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SOCIALDEMOKRATAI SUPRO-
VOJO KAUNO POLICIJĄ.

TEISMAS PRIPAŽINO JŲ 
PARTIJĄ TEISĖTA.

Ji buvo prie Voldemaro po
licijos uždaryta ir joe turtas 

konfiskuotas.
Lietuvos socialdemokra- 

*tai laimėjo didelę bylą. Jie 
suprovojo Kauno policiją. 
Tai da negirdėtas Lietuvoje 
atsitikimas, kad politinėje 
byloje policijos departa
mentas butų pripažintas 
kaltas.

Socialdemokratai buvo 
apskundę policijos departa
mentą dėl uždarymo jų Par
tijos ir jos organo “Social
demokrato.”

Partija buvo uždaryta 
š. m. 3 gegužės. Jos turtas 
buvo konfiskuotas ir atiduo
tas Ligonių Kasoms. Paskui 
prasidėjo dideli socialde
mokratų areštai ir bylos. Tai 
buvo da prie Voldemaro.

Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas apskundė 
šitą smurtą Kauno Apygar
dos Teismui. Savo skunde 
socialdemokratai nurodė, 
kad įstatymas apie organi
zacijas numato tiktai dvi 
priežastis, dėl kurių organi
zacija gali but uždaryta, 
būtent:

1. Jeigu organizacija ne
silaiko savo įstatų arba juos 
peržengia.

2. Jeigu organizacija va
ro priešvalstybinį darbą.

Argi Socialdemokratų 
Partija papildė bent vieną 
tų prasižengimų?

Užtenka peržiūrėti Par
tijos suvažiavimų protoko
lus, Centro Komiteto nutari
mus, partijos organo “So
cialdemokrato” komplektus 
arba socialdemokratų frak
cijos pareiškimus Seime, 
kad butų aišku, jog nei vie
no tokių prasižengimų par
tija nėra papildžiusi. Taigi 
jos uždarymas buvo sauva- 
liškas, neteisėtas smurto 
darbas, ir todėl jis turi but 
atšauktas.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija yra pirmoji Lie
tuvos politinė partija. Ji įsi
kūrė 1896 metais Vilniuje ir 
nuo pat savo įsikūrimo ko
vojo už nepriklausomą Lie
tuvą. Ji pirmutinė šį obalsį 
iškėlė ir jau nuo 1901 metų 
skelbė jį viešai Lietuvos vi
suomenės tarpe.

Ji smarkiausia kovojo 
prieš vokiečių pastangas 
prijungti Lietuvą karo metu 
prie Vokietijos. Kada vo
kiečiai užėmė Kauną, nuo 
1917 iki 1919 metų* Social
demokratų Partija leido 
Vilniuje laikraštį “Darbo 
Balsas,” kurio pamatinis 
uždavinys buvo skelbti ne
priklausomos demokratinės 
Lietuvos respublikos obal
sį.

Bolševikų okupacijos me
tu Socialdemokratų Partija 
vedė prieš juos energingą 
akciją, kovodama už sava
rankų krašto susiorganiza- 
vimą.

Socialdemokratai dau
giausia kovojo ir prieš savų
jų reakcininkų planus, kuo
met šitie judošiai su vysku
pu Karevičium priešaky bu-

f vo paskelbę kaizerio junke
rį Urachą Lietuvos kara
lium.

Socialdemokratai organi
zavo ir partizanų kovą prieš 
bermontininkus. Tos kovos 
“generalinis štabas” susidė
jo vien iš socialdemokratų 
partijos vadų, būtent: Bie
linio, Požėlos, Venslauskio, 
Bielskio ir kitų. Ir šita kova 
buvo laimėta, bermontinin
kų gaujos, kurios plėšė Lie
tuvos gyventojus, buvo su
muštos ir išvytos, visi jų gin
klai ir orlaiviai paimti. Į

Ir dabar atėję kažin iš kur 
ir kokie gaivalai nutarė šitą 
partiją uždaryti. į

Amerikos biznierių orga
nizacija, būtent, U. S. 
Chamber of Commerce, su
rinko žinias apie šalies pra
monę ir šią sąvaitę išsiunti
nėjo savo raportą kokiems 
900,000 biznierių. Tas ra
portas parodo, kad dabarti
niu laiku dviejose pramonės 
šakose yra gana didelė 
overprodukcija — tai auto
mobilių ir radio gamyboj. 
Automobilių ir radio apara
tų dabartiniu laiku yra pri
daryta daugiau, negu šalis 
gali išpirkti. Vadinasi, rei
kia tikėtis, kad šitų prekių 
kainos turės kristi.

1600,000 Fondas 
Sravėję Streikams.

Baisi Skerdynė 
Ant Laivo.

Pereitą subatą anglų gar-

100,000 •iuęėjų New Yorke, 
Bostone, Clrvelande, Phila

delphijoj ir Baltimorėj 
ruošiasi kovon.

Clevelande Įvyko Inter- 
national Ladies Gannent 
Workers unijos suvažiavi
mas ir nutarė organizuoti 
didelius 7 streikus, būtent, 
tris New Yorke ir po vieną 
Bostone, Clevelande, Phila
delphijoj ir ^Baltimonėj. ši
tie streikai į apims 100,000 
adatos darbininkų.

Bet darbininkams neuž
tenka vien tik streiką ap
skelbti; išėjus į kovą, reikia 
ją ir laimėti. Taigi, Cleve- 
iando konvencija nutarė su
kurti $600,000 streiko fon
dą. Tuo tikslu nutarta uždė
ti kiekvienam unijos nariui

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
VARŠUVOJ.

Telegramos iš Varšuvos 
sako, kad pereitą sąvaitę 
jauni komunistai tenai įtai
sė riaušes ir susirinkę ties 
Amerikos konsulatu pradė
jo daužyt akmenais langus. 
Policija riaušininkus išvaikė 
ir vadus suėmė. Miesto val
džia Amerikos konsulatą 
paskui atsiprašė ir prižadė
jo riauširfinkus tinkamai nu
bausti.

KYNUOSE NAUJA 
REVOLIUCIJA.

NORIMA NUVERSTI NA
CIONALISTŲ VADAS.

Byla turėjo but negrinė- laivjs “Haichin?” «u 300 na- 11 kiekvienam unijos nariui 
iama 27 rue«ėio bet buvo -• • , mF. ~ įv J?a po $5 mokesties metams,jama z į rugsėjo, Dei duvo sazienų išplaukė iš Kinijos uniia turi AS 000
atidėta iki 3 gruodžio. Irda- 1]n<>tn qVatan i Pon?konea i1™311#1. turi oo,UVVbar atėjusi. iš Kauno per AXi nSdnio & af?e W£‘"i?Si± 

60 jurtų plėšikų (piratų),
reitą sąvaitę teismas iš
sprendė bylą socialdemo
kratų naudai. Partija pri
pažinta legalė. . ueuw „ puw

Tai yra skaudus smūgis norėdami paimti į sa-' 
policijai, ktrr buvo tą orga- vo pankai visą laivą. Prasi-' 
mzaciją uždarius. dėjo kruvina ,kova. Laivo-

Sukilimas Haiti

kurie buvo išplaukę kaip 
paprasti pasažieriai, išsipy
lė su ginklais ant viršutinio 

. 'denio ir puolė laivo tarnau-

$600,000 fondas. Iš to fon
do unija atmokės savo sko
las, o likusieji pinigai bus 
panaudoti streikams remti.

108 ŽMONES ŽUVO PER 
AUDRAS.

Vėliausios žinios sako, 
kad nuo Kanados iki .Angli
jos paskutinėmis dienomis 
siautė da nematytos ir ne
girdėtos audros, per kurias 
žuvo iš viso trįs laivai ir ne
mažiau kaip 108 žmonės. 
Dviejų žvejų laivų New- 
foundlande da pasigenda
ma. Gali but, kad ir tie bus 
žuvę. Laivų, kurie buvo iš
mesti ant krantų bei užvary
ti ant uolų, priskaitoma iš 
viso 69.

• •

i 66,195 ŽMONĖS ARE5- 
. TUOTI UŽ DEGTINĘ.

W^ard tao-L. ^hin^no < žiniomis,
- siais- metais federales val

džios prohibicijos agentai 
areštavo *66,195 žmones už 
degtinę. Čia nepriskaityti 
da tie, kuriuos areštavo val
stijų ir miestų policija. Dau
giausia areštų buvo New 
Yorko valstijoj, nes iš viso 
8,265. Visi jie buvo areš
tuoti federalių agentų, nes 
New Yorko valstija • prohi
bicijos nepripažįsta ir jos 
policija už degtinę neareš
tuoja.

dėjimo pnezast! Washmg- «Haiehingo” denius kerosi-' RantfitaS
vone kalbama, kad riaušes nu jr juos. Visą lai-'
sukurstė svetimų valstybių vą apėmė liepgnos ir pasa.' Pereitą sąvaitę ant antrų
atsiųsti agitatoriai ir jų pa- ^ierių tarpe kilo da didesnė Pn® Wabash avė., Chi- 
pirkti laikraščiai. .panika. Apie 66 žmonių nu- cagoje buvo atrastas gemb-

šoko nuo laivo tiesio? i iu- *erių kliube nušautas Paddy 
3J’LĖS,Ky?- •Virt jie žuvo b!tada King, paskilbęs banditas, 

Shakopee, Mm. Polici- j2 žmonių buvo užmušta ir butlegens, gemblens n\te- 
ja čia gavo iš vagių tarpo sužeisti besišaudant su atr^ darbininku unijos 
informacijų, kad yra Pįa- plėšikais. Visi razbaininkai agentas. Sykį jis buvo jau 
nuojamas plėsimas, todėl areštuoti ir surakinti geleži- se(Jėjęs kalėjime uz plėši
kėli policmanai pasislėpė ir imą ir dabar vėl buvo pasta-
laukė banditų. Kaip sykis ■_______ itytas po $15,500 kaucijos už
keli banditai ir užpuolė STREIKIERIŲ ŠEIMYNAS apiplėšimą aptiekos. Jį nu- 
First National Banką. Poli-, META IŠ NAMŲ. (šovė, matoma, kiti šmugel-
cija pastojo jiems kelią ir. Bradford Conn. —Perei-;ninkai ir gembleriai. Joį ku-

r. ..----------------
į jaus krito nuo piratų šūvių 
negyvas. Tuoj buvo užmuš
ti bei sužeisti dar keli laivo 
tarnautojai. Bet tiksli laivo

Haiti saloj, kun pnklau- viršininkų ir sargų ugnis 
so Amerikai, prasidėjo tuojaus nukirto piratų ra. 
smarkus žmonių bruzdėji- dus' ir agniuosius pila
mas, kuris pnejo pne kni- tu& Tuomet „zbaininkai 
tnnų įvykių. Aux Cayes mie- pasitraukė atgal. Tuo tarpu 
ste jurininkai pradėjo sau- .ajv0 išsiųsta radio
dyt.į minią žmonių, 5 jų uz- žinia apie pirat, užpuoli- 
musdami ir 20 suzeisdami. Užpultam laivui i pa- 
Prezideųtas Hoovens tuo- lb? ribuvo du anglų ka. 
jaus nusiuntė dar 500 jun- laiVai, “Sterling” ir “Sir- 
ninku ir prašo Kongreso nu- jar»»

• a • • a 3 1 • • • T V virti •

prasidėjo šaudymas* per ku- savaitę7 čia sustreik#vo tias buvo pnv®rvt3s pilnas 
jj išleista apie 100 šūvių. 320 darbininkų dažų dirb-lk.ulipkų. King, matyt, gynė- 
Trjs plėšikai buvo sunkiai tuVgj ir pareįkalavo dau-t j nuo 8370 užpuolikų, nes 
sužeisti ir suimti, Jie buvo algos Amerikos Darbo šal’a .jo gulėjo ir jo paties 
pagrobę iš banko $1,500. 'Federacija streiku užgyrė. brauningas, iš kurio du su-

Dabar kompanija kreipėsi j 
šerifą, kad jis streikuojan
čių darbininkų šeimynas iš- 

. nes na-

FORDO LAIVAS SU
ARDYTAS.

