISTINĖSE 25i, 5OMI?

SAMPELIS DYKAI 
raiyk Pepsinic Seitzer Co 

Worcoster, M<us.

Praleiakit 
Kalėdas 

LIETUVOJ

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

“LITUANIA” Dec. 7 “ESTONIA” Dec. 21

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sugėdysite sau pinigų.
Trečia klase............................................ $107
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai..........181
Turistine trečia klase, Main Deck........129.50
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... -216. 
cabm ........ ....... ........ 14730

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euroją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

DĖL NEPAKELIAMU 
MOKESČIŲ-

Šiaulių mieste dėl nepa
keliamų mokesčių pereitais 
metais .subankrutavo kino 
teatras “Marsas.” O šįmet 
subankrutavo kinas “Splen- 
did Palace,” kuris buvo 
parduotas buvusiam Šiaulių 
miesto notarui Švapinskiui.

Tuo budu Šiauliuose da
bar veikia tik vienas “Liau
dies Namų” kino teatras., 
Trys subankrutavo.

MUŠEIKŲ DARBAS.
Spalių 11 d. naktį Klima

vičius V. paeinąs is Žaliosios 
vai., Gurskaičių kaimo, pa
reidamas iš Vilkaviškio su
simušė su to paties kaimo 
gyventojų Dambrausku ir 
sunk ai sužeidė pastara jam 
galvy. Dambrauskas patal
pink s Vilkaviškio apskri
ties ligoninėn, o Klimavičius 
patalpintas arešto namuose.

i Sąryšy su jo išsiuntimu1 
(“Tautos Kelio” redakcijoj 
padaryta krata.

PROF. VOLDEMARO UNI
VERSITETAN NEPRIĖMĖ

Prof. A. Voldemaras yra 
padavęs Universitetui pa
reiškimą. kuriame sakosi no- ’ 
rįs grįžti Universitetan pro
fesoriauti. Jo prašymas at
mestas. •

į Nuga-Tone Teikia Sveika
tą ir Stiprumą

1 Ponas Clarence E. Vassey. Great 
Falls, S. C, yra labai dėkingas už tai 
ką Nuga-Tone jam yra padaręs. Jis 
nori, kad kiekvienas pasinaudotų iš jo 
patyrimo. Jis rašo laišką išdirbinėto- 
jams Nuga-Tone sekamai: “Aš šir
dingai rekomenduoju Nuga-Tone kiek
vienam kuris turi menką sveikatą. 
Tokiems žmonėms jis ištikro pagel
bės "

Virš pusė tr.iliono žmonių surado 
kad Nuga-Tone yra puikios gyduolės, 
nes jos grąžina sveikata, stiprumą, 
džiaugsmą, kuomet kitos gyduolės 
nieko r.epagelbsti, ir jus turėtumėt 
jas pabandyti, jei esate silpnas, turite 
t rūbelių su užsietėjimu vidurių, gal 
vos skaudėjimu, svaigulį, turit prastą 
apetitą, viduriai nevirškina, neveik
lios kepenis arba pūslės įritaeją. ne
galite gerai naktį pasilsėti ir jaučia
tės visuomet nuvargusiu. Jus galit 
gauti Nuga-Tone, kur gyduoles yra 

, pardavinėjamos. Jei jūsų vertelga ne
turi jų stake, reikalaukit, kad jis už
sakytų jų iš olselio vaistinės.

fc'^fT>GERESNI dantysI
IGERESNES Sveikatos

G
ERI dantys padaro labai didelį skirtu
mą juSŲ vaiko sveikatoje. Cod liver oi! 
pagelbsti augimui geru, sveikų dantų. 
Daktarai ir dantistai rekomenduoja’jį. Duo
kite jo reguliariai visą vaikystes laika. 

Lengvas būdas yra Scott’s 
Emulsion. Malonaus skonio. Vai
kai mėgsta jį. Lengvai virški- K
namas. Pradėkite šiandie—kiek- vJaifi
viena diena pagelbsti. Kiekvie- 
nas aptiekir.inka3 turi jų.

SCOTTS f MOLSeOH
DĖL GERESNIŲ DANTŲ IR KAULŲ 

r- X. m

TIESIAI Iš 
FAKTORĖS 

Italioniška 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo 

Didelis pasirinkimas 
monikų įvairaus styliaus 
ir didumo Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rantų darbas ekspertų 
iš geriausios medego*. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentas.
Klausk dykai kataliogo.

ITALIAN 
1323 Polk Street,

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

Dvi Švenčiu - 
Ekskunjjos 

Pasaulio Didžiausias Garlaivis

S. S. LEVIATHAN 
plaukia tiesiog į Cherbourg ir

Southainpton
GRUODŽIO 7 ,4.

Asmeniškai vadovaujant
p. Jos. Turck.

SJS. GeorgeWashington
Plaukia tiesiog j PlymoutJi, 

Cherbourg it Hamburg 
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai vadovaujant C. W. 
Schreiber ir W. Schuckman.

I
ŽSIRINKIT bet kokį šių, pasaulyj 
pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit 

j savo tėvynę laiku, dalyvaus Kalė
dų šventėse.
Pirkit iš karto bilietą j ten ir atgal 

ir bukit užtikrinti sugrįžimu. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir special'š- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog j: 

U NIT f J> 
STATĖS 
L I N E S 
75 Statė St., Boston. Mass.
45 Broadway, New York City

• II
I 
I .i
♦
i i » •ii I
i
iIiiI I
«

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: SCYTHIA—Gruodžio 1. LACONIA Gruodžio 13 

ANDANIA—Sausio 12.
paskui sausžemiu į Kaunąf - f

.ondoną pakely. A • 
į Londoną kąa f I n 
i uliein varo- * “ *

O l
Pirtnatykite Londoną 
Taipgi tiesiai į “ 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios ii’.esos 
laivakortės į abu galu iš 

CDIARD LIK

Netv York j Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dei ki
tų informacijų klauskite Lite 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 £tate Street,

I
I

Boston, Mass.

" PER CHERBOURG’Ą — « DIENOS 
PER BREMENĄ

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

CREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn. 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos i Lietuvą

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
šalimi. Reguliari išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
JH*1 sugrįžimo liudymų ir kitų informacijų 
atsil'lauskit savo vietini > a gento arb.i

CBTH fcfKMAIM 
i-fcyciį 

6.', STATĖ ST, BOSTON. MASS.
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Vietinės Žinios
Milvvaukee majoras, “todėl 
aš ir esu darbininkams išti
kimas.”

Politikierių prižadų ne
reikia klausyti, sako Hoan.

BAŽNYČIA KOVOJA 
PRIEŠ MOKSLĄ.

Bet mokslas nieko nesibijo 
ir visur ima viršų. ------------ --------------J —, —-------- -------------- -

“Fordas, Edisonas ir Pas- Laike rinkimų jie žada labai 
teuris yra padarę daug dau- daug gero visiems, bet po 
giau naudos žmonijai, negu rinkimų rūpinasi tik savo ki- 
didžiausi bažnyčios vadai.” senius pripildyti. Gera val- 

Taip pasakė filosofijos ir džia nekuomet iš aukščiau 
psichologijos profesorius neateis. Ji turi kilti iš apa- 
Dr. Horace M. Kallen, kuris čios, iš pačių žmonių. Todėl 
aną vakarą kalbėjo Ford jeigu valdžia yra netikusi, 
Hali Forume apie “Bažny- tai kalti patįs žmonės, 
čios kovą prieš mokslą.”

Kova tarp mokslo ir tiky
bos eis patol, jis sako, pakol 
bažnyčia nepripažins tikre
nybės faktų, taip kaip moks
las yra juos nušvietęs.

Profesorius pripažįsta, 
kad bažnyčia irgi stengiasi 
daryti žmonijai gera, tik 
mokslo geras yra daug ge
resnis. Pavyzdžiui, ką vie
nas Edisonas yra padaręs 
žmonijai mokslo srity, to 
neatsvers visos bažnyčios su 
savo vadais sudėtos krūvon.