Fordo sūnūs nesenai pasi- mesty jos namų, nes na- 
state sau uz $300,000 laivą maj eg^ rejka]ingi streiklau- 
pasiyazinejimui Dabar su žiams Yra 70 šeimynų, ku- 
tuo laivu atsitiko nelaime. gyyena kompanijos lin- 
Jo kapitonas užvažiavo ant dynž^ ir dabar jos bus iš_ 

irJaiv3 suardė. Vai- mestos su vaikais ant šalčio 
dzios laivų inspektorius da- ip 
bar jsvyko suardytąjį laivą Amerikoj yra buržuazi- 
apžiuręti ir jo kapitoną iš- jos draugija> kuri globoja
egzaminuoti. Kapitonui grę- gyvųjų nuo šalčio ir bado, 
šia bausme. bet darbininkų tie '“jautria-

širdžiai” neatjaučia.IŠMETĖ TEISĖJĄ. i
Colorado valstijos vyriau- MUSSOLINI NORI 

sis tribunolas (suprem PINIGŲ,
court) išmetė teisėją Lind- Mussolini paskelbė 
sey iš vaikų teismo ir atėmė tams, kad jeigu jie nori jam 
jam advokato teises. Jis bu- duoti dovanų Kalėdoms, tai 
vo apkaltintas kyšių ėmimu tegul duoda pinigų. Kitko 
ir kitokiais prasižengimais, jam nereikią.

TIK

fašis-

viai buvo iššauti. Kambario 
sienos ir lubos pilnos buvo 
skylių nuo kulipkų.

Tai ve, kokių gaivalų yra 
įsiskverbusių į darbininkų 
organizacijas.

--- 
VIRINTI PINIGAI PRI

DARĖ bėdos.
Philadelphijoj maža mer

gaitė atėjo krautuvėn nusi
pirkti sau mažmožių ir pa
davė krautuvninkui kvoterį. 
Kada krautuvninkas pradė
jo jos pinigą vartyti, mer
gaitė tarė: “Nežiūrėk, pini-

Sumušta.
Susirinkęs Lenkijos Sei

mas pereitą ketvergą nubal
savo .savo vyriausybei nepa
sitikėjimą. Už vyriausybę 
balsavo 120 atstovų, o prieš 
ją—240. Tuo budu Lenki
jos valdžia, kuri buvo suda
ryta daugiausia iš pulkinin
kų ir kitokių kariškių, buvo 
valstybės atstovų sumušta ir 
turės rezignuoti.

Norėdami pasitarnauti 
reakcininkams, komunistai 
padarė įnešimą, kad Seimas 
pareikštų nepasitikėjimą 
savo pirmininkui Daszyns- 
kiui. Bet tas įnešimas nu
puolė, nes už jį balsavo tik 
3 komunistai. Pilsudskio ša
lininkai, nors priešingi Da- 
szynskiui, balsuojant komu
nistų pasiūlymą išėjo iš sa
lės, nes nenorėjo su komu
nistais baltuosi.

Nori Pažabot Po
pieros Trustą.

Laikraštinės popieros fa
brikantų trustas Amerikoje 
paskelbė, kad greitu laiku 
popieros kaina busianti pa
kelta $5.00 ant tono. Laik
raščių leidėjų asosiacija to
dėl sušaukė New Yorke 
konferenciją ir nutarė 
kreiptis j federalę valdžią 
su paklausimu, kodėl ši nie
ko nedaro, kad pažabojus 
popieros trusto godumą. A- 
merikoje yra vadinamas 
Shermano įstatymas prieš 
trustus, ir todėl laikraštinin
kai reikalauja, kad tas įsta
tymas butų pritaikytas prie 
popieros trusto.

Sušilę generolai nori suvie
nyt Kynų tautą kovai 

prieš Rusiją.
Londono žiniomis, Ky

nuose kilo nauja revoliucija 
prieš dabartinį nacionalistų 
vadą Čiang Kai-Šeką. Karo 
padėtis esanti apskelbta ne 
vien tik Kantone ir kituose 
pietų miestuose, bet taip 
pat ir Nankine, kur randasi 
nacionalistų valdžios cent
ras. -

Nacionalistų armijoje 
Yangtze klony paskutiniais 
laikais buvo tiek daug suki
limų, kad dabar visi tie su
kilėliai susivienijo ir sudarė 
vieną sukilėlių armiją iš 
49,000 kareivių. Tai yra 
nauja revoliucijos spėka, 
galima pasakyt, nauja revo
liucija.

šita nauja revoliucionie
rių armija įsitaisė palei 
Tientsin-Pukau gelžkelį,

apie 35 mylios nuo Nanki- 
no.

Tuo pačiu laiku ant Kan
tono miesto gula iš dviejų 
pusių kitos revoliucionierių 
spėkos. Pačiam Kantone ir 
jo apielinkėse dabar viešpa
taujanti didžiausia panika ir 
teroras. Gyventojai tūkstan
čiais bėga iš mažesnių mies
telių ir spiečiasi Kantone. 
O Kantone policija nuola
tos daro kratas ir areštuoja 
nužiurėtinus žmones, įtar
dama juos esant maištinin
kais arba jų sėbrais. Areš
tuoti tokie žmonės tuojaus 
šaudomi. Taip ginasi nacio
nalistų valdžia.

Tuo pačiu laiku keturi 
sukilėlių generolai kartu su 
Mandžurijos gubernato
rium Čan Hsu-Lianu išleido 
manifestą, reikalaudami, 
kad dabartinis nacionalistų 
vadas Čian Kai-Šekas pasi
trauktų ir užleistų savo vie
tą kitiems. Manifestas sako, 
kad tik tuo budu galima bus 
suvienyti Kynų tautą prieš 
Rusijos bolševizmo pavojų.

Bomba Užminė
3 Vaikus.

Italo Falzone šeimynoj, 
Brooklyne, pereitą nedėl
dienį bomba užmušė 3 ma
žus vaikus. Vaikai buvo su
sodinti virtuvėj prie stalo ir 
motina ruošė jiems pusry
čius. Ant stato gulėjo į po- 
pierą suvyniotas pakietas. 
Manydami, kad tai gali but 
jau Kalėdų dovana, vaikai 
nutarė tą pakietą išvyniot ir 
pažiūrėti, kas jame yra. Be- 
išvyniojant pasigirdo smar
kus sprogimas, ir du vaikai 
buvo užmušti ant vietos, o 
trečias mirė vėliau. Motina 
buvo toliaus nuo stalo, tai 
išliko gyva. Kas ir kokiu bu
du tą pakietą ant stalo pa
dėjo, kol kas niekas negali 
išaiškinti. Policija suėmė 
vaikų tėvą, kuris tuo tarpu 
buvo išėjęs, ir jį klausinėja. 
Jis sako, kad prieš tai jis bu
vo gavęs keliatą grąsinančių 
laiškų, kuriuose buvo reika
laujama padėti paskirtoj 
vietoj $6,000 ir prasišalinti 
iš Amerikos;

UBAGĖ, KURI TURĖJO 
TARNAITĘ IR 4 ŠUNIS.

New Yorke policija areš
tavo jauną moterį be kojų, 
kurią du vaikėzai važinėjo 
kedėi ant ratukų, o ji prašė 

_ ___ a (išmaldos iš praeivių. Vaikė
zas geras, neg pape jį gerai zai paliudijo, kad ji surink- 
išvirino.” Krautuvninkas davo kas dieną apie $30. 
pranešė apie Ui policijai, Policija nuvyko į jos apart- 
kuri tuojaus padarė tos mer- mentą, rado tarnaitę ir 4 di- 
gaitės namuose kratą ir ra-’delius šunis. Policijos teis

imo- mas įsakė jai tuojaus iš New 
. Yorko išvažiuoti.

gaitės namuose kratą 
do pinigų dirbtuvę, 
gus areštuotas.

MERGINA, KURI NUŠO
VĖ POLICMANĄ 

IŠTEISINTA.
Jersey City, N. J. — Pe

reitą sąvaitę čia buvo nagri
nėjama prieš jury byla, ku
rioje 16 metų amžiaus mer
gaitė, Alice Corbett, buvc 
kaltinama policmano Mc- 
Hale’o užmušimu. Mergina 
prie to prisipažino, bet pa
aiškino, kad ji užmušusi po- 
licmaną savo garbę ginda
ma, nes jis pagriegęs ir prie
varta ją išgėdinęs. Jury nu
sprendė, kad mergina ne
kalta.

JOHN FELTOVIČ PA
KARTAS.

Connecticut valstijos ka
lėjime šį panedėlį buvo pa
kartas John FeJtovič, 19 me 
tų amžiaus vaikėzas, kuris 
pereitą pavasarį plėšimo 
tikslais Bridgeporte užmu
šė krautuvininką Jacnbsą.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėme, kad 
Amerikos vyriausybė iš
siuntinėjo visoms pasaulio 
valstybėms pdraginimą da
ryti viską, kas tik galima, 
kad privedus Rusiją su Ki
nija prie taikos. Rusijai ir 
Kinijai taipgi buvo nusiųs
tas panašus paraginimas.