Negalėdama nieko gera tojas, kurį nužiūrima padė- 
žmonijai nuveikti, dvasiški- jus vagims tuos daiktus iš 
ja iš pavydo ir piktumo pra- vagonų išvogti, 
dėjo pulti ir niekinti mokslą J ---------------
Bet mokslas nesibijo jokių Trj» policmanai pripažinti 
užpuolimų. Jis ant nieko ne-’ 
pyksta ir niekam nepavydi.' 
Bažnyčia bijosi svetimų 
nuomonių ir popiežius už
draudžia katalikams skaityt 
geriausių rašytojų raštus, 
kad jie neužsikrėstų tų rašy
tojų pažiūromis. Mokslas 
elgiasi kaip tik atbulai. Jis 
stengiasi susipažinti su kiek
viena priešinga nuomone, 
gilinasi į kiekvieną kritiką, 
nes tik tokiu budu galima 
prieiti prie teisingesnių išva- Plėšikas’ 
dV- brangiu siutų.

Bažnyčia žino, sako pro-_____ “
fesorius Kallen, kad ji nega- —------------
Ii susilyginti su mokslu ir bi
josi savo silpnybės; ji bijosi, 
kad žmonės nepradėtų pro
tauk Mokslui gi rupi, kad 
visi žmonės butų apsišvietę 
ir mokėtų inteligentiškai 
protauti.

niekas daugiau.
bet

Užtiko slaptą vagių 
padėjimą.

Pereitą sąvaitę netoli 
Stationo policija užtiko slap
tą vagių padėjimą didelėj 
surpaipėj, kuri guli ant vir
šaus sausa. Į tą vyną buvo 
pridėta daugybė šilkų ir ki
tokių prekių, išvogtų iš va
gonų South Stationo jarde. 
Paslėptų prekių vertė ap
skaitoma į $25,000. Areštuo
tas vienas gelžkelio tamau-

So.

vagimis.
Middlesex superior teis

mas šį panedėlį rado kaltais 
vagystėj tris buvusius polic- 
manus. Jie susitarę vogdavę 
gazoliną iš trokų Cambrid- 
ge’aus garaže.

Plėšimas.
Bostono milionierių 

trikte. ant Commomvealth 
avė., šį panedėlį buvo užpul
ta ir apiplėšta rūbų siuvykla. 
_ 22—> nusinešė keliatą

dis

i s
DIRŽŲ ŠOKIS IR BALIUS i

Rengia žinyčios Moterų 
Ratelis Lapkričio-Nov. 27 d., 
1929, 8 vai. vakare. Šokis 
įvyks Lietuvių Žinyčioje. 
šiame šokyje bus duotos 
gražios dovanos dėl tų, kat
rie turės įvairiausius diržus. 
Dij-žas gau ^uti padalytas 
bile iš ko! Dovana yra ski-

No. 47. Lapkričio 20, 1929.

Daunys užmuštas.
Pereitą pėtnyčią Dedha- 

me buvo užmuštus Jonus P. 
Daunys, 39 metų umžiuus 
lietuvis, kuris So. Bostone 
turėjo krautuvę ant kampo 
Mercer ir S-tos gaivių. Dau- 
nvs važiavo troku. Jo tre
kas paslydo ir apvirto, sun
kiai jį sužeisdamas. Daunys 
buvo nuvežtas ligoninėn dar 
gyvas, bet neužilgo mirė.

Lynno lietuviu vakaras. !, ?*<*<*¥ Žinyčios Ratelis

narna, vyrams, moterims ir 
i vaikams.I p“

,' v i,u,kviečia visus skaitlingai da-
Draugija 10 “apknėio‘buvo,'-vvauti šio parengimo,
surengus vakarėlį su muzi- 
ka. dainomis ir prakalbomis.
koncertine vakarėlio dali?', *
išėjo gana gerai. Dainavo' . Lapkričio 28 dieną Lietu- 
D-lė Grybaitė p. Paura. V1V Salėj bus iškilmingas 
p-lė< Černauskaitės iš Law-S??^ Bostono Ukėsų Drau- 
renceo ir kelios vietinės, ^ balius. Per šitą balių 
Jaunuoliu būrelis po L. Bui- bus dalijamos >idabro tau- 
nio vadovyste publikai pati-,res įems, kurie jas laimėjo 
ko labiausia. Būrely daly va- Pei; buvusi ^andai^ \ aizbos 
vo Eugenija Pastaliutė, v. 
Vaitkevičius. A. Burbulis. J. 
Žareika. A. Deivis ir Ona 
Pastaliutė. Garbė tėvams, 
kad taip gražiai lavina savo 
vaikus. Lynnietis.