Atsakydami į šitą para
ginimą, Maskvos bolševikai 
pasirodė dideliais storžie
viais. Užsienio reikalų ko
misaras Litvinovas sako, 
kad Rusija negalinti žiūrė
ti į Amerikos paraginimą 
kaip į draugišką žingsnį. 
Priešingai, Amerikos įsiki
šimas į Rusų-Kynų reikalus 
dabartiniu laiku, kuomet 
tarp tų dviejų šalių jau pra
sidėjo taikos derybos, liudi
jąs, kad- Amerikos kapita
listai norį tas derybas suar
dyti. Ir toliaus Litvinovas 
stebisi, kaip Amerika galė
jo siūlytis' su savo patari
mais sovietų Rusijai, su ku
ria ji neturi diplomatinių 
satikių!

Maskvos komisaras pri
duria, kad ginčas tarp Kini
jos ir Rusijos galįs but iš
rištas tiktai tiesioginėmis tų 
dviejų šalių derybomis.

Išgirdęs tokį šiurkštų at
sakymą iš Maskvos, Wash- 
ingtonas pareiškė, kad skai
to šį dalyką baigtu ir nieko 
daugiau šituo klausimu ne
busią daroma.

Vėliausios žinios iš Kini
jos sako, kad Mandžurijos 
valdžia priėmusi laikinąją 
rusų sutartį dėl taikos dery
bų ir kad rusų kariumenė 
tuojaus busianti iš Kynų že- 
nės ištraukta.

IŠPLĖŠĖ $18,000.
Chicagoj banditai užpuo

lė pajų kompaniją, surišo 
darbininkus ir pagrobę 
518,000 pabėgo.
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BET PATYS SUSIPEŠĖ.

Argentinos "Darbininkų 
Tiesa” rašo apie “Rytojaus“ 
komunistus, kaip jie tarėsi 
imti Argentinos valdžią, bet 
užbaigė savitarpine “draka.” 
Girdi:

“12 ir 13 dd. spalio buvo ‘R.’ 
mandarinu ‘suvažiavimas.' Iš 
viso su ‘Rytojaus' štabu ‘suva
žiavo' 10. ‘Suvažiavimui’ papir- 
mininkavo tūlas Klimavičius. 
Jis savo ‘prakalboj’ gyrėsi, kad 
jie tuoj paims valdžią ir visus 
iššaudys... Bet. pagaliau, tarp 
savęs susipešė ir taip liko vai-, 
džia nepaimta.”

Tas “Rylojaus“ komisa
rų peštynes “Darbininkų 
Tiesos” korespondentas ap
rašo taip:

“Pirmutinę visą dieną barė
si. galvas laužė, tarėsi kokių 
priemonių griebtis prieš ‘Dar
bininkų Tiesą’ ir jos leidėjus, 
kad pasmaugus. Lankeliškių 
vargamistro ‘pamočninkas* ir 
kantaras Jerome Striukis pa-; 
siūlė ‘suvorganizuot’ ‘moky-! 
čiausius’ mandarinus ir jiems 
pavest išdirbt kovos froiektą’-.1 
Baltušninkas liepė išleist Į vi
so pasaulio ‘terr.icelus’ atsi
šaukimą. o tūlas Sabaliauskų 
Cimbolas, kaip jį ten visi vadi-' 
no, liepė ‘susivažiavimui’ kuo 
daugiausia išnešt ‘rez-rez-rez- 
Votiucijų.’

“Ant rytojaus dar apie tą 
patĮ ‘svarstė.’ Galų gale, išne-1 
šė penkias rezoliucijas prieš 
‘Darbininkų Tiesą’ ir jos leidė
jus, keturias prieš socialistus, 
tris prieš ‘A. L. Balso’ leidėją 
Stabinską ir dar ten prieš ką;' 
paskui risi girdamiesi, kad, 
‘daug nudirbo.’ nuo kaktų pra
kaitą šiuostydamiesi išsiskirs
tė pietaut.

“Po pietų pradėjo svarstyt 
apie pinigus ir katras turės 
būt sekantiems metams išrink
tas į apmokamas vietas. Kiek
vienas stengėsi būt išrinktu. 
Pradėjo viens kito kelt viešu
mon ‘griekus;’ prasidėjo kolio- 
nės net koktu buvo klausyt. 
Baltušninkas mėgino 1 .
Pasigirdo jo adresu kartu ke
turi garsai: ‘Tu. vagie, grąžink 
pinigus’! Baltušninkas pasiža
dėjo ‘grąžint.’ ‘Atstovai’ pasi
dalino Į dvi kariaujančias pu
ses: vargamistro pamočnin
kas, Baltušninkas ir Cimbalas 
stojo vienoj pusėj, o Fe Stalio- 
raitis su savo banda kitoj. Du 
pasitiko neutralais. Ir užvirė 
visame cypdavatkių fronte 
karšta kova: kas su kumščia. 
kas su kede. kas su stalu viens; 
kitam per galvą; 
kramtėsi gerkles, 
mas žviegimas.
staugimas virto pragaru. Ir 
taip musų ‘delegatai’ kovėsi iki 
sutemų, o kai sutemė. tai pri
buvo policija ir ‘susivažiavi
mas’ užsibaigė, — vienus su 
protokolais nugabeno polici
jom o kitus išvarė su kiaurom 
galvom namon. Daugiausiai 
nukentėjo iš Montevideo Kirs
tukas ir kiti du.”

Taip apie argentiniečių 
komunistų konferenciją ra
šo “Darbininkų Tiesa,” kuri 
taip pat yra komunistų laik
raštis.

į Tai yra gana rimtas klau- svarbos; bet kada Lietuvos 
'rimas, bet “Vienybė” ji ne “patriotai” tuokiasi su kita- 
|rimtai stato. Ji neturi jokit] tautėmis, tai ištikrujų keis- 
siatistikų, jokių faktų savo ta. O bet gi “Vienybė” jiems 
argumentui paremti. Ji ope- pamokslo niekad nepasako, 
ruoja tuščiais žodžiais.

Toliaus Brooklyno tauti
ninkų laikraštis sako:

“Sveikatos ir giminės 
žvilgiu, kraują maišyti, 
niau. būna žalinga, nei naudin
ga. Lietuviai individuališka 
Kasė ir kaip tokiai, maišytis su 
svetimu krauju

■ naudinga.
"Kalbant

I

Kodėl?
pažinė, kad jų tikslas buvęs 
išsprogdint Lietuvos gene- 
rali štabą, karininkų “Ra
movę.” užmušti daug valdi
ninkų ir paskleisti “plečkai- 
tininkų” literatūrą.

Opozicijos spauda tuo
jaus pasakė, kad šita žval
gybos pasaka kvepia provo
kacija.

šitą patvirtina ir dabar 
atėjęs iš Vilniaus emigran
tų leidžiamas “Pirmyn.” ku- 

j ris sako: >
“Paskutinėmis dienomis 

žvalgyba areštavo du emigran
tu—Bieliauską ir VišnickĮ ir 
tuoj paskelbė apie terorą, bom
bas ir lyg nenorėdama prideda, 
kad rasta ir “Pirmyn.” Areš
tavimo aplinkybės yra dau
giau negu keistos. Jei tikėti 
žvalgybos pranešimui Bieliaus
kas su Višnickio perėję admi
nistracinę liniją užėjo pas Viš- 
nickio tėvus ir ten visą dieną 
laukė kol atvažiavo iš Kauno 
žvalgybininkai jų suimti... Dar 
keistesnis yra faktas, kad emi
grantai perėję sieną sustojo 
šnipo namuose, nes emigranto 
Višnickio brolis yra žinomas 
Vievio apylinkėj šnipas. Bie
liauskas apie tą turėjo žinoti, o 
Višnickis tikrai žinojo, kad jo 
brolis yra šnipas, ir pats at
vykdamas i V. K-ą tą yra sa
kęs. Prie tų faktų visai pritin
ka ir trečias, kai Višnickis iš
ėjo iš triobos ir čia ji policija 
suėmė, o tada jau policininkai 
meta i triobą kelias granatas 
ir suima pritrenktą Bieliauską. 
Peklos mašina, bombos, tero
ras ir “Ramovė” atsirado jau 
vėliau.”

Vadinasi, “peklos maši
na,” “bombos” ir kiti daly
kai—tai grynas žvalgybos 
prasimanymas.

Tiesa, “Pirmyn” neužgin
čija, kad suimtieji buvo 
emigrantai. Bet vieno jų, 
būtent, Višnickio, brolis 
esąs šnipas, ir šito šnipo na
muose Įvyko suėmimas. Tai
gi išrodo, kad ir emigrantas 

.........  Višnickas buvo provokato- 
tildv-t. rius. Todėl ir “Pirmyn” sa

ko:
“...šitas sustojimas šnipo 

namuose ir įkliuvimas mums 
kol kas yra dar neaiškus. Ne
turime kol kas pamato Įtarti 
Bieliauską, kad jis nuėjo nege
ru keliu, bet Višnickio rolė vi
soj toj istorijoj yra labai rei
kalinga išaiškinimo. Netolima 
ateitis turės parodyti vieno ir 
kito vaidmenį ir tada pamaty
sime ar turime reikalą su są
moninga provokacija ar tik su 
nedovanotinu neatsargumu.”

Višnickas galėjo atvesti 
Bieliauską pas savo brolį ir 
iš čia duoti žinią policijai. 
Ir, jeigu Višnickas ištikrujų 
yra provokatorius, jis galė
jo paskui parašyti ir “išpa
žintį” policijai.

I

I

dantimis 
Neapsako- 
klyksmas.

ŽVALGYBOS PRASIMA
NYMAI APIE “PRAGA

RO MAŠINAS.”
Skaitytojai jau žino vė

liausią Lietuvos žvalgybos 
raką apie suėmimą dvie- 

“plečkaitininkų” Vievio 
miestely.

Žvalgyba gyrėsi, kad 
Vievio miestely ji sučiupusi 
Bieliauską ir VišnickĮ. pas 
kuriuos radusi daugybę re
volveriu, bombų ir “praga
ro mašiną.“ Šitą mašiną jie 
išsprogdinę, bet likusi amu
nicija pertekusi 
ninku rankas, 
“plečkaitininka i ’ ’

i žvalgybi- 
Suimtieji 

tuoj prisi-

at- 
daž-

negali būti, ti ir aiškinti visaip.

dėl žalingumo, i 
mums, lietuviams mažiau kenk- . 
smingas artimesnės giminės < 
tautų kraujas, pav.. nordikų: į 
vokiečių, švedų, anglų. Bet tos 
tautos nelinkusias maišytis. 
Kaip kultūringi žmonės, jie 
saugojo tautos ir giminės svei
kumą. jos pilną genimą, tra- 
dicijiškai.”

Čia jau pripasakota tikrų 
nesąmonių. Kur gi “Vieny
bė“ girdėjo rimtą autoritetą 
tvirtinant, kad maišyt krau
jas yra daugiau žalinga, ne
gu naudinga? Biologijoj 
yra pripažintas kaip tiki 
priešingas dėsnis, būtent, 
kad maišytas kraujas geri
na ir stiprina veislę, gi arti
mųjų poravimasis silpnina 
žmonės. Dėl to juk ir gimi
nėms yra draudžiama po
ruotis.

Šitą galima lengvai Įro
dyt tik palyginus kai kuriasi 
tautas. Pavyzdžiui, kiniečiui 
tauta, apsitverusi didele šie-1 
na nuo kitų intakos ir veng-' 
dama “maišytų vedybų,“ 
pasidarė nerangi, sustingo, 
atsiliko nuo progreso ir šian
dien negali atsispirti mažes
nėms tautoms. Tuo tarpu 
Amerikoj, kur suplaukė ir 
susimaišė Įvairių tautų žmo
nės, matome daugiausia 
energijos ir progreso.

“Vienybė.“ žinoma, taip 
plačiai nežiūri. Jai rupi tik
tai savo tautiškas gardas. 
Bet kas iš to tautiškumo, 
kuomet jis neša tautai kinie
čių likimą?

Antras dalykas, kodėl 
“Vienybė” užmiršta, kad 
jos garbinamas Voldemaras 
gyvena su francuze. o pat
riotas Smetona—su lenke? 
Jeigu Amerikoje žmonės su
simaišo, tai negalima daug 
ir stebėtis, nes tautybės 
klausimas čia neturi didelės*

Noj_M^_Gra^žiol^^9M.

SAKINIŲ NETIKSLUMAS Į Politiniai mano draugai, 
Vienas Mkraštis rašo:
“Po Plečkaičio išmetimo 

žvalgyba dėjo pastangų pri
veisti emigrantų tarpe šnipų.” 

šitą sakini galima supras-
’ ' .. Mes ži

nome, kad autorius čia nori 
pasakyt, jog žvalgyba sten
gėsi emigrantų tarpe privei
sti šnipų. Bėt autoriaus tas 
pasakyta taip neaiškiai, kad 
jo sakinį galima išaiškinti 
kaip tik atbulai, būtent, kad 
emigrantų norėta priveisti 
tarpe šnipų.

Kad šitą netikslumą pa
šalinus, aukščiau paduotąjį 
sakinį reikėtų pataisyti taip:

“Po Plečkaičio išmetimo 
žvalgyba dėjo visų pastangų 
emigrantų tarpt priveisti šni
pų.”

Bet da aiškiau šitaip pa
prašius:

"Emigrantam Plečkaitį iš
metus. Lietuvos žvalgyba sten
gėsi jų tarpe priveisti šnipų.”

Vienas šitoks sakinys iš
aiškina jau visą situaciją.

ABEJONE.
(Skiriu Algirdui.)

Medžiai plikas 
šakas, 

lyg vienuoliai 
rankas.

iškėlę į aukštą 
maldoj.

Ve, jos švaisto 
lapus, 

teškia lietaus 
lašus,

Nejauku krūtinėj... 
gamtoj...

Aš žinau, kad 
nebus

taip paniuręs 
dangus 
visada.

Jezminai' kvepės, 
mėnesiena kaip 

švies 
vėl kada.

Bet dvasia ar atgimt 
begalės,

kuomet gėlės žydės, 
jei perdaug ii kentės?

Virvytė.
Chicago.

Toji Motina turi laiko 
prie savo Vaikučių 
$

“VIENYBE” BIJOSI 
MAIŠYTO KRAUJO.

Brooklyno “Vienybė” ra
šo apie ‘maišytų vedybų 
lietuviams žalingumą.“ Kal
bėdama šituo klausimu sa
vo 141 numery ji galvoja 
šitaip:

‘•Vėliausiu laiku Amerikos 
lietuvių jaunimas palinko Me
dingu keliu — i maišytas ve
dybas. Ta žalinga kryptis ypa
tingai pastebima mus gražio
joj lyty. Liūdna, bet statisti
kos daviniais pasiremiant, apie 
50 nuošimčiu mus jaunų čia- 
gimių 
timų 
rusų, 
grekų

“Gyvenimas rodo, kad tokios 
lietuvaitės savo laimę baigia 
labai liūdnai. Negana, kad jos 
apverktiniausiai gailisi, asme
niškai pasidariusios nepatai
somą klaidą, bet jau ir visiš
kai išnyksta iš lietuvių tau
tos.”

tautiečių išteka už sve- 
tautvbių vyru: lenkų, 
vokiečių, italų, airių, 

ir tt.

/
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MODERNIŠKAS gezo pečius SU Karščio KontroHatn 
toju, šiandieninei motinai duoda ttuoso laiko pasi
linksmint su jos vaikučiais. Net turint draugus arba 

pokylius renkant, visvien ji turi popiečiais laikotarpį. 
Ji sudeda .jos pietus į kakalį anksti po pietų ir leidžia 
Karščio Kontroliuotojui prižiūrėt ir dabot dėl jos. Ant 
šešių ji randa pilnai išvirtus, laukiant padavimui. Nu
rodymai pasako kokie valgiai gali tat Svirti tokiam 
laikotarpy—su tokiu pat karščiu.
Tas moderniškas virimo būdas yra daug lengvesnis, 
daug mažiau apruhežiuotas. kad kiekviena motina t*lt 
pašvęsti tas reikalingas valandas savo vaikučiams.
Lzeik pas jūsų gezo kompaniją kad pademonstruotu 
tuos naujuosius pečius.

giau žvakę ir atidariau du
ris. Žiuriu: stovi žvalgybi
ninkas, du nuo galvos ligi 
kojų ginkluoti policininkai 
ir du civiliai žmonės. Prie 
vartų automobilis.

Suėjus visiems į svirnų, 
žvalgybininkas pranešė, kad 
darysiąs kratą. “Su mielu 
noru, darykit” — atsakiau, 
“pas 
ra.”

dytas.” “Pavojingas visuo
menei ir valstybei asmuo.” 
Tai yra Alfa ir Omega, ku
riuo remiasi komendantas 
ir visa “načalstva” ligi pat 
diktatoriaus. Nuoširdžiausi 
tavo Įrodymai, tūkstančiai 
liudininkų nepajiegs šito nu
tarimo sugriauti. Karo ko
mendantas, jei jo gera “los- 
ka,” tokiu pat nutarimu iš
tremia tave visam karo sto
viui Į Lietuvos Sibyrą-Var
nius; o jei ne, tai gali ir karo 
teismui atiduoti, o tas jau 
juokų nekrečia.

Kad žmonės nesipiktintų 
tokiu nežmonišku teroru, 
apie kiekvieną suimtąjį pa
leisdavo šlykščiausių pletkų, 
kaip antai, “jei jų ar jo būt 
nesuėmę, tai jie būt ėję ir 
kitus būt piovę.” štai, kokių 
šlykščių dalykų griebėsi fa
šistai kovoje su savo idėji
niais priešais. Taigi ar gali
ma fašistai aukščiau statyti 
už bolševikus? Niekados, 
nes pastarieji pralenkia 
anuos ir siekia toliau negu 
viduramžių inkvizicija.

Ar tikrai tokie “komite
tai” buvo Lietuvoje, tvirtin
ti aš negaliu, vienok man to
ki komitetai nežinomi buvo 
ir musų apskrity tokių nebu
vo. Abelnai, aš manau, kad 
tai buvo tik fašistų išgalvo
tas burbulas, kad gavus pro
gos nušluoti visą opoziciją 
iki pašaknių, nes ii- ligi šių 
dienų nei vieno tokio “ko
miteto” fašistai neatiden
gė.

Diktatoriai dar nebuvo 
tokie drąsus skelbti “konsti
tuciją” dekreto keliu; jie 
ruošėsi prie referendumo, o 
referendumas, esant stipriai 
opozicijai, kažin kaip butų 
išėjęs. Todėl nors ir “nušla
vė” opoziciją, vienok netikė
dami gauti žmonių pritari
mą, įsidrąsinę paskelbė sa
vo “konstituciją“ dekreto 
keliu.

1927 metais, i'ugsėjo 11 
d., apie 1 valandą nakčia aš 
užgirdau smarkiai beldžiant 
į svirno duris. Prieš keletą 
dienų gaisras sunaikino ma
no gyvenamąjį namą, todėl 
su likučiais turto aš prisi
glaudžiau svirne. Pabudęs 
klausiu, kas beldžia. “Ati
dalyk” — pasigirdo žvalgy
bininko balsas. Aš tuojau 
nujaučiau jo atsilankymo 
tikslą, vienok dar užklau
siau, kur jis taip vėlai vaikš
čioja. Žvalgybininkas, tūlas 
Cibavičius, buvęs prie kade- 
mų žvalgyboj Utenoj, pas
kutinės doros žmogus, Įmai
šytas net arklių vogime.

šitas tipas prie demokra
tinės valdžios buvo iš žval
gybos išvytas, bet smetoni- 
ninkai vėl jį paskyrė ir at
siuntė Į Seinų apskritį. Nors 
Seinų apskritys, kaipo dau
giau atsilikęs, gana ramus, 
bet Cibavičius, stengdama
sis- parodyti savo “gabu
mus,” bylas žmonėms, iš 
piršto lauždamas, kaip bly
nus kepė.

Abeinai, Lietuvos žvalgy
boje taip yra: kartas nuo 
karto privalai ką nors Įkąs
ti, t. y. sudaryti Įtarimą ir 
areštuoti, kitaip gausi vel
nių nuo ponų viršiniftkų ir 
neteksi tarnybos. Taip man 
skundėsi keliatas buvusių 
žvalgybos agentų. Lietuvos 
žvalgyboj, aš tikras, nerasi 
doro žmogaus, bet juk do
ras žmogus tokioj tarnyboj 
ir negalėtų būti. Čia susirin
kę visi drąsus nachalai, žu- 
likai ir kitokie, kurie gud
riai moka savo ydas slėpti ir 

i vaidinti “doro žmogaus” ro-

sėdėjusieji sykiu kalėjime ir 
Lietuvos Sibyre, prašė ma- ' 
ne, išvykus iš Lietuvos, pa
rašyti tuos sunkumus, kurie 
teko ir tebetenka pergyven
ti demokratinio nusistatymo 
žmonėms fašistų diktatūrai 
siaučiant. ’

Aš tą pažadėjau padaly
ti ir pernai, atvykęs i Ame- 
ką, “Sandaroje” pradėjau 
rašyti savo “Pergyventos 
valandos.” Tik trijuose nu
meriuose buvo spausdinta. 
Toliau “Sandara” paprašė 
mane švelninti toną, bet aš 
to nemokėjau. “Sandara” 
pradėjo Įsileisti Lietuvon, ji 
pradėjo pataikauti. Toliau 
ji išsikraustė Chicagon, o 
mane patiko liga, ir pradė
tas darbas liko nebaigtas.