Sūnų Draugija turės balių
Cambridge’uje.

“Thanksgiving Day” 
šventėje. 28 lapkričio. Cam
bridge aus Lietuvos Sūnų 
D-ja turės puikų balių Cyp- 
rus Hallėj, 40 Prospect st.

.Vietos lietuviams bus ge
ra proga pasižmonėt ir pa
semt pažangią savo draugi
ją. Balius prasidės 3 vai. po

vauti ant šio parengimo.
M. R. Komitetas.

Cox Electric Co. PASIRANDAVOJA LIE
TUVIŠKA BEKERNĖ.
Naujos systemos. du pečiai, 

visa mašinerija, elektra, viskas 
geriausioj tvarkoj kas tik prie 
bekernės reikalinga. (47)

857 Cambridge St,
Cambridge. Mass.

A. STANKŪNAS, Savininkas.

I
Tel. l’orter 3789

Dr. Jobn Repshis
(REPŠYS) 

LIETI VIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis: Pagal sutarti.

881 MASSACH USETTS AVĖ,
(arti Centrai skvero)

CAMBRIDGE, MASS.
-

$C Įmokant. bus jums įdėtas
□ NAUJAS STEBUKLIN

GAS RCA No. 33 RADIOLA 
tiesiai i Jūsų Namus. Su la-, 
bai gražiu jo balsu ir kabinetu, 
visas elektrikinis. Pilnutėlis su’

ir Ukėsų Draugystės‘geriausiu kalbėtuvu (speaker),Įj Buto i
bendrai suruoštą pikniką tūbomis, visas pilnai pritaisytas I 
Maynarde. Taigi šiame ba-jr pristatytas jums Į namą už 

■liuje žada būti daug jauni
mo.

i Ukėsų balių privalo remti.
visi, nes ta Draugija užlaiko
Lietuvių Salę, kuria naudo
jasi visos musų organizaci-' 
jos ir pavieniai.

Ii

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI.

COBB GARAGE pirmiau buvęs 
Union Garage, dabar yra labai gerai 

• sutvarkytas. Tik 3 mir.utos nuo 
Broadvvay arba minutos nuo Mar
kei Terminai ant kampo C ir 2-nd 
street. Dabar to Garage’aus yra nau
jas savininkas, jis įtaisė visokias 
naujausios mados mašinas mazgoji- 

į mui ir grisinimui automobilių. Dar- 
! bas greitai ir gerai padaromas už la- 
I bai pigią kainą. Ekspertai mechani-, 
i kai būna dienomis ir naktimis Gara-! 
ge’us būna atdaras visados. Parduo-' 
dame Shell gazoliną ir aliejų Jei 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa
mėginkite pas mus įsipilt gazo. Jei 
norit gero patarnavimo, kreipkitės 
pas mus. Manageris STEVE JAKE
LI UNAS., (47)

COBB GARAGE
206 Second St-. Kampas C St., 

SO. BOSTON, MASS. Tel. 2920.
I

$86.25.
Lengvi ir parankus numokėjimai 

489 BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Sa. Boston 0536.

I

pietų ir trauksis iki 12-tos.

! 
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!
I
Į
į
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PROF. A. ZIDANAVIČ1US

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS, 

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

149 Boston st.. Dorchester I netoli 
Andrew Sq.) Tel. S B. 1348-Vt

i i t i t • t t t t i i • i i i t i

mokės daugiau, negu •
’ ‘ " i

t i
319 E St, So. Boston, Mass. •

Du jauni vaikėzai buvo 
areštuoti Roxbury už plėši
mus. Teismas pastatė juos 
po $50,000 kaucijos.

LIETUVIŲ MUZIKOS 
KONSERVATORIJA

Kuris įstos mokytis po Ka
lėdų. kad jis ir senas moki- • 
nys, i. •* 7 — — 
dabar mokama. (-)

Mikas Petrauskas

GAVOME 
Iš Lietuvos 

Siuntini 
Rūkytų Lašinių (Bacon) 

Jų galima gauti geresnėse 
lietuvių krautuvėse. 

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. SIXTH STREET.

SO. BOSTON, MASS.