Kelis kartus klausiau 
“Sandarą,” ar ji tęs mano 
atsiminimus, bet “Sandara” 
nesiteikė net atsakymo duo
ti; reiškia, ji nenori.

Vienok sąžinė man ramu
mo neduoda, todėl savo at
siminimus tiekiu “Kelei
viui,” kuris nesvyruojamai 
stovi savo pozicijose. Jis, 
manau, vietos šiam straips
niui duos. (Mielu noru!— 
Red.) ♦ * #

Po Tauragės pučo 1927 
metais, Lietuvoje prasidėjo 
neregėtas “krašto valymas.” 
Noriu tarti keletą žodžių dėl 
paties pučo. Aš asmeniškai 
priešingas visokiom žudy
nėm, nežiūrint kaip jos va- 

• dintusi. kokiais idealiniais 
! obalsiais butų vainikuoja- 
I mos. Šitas pučas, kaip maty- 
I ti iš visos jo eigos, neturėjo 
! tikslo žudyti. Nors ir galėjo 
‘kai ką nudėti, vienok nieks 
'nežuvo, išskyrus pačius pu
čistus. Man asmeniškai tas 
pučas atrodo begalo kvai
las, nerimtas dalykas, ir kuo 
ilgiau aš apie jį galvoju, tuo 

■dažniau ir dažniau prieinu 
išvados, kad šitas pučas bu
vo ruoštas ne kam kitam, 
kaip pačių fašistų naudai. 
Šitas pučas padėjo jiems Įsi- 

! viešpatauti krašte ir dabar 
: jų nuvertimui jau reikia rim
bai pasiruošti. 0 nuversti jie 
į (smetonininkai) reikia be 
jokio pasigailėjimo.

Ateitis gal parodys tikrą 
to pučo tikslą, vienok jau ir 
dabar daug kas pradeda aiš
kėti. Jau to pučo vadai. Ma
jus ir Plečkaitis, vadinami 
provokatoriais.

Kodėl aš prieinu aukščiau 
minėtos išvados? Dėl dau
gelio motyvų, iš kurių svar
biausi yra šie: kur tai girdė
ta, kad padarius perversmą 
vienam mažam pakraščio 
miestely visa valstybė perei
tų jų žinion? Juk tai absur
das. Antra, ar su tokia jėga, 
ar su tokia organizacija ga
lima padaryti perversmą? 
Žinoma, kad ne. Aš sakau, 
kad šitas žaislas davė tik 
progos fašistams terorizuoti 
žmones: šimtus sušaudyti, 
šimtus sukišti Į kalėjimus ir 
tokiu budu fašistams padė
ta nusikratyti net ramiosios 
opozicijos, nekalbant jau 
apie revoliucioningają.

Fašistai šitą “pučą” kėlė 
Į padanges. Jie ėmė skelbti, 
kad apskrityse esą kokie tai 
“gelbėjimo komitetai,” ku
rie ruošėsi buk tai prie per
versmo. Todėl buvo Įsakyta 
žvalgybai išrankioti vietose 
visus aktingesnius visuome
nininkus, išskyrus tautinin
kus ir... tuo tarpu kademus.

Žvalgyba uoliai prisaky
mą išpildė. Prasidėjo “abla- 
vas” naktimis ir kalėjimai 
prisipildė nekaltomis auko- lę. Tokiais pasirodė V. Mi- 
mis. Žvalgyba, nors jokios siunas (jam labai tikėjo 
inkriminuojamos medžią-!valst. liaudininkų viršūnės), 
gos nerasdavo, vienok vi- Tamulevičius ir visa eilė ki
štoms parašydavo tokį nu-tų.
tarimą: ^nusikaltimas Iro-1 Užsimetęs švarką užde-

i
i
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(Bus daugiau)

PASTABOS
APIE BIBLIJĄ.

Kun. M. X. Mockus sako: 
“Atimkite iš kunigų velnią 
ii- Bibliją, tikėjimas be ma
tant grius ir žmonės liks lai
svi nuo prietarų, pranyks ir 
išnaudojimas, kui-is yra pa
remtas ant Biblijos ir vėl- 
nio.

Kun. Mockus sako tiesą, 
bet visgi daugumas žmonių 
tebereikalauja, kad kunigai 
su velnio ir Biblijos pagelba 
tuštintų jųjų kišenius, o jų 
protus svaigintų religiniais 
prietarais. ♦ ♦ ♦

Be abejonės, jus skaitėte 
Biblijoje, kad prieš tvaną 
Dievas Įsakė Nojui pasista
tyti arką ir paimti po porą 
visų gyvūnų, po patiną ir 
pataitę. Čia man vienas da
lykas nėra aiškus. Mokslas 
parodo, kad pasauly yra to
kių gyvūnų, kurių žmogaus 
akis nepajiegia Įžiūrėti be 
pagelbos tam tikrų stiklų. 
Taigi, kaip Nojus galėjo 
Įžiūrėti juos ir net jų lyti?

* ♦ ♦
Teko girdėti šitokį daly

ką apie tą tvaną:
Nojui jau besirengiant 

uždaryti savo arką, atbėgo 
panašus Į katalikų kunigą 

• va • • * • 1 • 1vyriškis 
priimtų, 
tvanas, 
vyriškio:

“Ar esi veislingas?” 
“Taip,” atsako vyriškis. 
“Ar turi pataitę?” 
“Ne. neturiu.”
“Tai tau vietos šioje arko

je nėra.”
Nojui tebesideriant su ku

nigu, atbėga kuilis, ir taip 
pat prašosi priimti Į arką. 
Nojus klausia:

“Ar esi veislingas?” 
“Taip.”
“O ar turi pataitę?” 
“Taip, turiu, štai ji krū

muose šaknis knaisioja.”
“Tai bėgk ir atsivesk ją.” 
Jis atsivedė kiaulę ir bu

vo Į arką Įleistas, o anas vy
riškis be pataitės turėjo žū
ti tvane. Bet kažin kaip jis 
po tvano ir vėl atsirado.

* * ♦ *

Jei Biblija rašo tiesą apie 
tvaną ir apie Nojų, tai man 
vis tiek nėra aišku, kaip 
Nojus galėjo ateiti Ameri
kon, kurios Kolumbas dar 
nebuvo atradęs? Tais lai
kais dar nebuvo ir didelių 
laivų pdrsikėlimui per van
denyną. O jei Nojus negalė
jo atplaukti Į Ameriką, tai 
kaip jis galėjo surinkti po 
porą tų Amerikos gyvūnų, 
kurių visai nėra Europoje ar 
Arijoje?

Gal koks jegamastėlis 
teiktųsi per “Keleivį” paaiš
kinti, kaip buvo su Ameri
kos gyvūnais: ar jie išliko 
per tvaną Nojaus arkoje, ar 
kitokiu budu?

Pasaulio Vergas.

ir prašosi, kad ji 
nes jau prasideda 
Nojus ir klausia to

Tokio mieste nusišovė 
Sadao Saburi, buvusis Ja
ponijos ambasadorius Wa- 
shingtone.

pereitos subatos naktį 
Bostono miesto ligoninėj 3 
žmonės mirė užsinuodiję 
nuodinga degtine.
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• WATERBURY, CONN. 
Bedarbė, jaunimas plėši

kauja, ligoniai įieško 
“stebuklų.”

Waterburys yra nedidelis 
miestas, turi 107 tukstan-| 
čius gyventojų, bet lietuvių 
priskaitoma į 12 tūkstančių, 
kurie gyvena atskiroj vietoj, 
vadinamam Brooklyne. Čia 
yra didelė žalvario dirbtu
vė, “bresine” vadinama. 
Yra taipgi keliatas nedide
lių mašinšapių ir liejyklų. 
Paskutiniais laikais darbai 
taip sumažėjo, kad jau la- 
biaus sumažėti negali. Dau
gumą darbininkų atleido 
nuo darbo, o kurie pasiliko, 
dirba tik po 3-4 dienas į są- 
vaitę. Užmokestis maža. 
Patariu iš kitų miestų neva
žiuoti į Waterbury, nes ir 
vietinių išblyškusių darbi
ninkų pilnos gatvės.

Kaip kas metas, taip ir 
šįmet parafijos fėrai prasi
dėjo 16 d. lapkričio ir trau
kėsi iki 30 lapkričio. Biznis 
buvo prastas. Nors žmonių 
ateidavo, bet gavę drinksą 

* ir vėl šovė per duris laukan, 
kad neprikibtų davatkos. 
Jegamastis J. Valantiejus 
neišlaikė prižado ir susitaikė 
su savo priešu kun. Bakšiu. 
Keli metai atgal, kada jega
mastis Valantiejus vijo iš 
Waterburio Bakšį, kiek tai 
mes parapijonai turėjom 
nesmagumų! Bėgom, pro- 
testavom, pas vyskupą va
žiavom, norėjom apginti 
Bakšį nuo “ištrėmimo.” Bet 

. visas musų triūsas nuėjo nie
kais, o musų jegamastis su 
pasididžiavimu sakė, pakol 
aš busiu klebonu, tai Bak
šys nei kojos klebonijon ne- 
įkels. Bet virto kitaip. Lap
kričio 17 d. parapijos sve
tainėj Bakšys jau rėžė spy- 
čių užsilipęs ant steičiaus, 
net sparnai lakstė, o jega
mastis klausės galvą nulen
kęs ir lupą patempęs. Tur
būt abudu gavo velnių nuo 

. savo boso ir susitaikė.
Stasys V., 17 metų vaikas, 

stovi po kaucija $3,000 už 
pavogimą automobiliaus, o 
jo draugas Albertas K., 23 
metų, irgi uždarytas. Mato
te, musų jaunuoliai pasivo
gė sau automobilių ir nuva
žiavę Į Southbury norėjo 
apiplėšt namų statybos kon- 
traktoriaus Wheelerio ofi
są. Jiems besilaužiant, 
Wheelerio žmona pajuto ir 
prižadino vyrą. Tasai pasi
ėmė šautuvą. Kada vagiliai

o kiti da labiau kelionėj ap
sirgo. (Dabar jau ir pati, 
“stebuklų” vieta tapo užda
ryta. Red.) Reporteris.

MONTELLO, MASS.
L. Pruseikos misija.

Lapkričio 17 d. vietiniai 
bolševikėliai, vardu A. L. 
D. L. D. kuopos parsitraukė 
patį bolševikų vyskupą, kad 
pabandžius da kaitą sutvir
tinti susmukusi čionais bol
ševizmą. Jiems labai skaudu 
žiūrėti į L. T. N. B-vę, nes 
jie prarado ten vadovybę 
pereitais metais ir jų kiše- 
niai visiškai ištuštėjo. Tą la
bai pajuto ir visi jų fondai.

Pruseika išėjęs ant estra
dos, pirmiausiai pripažino

JVIŲ TAUTINĖS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS SYNODAS.

pajutę kontraktorių ėmė 
bėgti, tas šovė iš užpakalio 
ir suvarė visą šūvį šniotų K. 
į nugarą. Dabar tas guli li
goninėj po policijos prie
žiūra.

Dabar da 5 lietuvių jau- 
* nuoliai yra areštuoti ir kal

tinami plėšimu. Jie vadina
si Juozas Kašėnas, 19 metų 
amžiaus; Vincas Stasėliu- 
nas, 18 metų; Bronius Ma
celis, 18 metų; Vladas Ali
šauskas, 18 metų ir Jonas 
Zuikis, 17 metų. Nekurie jų 
yra man žinomi gerų katali
kų vaikai. Tai matote, kur 
eina čia augantis musų jau
nimas! O kas bus toliaus? 
Kada užeina bedarbė ir ka
pitalistai išmeta žmones iš 
dirbtuvių į gatvę, tai netu
rėdami ką veikti jaunesni 
leidžiasi plėšikauti. Tai ka
pitalistinės tvarkos vaisiai.

Jonas Rakauskas irgi bu
vo kapitalistinės tvarkos nu
skriaustas. Teismas priteisė 
iš jo $1,900 tūlai Lucijai E. 
Brandt už tai, kad ji eida
ma pro jo namą parpuolė ir 
susižeidė koją.

Beje, Bostono “stebuklai” 
ir pas mus pagarsėjo. Daug 
ligonių buvo išvažiavę į tas 
stebuklini 
no [ 
ligoniai

IŠ ARGENTINOS.
Komunistai nėra darbinin

kų kelrodžiai.
Kaip jau žinom, besida

lydami Maskvos buterbro
dus ir išviliotus iš lietuvių 
darbininkų centus, Argen
tinos komunistai susipyko ir 
suskilo. Jų pats nešvariau- 
sis elementas pasiliko prie 
“Rytojaus,” o kiti atsimetė 
ir dabar leidžia “Darbinin
kų Tiesą.” Rytojiniai ir tie- 
siečiai savo tarpe koliojasi 
kaip rusų izvoščikai. Ir, ži
noma, be ceremonijų kelia 
vieni kitų nešvarius darbe
lius. Skaitai žmogus jų laik
raščius ir stebėsi tais naujo
viškais musų amžiaus jėzui
tais, kurie prieš darbinin
kus kryžiavojasi, peršasi i 
vadus * ir prižada padalyti 
Argentinoj darbininkams 
“rojų.” Pažiūrėsime, kiek 
jie yra gera padarę per pas
taruosius du metu. Gal nie
kas nėra tiek lietuviams blo
ga padaręs, tiek juos ap
juodinęs ir tiek centų iščiul
pęs, kaip Argentinos išsigi
mėliai “rytojiečiai” su J. 
Baltušninku, J. Švedu ir bu
vusiu fašistinio “Balso” re
daktorium p. Paliuku, ku
rie dabar figūruoja tarpe 
“rytojiečiu.” Jie čia rinko 
aukas, pardavinėjo pajus 
(serus), lipino markutes, 
rinko pinigus Į spaudos, na
mo, preso ir kitus fondus. 
Darbininkai aukavo pasku
tinius sunkiai uždirbtus cen
tus ; daugiausia buvo aukau
tojų iš tolimų provincijų, 
nuo gelžkelių, nes tenai jie 
nieko nežinojo kas čia deda
si su jų centais suaukautais. 
Buenos Aires darbininkus 
jie- mažiau išnaudojo, nes 
Šie geriau komunistus paži
nojo ir pinigų jiems tiek 
daug nedavė. Komunistai, 
kurie buvo arčiau prie fon
dų, tai namus pasistatė, tik 
sau, o ne bendrovei ir ne 
“Rytojui.” O likusieji cen
tai perėjo per vadų gerkles, 
gi darbininkams liko tik 
šunlapis “Rytojus,” kuris 
kitaip čia vadinasi “Daina 
be galo,” nes vis tas pats; James R. Houghton iš Bos- 

t.;-, ~~ a t, c 'tono, p-lė Sofija Vaitkiutė, 
smuikininkas Juozas Samu
lis ir Žinyčios choras.

Ministeris Palšis puikiai 
darbuojasi tarp progresyvėsčios geriausias ’ 
visuomenės. Montelietis. bet podraug atminti.

t

i^as kapines Bosto- 
priemiesty, kur buk tai 

_ miai stebuklingu budu 
pagiją. Kai kurie jų sugrįžo 
tokie pat, kokie išvažiavo,

{naudos. Suruošti liaudies 
j teatrą, galėtume įsteigti Įvai- 
įrių sekcijų kultūrai kelti ir 
kartu kelti iš miego ištautė- 
jusius lietuvius. Bet dabar 
viena organizacija nori pa
kišti koją kitai, vieni kitiems 
daro Įvairių trukdymų.

Kvietė visus po viena 
brolybės vėliava ir veikti iš 
vieno, nekišant kojos vieni 
kitiems. Bet visas šitas pasi
kalbėjimas nuėjo niekais, 
nes “Švyturio” organizaci
jos lyderiai ir nariai salėje 
visą laiką sėdėjo ir neišreiš
kė ne už, nei prieš. O disku
sijos ir buvo taikomos pasi
kalbėti su tos organizacijos 
lyderiais, kurie eina prieš 
visas kultūrines organizaci
jas. Ant galo Krasauskas, 
“Švyturio” draugijos lyde
ris pareiškė, kad jie esą Įžei
sti, kad jų pavardės buvo 
išreikštos viešame susirin
kime, tokiu budu jie turį ap
leisti salę.

Iš to matome, kokiais pa
grindais eina Toronto fašis
tai. Kada kalbama apie kul- 
turiškus klausimus, tai jie 
tyli ir raudonuoja. Supran
ta, kad kultūra yra priešin
ga jų Įsitikinimams. Iš to 
aišku, kad jie netik nekeis 
savo taktikos, bet dar ašt
riau nusistatys prieš kultū
rines organizacijas. Visas 
susipratęs lietuvių jaunime, 
minkime po kojų burtus ir 
klastų pasaulį neatsižvelg
dami jokių gązdinimų, o ant 
viršaus statykim šviesos, 
taikos, doros ir vienybės 
rūmą. J. Dilgė.

“Sandara” persikėlė iš 
bostono Į Chicagą, o “Ai
das” iš Clevelando į Dėt-* 
roitą—

Vis dėl to pinigo.

Laikraščiai daug netiesos 
rašo apie politinę ir ekono
minę padėtį šalyje, palaiky
dami turtingųjų klesą— 
• Vis dėl to pinigo.

Kunigas bažnyčioje rodo 
dangų ar pragarą po mirties 
žmonėms, o oolitikierius ro
do rojų ant žemės—

Vis dėl to pinigo.

Gruodžio 29, 1 m., šv.imes gyvename laikuose, ka-
Jurgio Lietuvių iitiškoj da žmonės siekia demokra- 
Bažnyčioj, 107 S um 19-th tybės ir todęl turi teisę dali- 

vauti tvarkyme savo reika- 
ilų.

Synode prašome neatbū
tinai dalyvauti dvasiškiją ir 
svietiškius atstovus: Law- 
rence, Scranton, Binghamp- 
ton, New York. Philadel- 
phia, Chicago, Westville ir 
kitų parapijų, visus inteli
gentus ir šiuomi suintere
suotus kolonijų veikėjus. 
Synode taipgi dalyvaus ar
kivyskupas ir du vyskupai.

Synodas prasidės su pon- 
tifikariškais mišparais suba- 
boj, gruodžio 28, 1929, vir
šuj minėtoj Šv. Jurgio baž
nyčioj, ir tęsis bent tris die
nas.

st, Pittsburgh. Pa.. atsibus 
Amerikos lietuviu > prigul- 
mmgų parapijų Synodas, i 
kurį šiuomi yra kviečiami:

1. Visi tautiškų (nepri- 
gulmingų) parapijų klebo
nai ir kunigai.

2. Svietiški visų tokių pa-
* ’ * ri bažnyčias 

ir kunigus ar ne. nedaro 
skiitumo) atstovai. Atstovų 
gali būt tiek kiek parapijos 
išgali prisiųsti.

3. Visi svietiški inteligen
tai ir veikėjai, kurie šiuomi 
judėjimu yra suinteresuoti.

Amerikos lietuvių visuo
menei yra žinoma, kad ne- 
prigulmingos . lietuvių kata
likų bažnyčios judėjimas 
prasidėjo apie 30 metų tam 
atgal, bet tai buvo maždaug 
vietiniu kolonijų apsireiški
mas, be jokio> centralinės 
organizacijos ir tvarkos, 
tankiai po Įtekme lenkų 
“nezaležnikų,” ir dar tan
kiau su negeistinais, visuo
menę erzinančiais ir lietu
viams morale ir materiale 
skriauda. Judėjime pasiro
dė įvairus apgavikai ir apsi
metėliai pasivadinę “kuni
gais,” “vyskupais" ir net 
m, - -

? p -v Iumuom*. rapijų (ar jos turi rbolševikų susmukimą, šaky- fdpį»'įXni.
damas: “Ištikrujų, bolševi
kai smunka,” nes klausyto
ju susirinko tik Į 50. Jisai 
prisiminė senus laikus, kuo
met jo prakalbų klausyti 
prisirinkdavo pilna svetai
nė. Pruseika vistiek turėjo 
užtektinai ambicijos girtis, 
kad bolševikai “augą,” o so- 
sialistai ir liberalai “mun
ką,” kitaip, girdi, ir būti ne
gali. Pruseika nenori teisy
bę pasakyti, kad bolševikai 
smunka, o vietomis jau taip 
susmukę, kad jau gėdijasi 
ir bolševikų vardo. Montel- 
loje .buvo “darbiečių” kuo
pa gana skaitlinga; buvo 
progresisčių kuopa, L. T. R. 
“Viesulą,” ir bolševikai val
dė visas pašelpines draugys
tes. O kur jie šiandien? Jų 
pėdsakai liko tik draugys
čių knygose, kur yra užra
šyta, kiek turto jie sunaiki
no. Apskaitoma, kad jie 
pražudė į $15,000 draugijų 
pinigų. Faktas yra toks, kad 
ii- pats Pruseika smunka. 
Seniaus savo prakalbose so
cialistus kitaip nevadinda
vo kaip tik “smalaviriais,” 
“žalčiais” ir “krokodiliais,” 
o šiandien tą viską užlaiko 
savo pilve. Pruseika mato 
sau pavojų, tai bankrotą 
bolševikų spaudos, nes visi 
buvę veiklesni bolševikai 

I j meta skaitę bolševikų laik- 
raščius, o užsiprenumeroo-

Kun. Z. K. Vipartas, 
Genei*. Vikaras Senosios 
Katalikų Bažnyčios Ameri
koje.