* « «!* i » * t * i i t * * * i «
♦ « i * * * i

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

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

I KVIETKAS
BILE LAIKU—BILE KUR 

nusiunčiame 
GREIT. SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI 
Pristatymas Telegrafu.

JAMES P. THORNTON 
108 Dorchester St., 
South Boston, Mass.

Tel. S. B. 1658. Milton 7993.

r i

Tol. So. Boctoa SM-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 
ki 1 ▼. po pietų 

8eredotnis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

UI Rroadoay. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

lAd

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban ■
GYDYTOJAS iš RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston. Mass.

Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Avė..

Mattapan. Tel. Milton 2952.

i 
i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KALNO 

Specialistas Slaptų Ligų. Moterų 
ir Vyrų; nervų, krauju ir odus. 
Valandos: Nuo 1) ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 va!, po pietų.

261 Hanuver St.. Boston. Room 7.
Tel: Riehr.iond 0668, Rox. 1894-J.

Lietuvis Optometnstas

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

J. L. PASAK ARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Dorchester Ckthing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester are, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

30-ties METŲ SUKAKTUVIŲ

BALIUS
LIETUVIŲ UKĖSŲ DRAUGUOS’l
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ventojai išrinko jį savo mie- Į 
sto galva jau penktai tarny- į 
bai. Milvvaukee šiandien yra 
švariausis ir sveikiausis mie
stas Jungtinėse Valstijose, 
nes Hoan išvalė iš miesto po
litikos visą graftą . ir visas 
suktybes. O pirma tas mies
tas, pakol jį valdė demokra
tai su republikonais, buvo 
aršiausis sukčių lizdas. Dau
giausia buvo supuvęs polici
jos departamentas. Hoan iš
metė policijos viršininką ir 
iššlavė visą korupciją lau
kan.

Kalbant jam pereitą ne
dėldienį Bostone, vienas as- Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
muo iš publikos pastatė jam kad užbaigti skausmus paih usių muskulų ir sustingusių 
klausimą: “Ar gali būt mie- sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 
sto majoras ištikimas žmo- ruotojų ir garsių pasaulinių atletų,
gus?” Draugas Hoan atsakė --------------
taip: “Miesto majoras pa- Viskas ko jums reikia nuo tų enkinti su jokiais kitais vaistais' 
prastai yra ištikimas tik sa- virpančiai skaudamų muskulų ir oalaikymui jų muskulų ir sana
vo Šaikai, kuri apmoka jo geliančių! sąnarių po sunkaus iy lanksčiais ir tvirtais, 
rinkimų lėšas. Jeigu jo rin- dienos darbui, tai Pain-Expelle 
kimus remia turtingos kor
poracijos, tai jis bus ištiki
mas ir tarnaus toms korpora
cijoms. Bet jeigu jį rems 
darbininkai, tai jis bus išti
kimas darbininkams ir gins 
jų reikalus.”

Jei kam nepatinka, kad 
jų miesto majoras butų par
sidavęs stambioms kapitalo 
korporacijoms, sako drg. 
Hoan, tai tegul tie organi
zuoja opoziciją, taip kaip 
socialistai padarė Milwau- 
kee mieste, ir tegul išsiren
ka savo klasės žmogų.

“Mane išrinko paprasti 
žmonės, darbininkai,” sako

Milvaukee socialistų majo
ras Bostone.

Pereitų nedėldienį Bosto
ne kalbėjo Milwaukee mies
to majoras, socialistas Da- 
niel W. Hoan. Jis yra vienas 
populiariškiausių majoru 
Amerikoje. Milwaukee gy-
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24-tas MATINIS

BALIUS
Lietu'os Sūnų Draugystė Camt -idge. Mass. Rengia puikų 

Thank.-gtving Day—Padė ta'onės Dienoje. Ketverge.
Balių.

28 Lapkričio-Nov., 1929
CYPRUS HALL

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
Prasidės 3 vai. po pietų. tę- < iki 12 naktie-.

Lietuvos Sūnų Draugystė seniai Cambridge. ji visados surengia 
balius gerus ir visi būna patenkin i. Dabar rengiamas balius bus 
labai geras, nes viskas prirengta xuogeriausiai. Bus skanių valgių 
ir gėrimų.