Kun. Stasys Šleinis, 
Kleb. Lawrence Parapijos.

TORONTO, ONT., CAN. 
Bandom burtis vienybėn.

Iš Toronto lietuvių kolo
nijos ateityje galima laukti 
teigiamų rezultatų kultūros 
srityje.

Jie liuoslaiki praleidžia
arkivyskupais. ’ ir drumstė Įvairius sumanymus disku- 

ir diskreditavo visą judėji-'suodami. Pagirtas sumany
mą.

Synodas yra

ja vieni “Keleivį,” kiti 
“Naujienas,” treti “Sanda
rą.” Kitaip ir būti negali.

Koncertas pasekmingas.
Metodistai turėjo koncer

tą 20 d. lapkričio. Publikos 
prisirinko pilna Žinycia. 
Programą išpildė pagarsė
jęs artistas ir dainininkas

giedama. Jeigu ne A. L. S. 1 
Sąjungos nariai ir ne “D. . 
Tiesa,” tai “Rytojus” netu
rėtų ir ko rašyti. Šiandien 
jau neberasi nei vieno do- ( 
resnio lietuvio Argentinoj, 
kurio “Rytojaus” komunis
tai nebūtų apšmeižę ir pur
vais apdrabstę. Nei vienos 
tautos išeivija neturi tokios 
šlykščios ir išsigimusios 
spaudos, kaip lietuvių atma
tos—Baltušnikas su J. Šve-Į 
du. I
Anarchistai su komunistais 

šimet Buenos Aires mieste 
daug dirbtuvių išvedė strei-’ 
kan. nežiūrėdami, kad tūks
tančiai yra bedarbių. Nuo 
Naujų Metų streikai prasi
dėjo ir iki šiol dar nei vie
nas nebuvo darbininkų lai
mėtas. Doksudo Frigorifiko 
streikan įsikišo vadovauti 
lietuviški baltušnikiniai ko
munistai, o kAi streiką pra
laimėjo, tai jau bijo ir pasi
rodyti, nes žino gerai, kad 
išvesti iš darbo 300 lietuvių 
gali Baltušnikui antrus aki
nius uždėti. i

Norint streikas laimėti, 
reikia pirma būti gerai or
ganizuotiems ir parinkti ge
ras laikas, o ne tada strei- 
kuot, kada vadams pristin
ga pinigų. Mat, jie darbinin
kus išvedę j streiką rašo į 
unijas ir renka po tripezi. 
šių dviejų partijų, kaip ko
munistų taip ir anarchistų, 
reikia saugotis kaip ugnies. 
Reikia imti socialistus už 
vadus, tai tada galima bus 
ko nors tikėtis. Vilka*.

mas buvo tas, kad sujungti 
šaukiamas visus lietuvius ir lietuves iš- 

su sekančiais tikslais, bu- vieno dirbti, 
tent:

1. Suvienyti visas nepri- kuopelės 
gulmingas parapijas ir in- 17 d. “St. Agnės” svetainėj 
korporuoti pagal Jungtinių i suruošė 
Valstijų įstatymus, Įregist- “Menas, 
ruojant visose valstijose kūrikas. Jb 
tokios parapijos egzistuoja, 
tveriasi arba gali tvertis at
eityje.

2. Sutvarkyti bažnytinę 
hierarchiją (valdžią), ko
ordinuoti visų kunigų veiki
mą ir padaryti žingsnius su 
tikslu prašalinti negeistiną 
elementą iš musų judėjimo.

3. Priimti konstituciją pa
gal kurią bažnyčia ir para
pijos tvarkysis.

Sutvarkymui 1 
jos projekto yra , 
lietuviai advokatai specia
listai kanoniškų teisių ir su- dr. Burė, Stukas ir kiti. Jie 
sipažinę su įvairių bažny- nurodė, kad lietuvių jauni- 
čių tvarka. Tikimės uoliai mas veikia išsiskirstęs į ke- 
sekti krikščioniškos bažny- lėtą organizacijų ir Į pavie- 

< tradicijas, nius asmenis, kuriems susi- 
kad'vienijus butų daug daugiau

Keli iniciato
riai Jaunimo (sąjungos) 

vardu, lapkričio

paskaitą temoj: 
” Pasakojo dr. Stu- 

Jis nupasakojo tiktai 
vieną “meno” kryptį—teat- 
rą. Sako: “Teatras yra žmo
nių gyvenimo atvaizdas, 
kaip jis atrodo blogose ir 
gerose pusėse, t. y., gyvas 
iliustruotas gyvenimo pa
vyzdys ir kviečiu visus jau
nuolius burtis daugiau į 
bendrumą, statyti liaudies 
teatrą liaudies tarpe.”

Po paskaitos buvo atskirai 
iškeltas klausimas jungtis

konstituci-1 visiems lietuviams po viena 
i pakviesti [draugiškumo vėliava.

Šiuo klausimu referavo

C

Kas Mums Rašoma.
Lavrence, Mass. — Dar

bai čia taip sumažėjo, kad 
naktini šiftą visai paleido ir 
nežinia kada pradės vėl 
dirbti. Lawrencietis.

I

489 BROADWAY,
Netoli Dorchester St, 

Telefon So. Boston 0536 
— SO. BOSTON, MASS.

■ jį ■ -r ——

Viena* iš geriausių Radio Amerikoje Majestic, 
kuri* žavėja savo muzika kiekvieną. Be abejo, rei
kia prisiklausyt to* stebėtinos radio muzikos ir tik 
tada galima suprast jo spėką ir malonumą tono 
to stebuklingo radio.

Artimas ir tolimas stotis gausit parankiai ir grei
tai. Naujausiu* išradimu* kokie tik yra ^adio, rasite 
MAJESTIC. Didžiausia gvarancija. Geriausias pa
tarnavimas ekspertų ii musų kompanijos.

Majestic Jubiliejini* Modelis, sudėtina grožio, 
tolumo ir spėkos, lyginasi su kiekvienu kitu radio 
aparatu net brangiausių kainų. Leiskite, pademon- 
struot jum* MAJESTIC. $5.00—DOWN—ĮMO- 
KET, kitką* ant lengvų mėnesinių ar savaitinių nu
mok ė j imu; dideli* atrokavima* ant ju*ų seno radio.

RADIO

AAV EL£(™
COMPANY

------ 1 ~*i - __

Lietuvoje kunigai palikę 
bažnyčias, vieni su brau
ningais rankoje ant bačkų 
sulipę rinkoje politiškas 
prakalbas rėžia, o kiti užsi
auginę barzdas išvirto šmu- 
gelninkais ir bankieriais pa
sidarė-—

Vis dėl to pinigo.

Rusijos raudonasis dikta- 
orius Stalinas pamynė po 
tojų- spaudos, susirinkimų 
ir balsavimų laisvę, kasdien 
grūda Į kalėjimus ar šaudo 
savo priešininkus—

Vis dėl to pinigo.

Juodieji diktatoriai Itali
joje ir Lietuvoje nesiskaito 
su daugumos piliečių valia, 
bet valdo šalį pagelba gele
žinės diktatūros—

Vis dėl to pinigo.

Daugelis šeimynų šian
dien užsiima munšaino par
davinėjimu—

Vis dėl to pinigo.

brau-

Argentinoj didelė bedar
bė. — Pereitais metais Ar
gentinoj buvo išrinktas 
D-ras Iregoženas respubli
kos prezidentu, tai nuo to 
laiko pasikeitė vidujinė ša
lies politika. Nauja valdžia 
pradėjo spausti fabrikantus, 
kurie čia susideda daugiau
sia iš svetimšalių. To pa
sekmėje kilo didelė bedar
bė. Daug darbininkų atleis
ta nuo darbo, o jei kurie 
dirba, tai irgi sutrumpintą 
laiką. Tuo tarpu gi emi
grantų privažiuoja vis dau
giau. Net baugu darosi pa
žiurėjus, kaip rytais tūks
tančiai alkanų žmonių ap
gula fabrikų vartus. Senai 
jau tokių sunkių laikų Ar
gentinoj nebuvo. Vilka*.

Toronto, Kanada. — Jau
nimo kuopelė buvo suruo
šus šokių vakarėli. Griežė 
pačių lietuvių muzikantai. 
Publikos susirinko daug. 
Buvo skrajojantis paštas ir 
daugiausia atviručių gavu
sioms merginoms buvo ski
riamos dovanos. P. B.

šnipas Fraina išperėjo 
Amerikos komunistų parti
ją, o paskui kiti tokie pat 
šnipai sukvietė komunistus 

į Mich. valstijos miškus ir 
juos išdavė savo broliams 
detektivams—

Vis dėl to pinigo.

Šiandien komunistai* ant 
žūt būt nori užkariauti SLA. 
ir paimti savo globon tą mi- 
lioną dolerių, kurie yra 
SLA. ižde, kad turėjus ab
rako ateityje—

Vis dėl to pinigo.

Per pastaruosius 9 meti® 
komunistai priorganizavo 
devynes galybes visokiu 
fondų ir fondelių, ir jie tai 
darė—

Vis dėl to pinigo.

Nors komunistai patįs bi
jo Rusijon važiuoti, o jei 
kurie nuvažiuoja, tai greitai 
bėga atgal, teČiaus jų spau
da nuolatos giria Sovietų 
tvarką—

Vis dėl to pinigo.
— ■ .J . -

Apie 5 milionai alginių 
vergų šiandien Dėdės Šamo 
žemėje vaikščioja nuo dirb
tuvės prie dirbtuvės jieško- 
dami darbo ir jo neranda—

Vis dėl to pinigo.
Pasaulio Vergas.

Naujas koliojimosi žodis. 
—Argentinoj tarp komunis
tų vartojamas naujas kolio
jimosi žodis. Pavadinus an
dai A. Janonį “rytojiečiu,” 
jis tuoj šoko koliotis ir sa
ko: “Kaip tu gali mane skir
ti prie tų prachvostų šaikos? 
Aš jau seniai atsikvitavojau 
nuo tų aferistų.” Vilkas.