Svetaine puikiausia. Orkestrą bi s labai gera, grieš Lietuviškus 
Angliškus šokius vadovaujant A. /.vingias.

Nepraleiskit šio Baliaus! Atsilankykite visi be skirtumo kur tu
rėsite geriausią progą gražiai pralinksminti. Įžanga: Vyrams 50c., 
Moterims 40c. Kviečia Li tuvos Sūnų Dr-stės Komitetas.

Važiuojant į Balių iš kitur, išli >kit ant Centrai skvero, netoli nuo 
čia ir svetainė.

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Seimininkės Suranda 

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamų Muskulų!

rio su Inkaro vaizbaženkliu. ku 
ris yra neperviršijamu linimentu 
naudojamu nuo 1867 metų beveik 
visose pasaulio valstybėse. Ji ra
site tūkstančių farmerių namuo
se. Alaskos kasyklų kempėse. Af
rikos ekspedicijose, dirbtuvėse, 
ofisuose ir miestelėnų namuose— 
jis visur atlaiko savo poziciją!

Pain-Expelleris su Inkaro vaiz
baženkliu Įsisunkia į odos skylu
tes. palengvina kraujo sukepimą 
ir skubiai prašalina visus gėli
mus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket-
l>olo lošikai. Olympiškų • ristikų gingu taip atnaujintu ir sustip- 
čampionų trnniruotojai nėra patrintu. Apgr.—No. 88

.A f

NUOSAVAM NAME (LIETUVIŲ SALĖJE) 

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

į “Thanksgiving” Dienos Vakare

| LAPKRIČIO-NOV. 28, 1929
S Pradžia 7 vai. vakare.
rJ ......
y Šį vakarą bus Įteiktos taurės laimėjusiems jas Lietuvių 
-i Vaizbos Buto ir Lietuviu Ukėsų Draugijos “Field Day’ 
K • •S išvažiavime, 
į Užprašo visus dalyvauti KOMITETAS.
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Nauįas Elektrikinis

Columbia 
RADI O

K Telefonas: So. Boston 1058.

g Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight at, 
SOUTH BOSTON. MASS.
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Specialistas Veneriškų Ligų
DR. LANLAU

Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyru ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 
32 Chambers St.. Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 j

Jei norite, galite mokėti šimtą 
lolerių už gydymą nuo reumatiz
mo. neuraičio. neuralgijos, tečiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
r umaus palengvinimo, kaip 35c. 

■x>nka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaizbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmu ant drabu
žių, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos—neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai—bet Pain Expelleris kuotik- 
riausiai prašalins iš justi siste
mos kiekvieną skausmą ir gėli
mą. Jus jausitės stebėtinai ener-

SU ELEKTROLA
L/STO KAINA

•155 Be Lempučių

Suteikia jums geriausią lietu
višką muziką. įkiškite į bile 
elektros (saketą) savo namuo
se. NEREIKIA JOKIO UŽSU
KIMO. Tas patenkina senes
nius žmones, kurie čia gauna 
tikrą savo gimtosios šalies mu
ziką iš Ceinmbia V1VA-TONAL 
Rekordų, o jaunus amerikiečius 
linksmina amerikoniškomis me- 
liodijomis iš oro.

SENUS GRAMAFONUS 
mainas ant naujų. Priimu Lie
tuvos bonus kaipo dalį {mokėji
mo.

Visos Columbia Rekordus ga
lite gaut pas mane. 1 tolymes- 
nes rietas nusiunčiu per paštą. 
Per paštą mažiau šešių Rekor
dųneaiunčiu

I
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Išgirskit šį įdomiausią Muzikali Stebuklą.

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

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižinrėji-’ 
mui, visuomet' 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g*-, 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina1 F— visiems ir visur; 
vienoda.

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

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

Dr. KILLORY

I

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.
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JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborina 

162 Broadvay. So. Boston. Mana 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.
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rmAYAUTOSERVICE;
and FILLING SįTATION 

Studebaker Karų Agentūrą, taip- ■ 
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- * 
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas gera3, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jutų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Ava^

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Spedalktas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir oUt. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Baek Bay 7270
222 HUNTINGTON AVĖ, aetoli Mana. Are, BOSTON. MASS.
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