Tacoma, Wash.—Čia yra 
viena lietuvių šeimyna, ku
ri verta pasigailėjimo. Tė
vas ir sūnūs smargiai geria, 
mergaitės savo motinas 
taipgi negerbia. Moteris li
gota, bet namelis, kuriame 
jie gyvena, yra jos savasčia. 
Dėlto daugiausia kyla nesu
sipratimų, kad motina ne
perveda to namelio vaikams. 

Į Barniai blogai atsiliepia an 
j visų lietimų. Matę*.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendriek’s Ilerbs Lasative yra 

Padaryta iš Gryni) žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrali vidu
rių malimu. Nereikia virinį, o tik 
sumaišyt sn vandeniu ir užsigert 
einant gult Visiškai nekenks
mingas. ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems. Kaina 60c., o per paš
tų 65c.

KUNDROTO APTIEK A
229 Bedford Ar. BrookJya, N.Y.

LENKIJOS SEIMAS PA
REIŠKĖ NEPASITIKĖ

JIMĄ VALDŽIAI.
Susirinkęs Lenkijos Sei

mas pereitą ketvergę pareiš
kė valdžiai nepasitikėjimą. 
Ar dabar valdžia rezignuos, 
ar Seimą paleis, d a nežinia.
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Lietuviai Rygoje

—Roman, Maike, ir pasi- no mokslo tenai nėra, žino- 
....................... ' ma, aritmetika visur yra vie

noda. Istorija taip pat Bet 
kuomet prieisi prie gamtos ■« « • S* • • A •

No. 50. Gruodžio 11, 1929.

ŠVENTI STEBUKLAI
ir pasiryžimo. Ir todėl ne
nuostabu, kad šiandien iš 
didžiulės lietuvių kolonijos 
Rygoj tematome tik sukle- 
rikalintus likučius, ir tai la
bai mizemus. Donu.(Medžiaga istorijai). kių šiandien nestinga ir Lie- 

Prieš didiji karą, Ryga *uvoj. Darbiainkai apie tą 
(lietuviams būro vienas di-dra«g?W nieko nežinojo, , 
'desniują centru Europoje. ?«* P®* veikimas paso 
Oficiaie 1912 metų statisti-'a5™«davo tik metinio girto 
ka lietuvių butą Rygoje apie[balla« surengimu. |
40 tūkstančių ir beveik ant-Į 6. “Žaislas,” laisvamanių 
ra tiek, kurie save užsirašė organizacija su 40 narių, 
kitokiais. Ta skaitlinė kas Tai iryi artistų-mėgėjų kuo- 
metai vis augo, kol 1914 me-jpa. Lietuvių tarpe tos drau- 
tų pabaigoj pasiekė arti 60,- gijos nariai buvo vadinami 
000 žmonių. Bendras Rygos |dar “jokavitais.” P— —s' 
miesto j_, 
siekė tuomet virš pusės mi-’zacija._ 
liono 
Kiekvienam rygiečiui žino
ma, kad beveik visi Rygos , 
vežėjai, kiemsargiai, poli
cininkai ir gelžkeliečiai bu
vo lietuviai. Namų ruošos 
mergaičių 90 nuoš. sudarė 
lietuvaitės. Ką jau bekalbė
ti apie nekvalifikuotus fab
rikų darbininkus. Pavyz-

• džiui. vienas didžiausių gu- 
' mos fabrikų, “Provodnik,” 
iš bendro 12,000 darbininkų 
skaičiaus, lietuvių skaitė 
apie 8J)00. Tas pat buvo ir 
kituose fabrikuose. Lietuvių 
buvę visur pilna. Ištisi mies
to kvartalai, kaip Raudon- 
dauguvis, Grizinkalna* ir 
Tomakalnas buvo beveik 
vien lietuviais apgyventi.

Neveltui latvių visuome
nės reiškėjai rimtai buvo 
susirūpinę tokiu lietuvių at- 
pludžiu. Jeigu ne didysis 
karas, Ryga butų likus ap
gyventa lietuviais, su ku
riais butų reikėję skaitytis, 
kaipo su gausinga tautine 
mažuma. Tik didžiojo karo 
dėka latviai “atsipalaidojo” 
nuo lietuvių. Prie “atsipa- 
laidojimo” nuo lietuvių žy
mioj daly prisiėjo ir Rygos 
lietuvių “inteligentų” dide
lis lepšiškumas ir ištižimas. 
Tų dviejų Rygos lietuvių 
inteligentų požymių dėka, 
šiandien Rygoj tematom tik 
pasigailėjimo vertus liku
čius is gražios ir ateičiai 
daug žadėjusios praeities.

Jeigu anuo metu Vilnius 
lietuviams buvo kulturiniu 
centru, tai Ryga tuomi pasi
girti negalėjo dėl minėto 
lietuvių “inteligentų” lep- 
šiškumo. Tiesa, Rygoj buvo 
nemaža lietuviškų organi
zacijų ir Įvairių draugijų

aiškink, kodėl tu man taip 
meluoji? 
*' —O kur tas melas yra? . _

—Pereitą sykį tu man sa- mokslų, prie evoliucijos, tai 
kei, kad Jokūbas norėjo tenai viskas aiškinama at- 
apieravot Dievui savo sūnų bulai. Aiškinama taip, kad 
Izaoką. O kaip aš dabar iš vaikas išaugtų karštas kata- 
žvento rašto suradau, tai ne likas, tikėtų Į dangaus kara- 
Jokubas norėjo Izaoką pa- lystę ir klausytų kunigų, 
piaut ale Abraomas. Šven- —Olrait, Maike, tegul bus 
tas rastas, Maike, parodo ir taip. Bet ar tai šlėktas 
labai aiškiai, kad Abraomas daiktas? Juk žmogus turi ko 
pagimdė Izaoką, o Izaokas nors bijotis, ba kitaip jis iš- 
Jokubą. Vadinas, Jokūbas tvirks. Kad vagis nevogtų, 
buvo Izaoko sūnūs. Taigi tai bažnyčia pastato velnią, 
pasakyk tu man dabar, ko- žmogus bijosi papult į pek- 
del tu prieš vyresnį taip me- lą, ir susilaiko nuo vogimo, 
luoji? Jus, bedieviai, sakot, kad

—Aš norėjau persitikrint, velnias nereikalingas, ba 
ar tu, f*—. ------------
chronologiją.

—Bet tai ne viskas, Mai
ke. Tu man sakei, kad šven
tas raštas yra zababonų kny
ga ir ne vieną kataliką išve
da iš galvos.

—Aš tau sakiau tik fak
tus, tėve. Tie dalykai tan
kiai gyvenime atsitinka.* —v«bF bbCb«, 

štai, vienas fanatikas aną- kaip tu aiškini. Kada para- 
dien nusikirto sau ranką pijonys pareikalauja iš savo 
vien dėl to, kad jis rado klebono atskaitų, tai jis juos 
Biblijoj tokį patarimą. į paprastai ne velniu baugi-

—Tai čia, Maike, ne Bib-’na, bet šaukiasi policijos. 
Ii ja kalta, ale pats žmogus kad ji juos išvaikytų. Pats 
durnas. [popiežius prie savo durų lai-

—Žinoma, kad protingas ko ginkluotą šveicarų gvar- 
rankos sau nekirstų. Bet ta- diją, vadinasi, policiją, o ne 
me juk ir yra bėda, kad ka- prikimštą velnią. Gyvenimo 
talikams kunigai draudžia faktai parodo, kad karščiau- 
protauti, o liepia tiktai rikė-1 si katalikai velnio nesibijo, 
ti ir daryti taip, kaip Bibli-* _Na> užteks, Maike, ba 
joj parašyta, nes Biblija vistiek aš tavęs prie dyasios 
esanti Dievo žodis. ,į šventos neatversiu.

—As tau pasakysiu, Mai- . l t V A VA_._ I
parašytas labai gerai, ale jį 
gali suprasti tiktai sveiko iri 
čysto razumo žmonės, o to? 
kių šiandien ant svieto ma
žai.

—Aš su tuo sutinku, tėve. „ ...
Kvailių pasauly visuomet1 
buvo* ir yra daugiau, negu 
protingų. Bet pasakyk manr • • — - - *
kas gi < 
žmonėms apsišviesti, jeigu p1*1®5®* laporatorijose ir Ki
ne dvasiškija su bažnyčia? ‘Aklose

XUWA1>V« -
nigai patįs * mokina vaikus, 
kad tik nebūtų tokie durni. 
Ir prie musų parapijos yra 

h«4kulė. * :
z ■—Bet ar žinai, tėve, ko- 
j|el kunigai stato mokyklas ____ . v , _______
įftie parapijų? Į šį utarninką susikūlė trauki- veiklumu buvo Įgijusi dide-

—Na, o kodėl gi? 'nis su darbininkais. Devyni IĮ populiarumą lietuvių dar-
| —Jie stato jas dėlto, kad žmonės užmušti ir 40 sužei- bininkų tarpe.

negalėtų pažinti gry- sta- 4. “Kanklės,” vadinamų
49 mokslo. Jie nuo pat ma- --------------- inteligentų kliubas, su 40
Mm 90ri jiems ikalti i arai- NEW YORKO GAISRE narių. Tai artistų-mėgėjų 

ŽUVO 9 ŽMONES. kuopa, kuri davė Lietuvai 
Judomujų paveikslų stu- daug to mėšlo, kuris ir šian-

likas, tikėtų j dangaus kara-

—Olrait, Maike, tegul bus

tėve, žinai šventųjų nuo vagių ir policmanas ga
li jus apsaugot Ale aš jums 
pasakysiu, kad velnias yra 
daug geresnis vačmanas Už 
policmaną, ba policmanui 
reikia algą mokėt, o velniui 
nereikia jokios pėdės. Ma
tai, vaike, kaip aš tave su- 
kirtau.

—Bet taip nėra, tėve.

PADARE 200,832,050 GA
LIONŲ SPIRITO.

Valdžios raportas paro-

Da daug yra vargšų žmo- rado net 3 kryžius. Teko il- 
P AM A fili 1 D|iVn nelių, kurie dar tiki viso-'gai galvoti, kaip sužinoti, 
* rtl’rtOU Į Iuilv' kiems šventųjų stebuklams? kuris yra ' Kristaus kryžius, 

I II T/’| | A garbina “stebuklingų dievo nes Piloto užrašas buvo išdi-
MUvLHĮ. motinų” paveikslus, kėliau- lęs. Pagaliau sugalvoję. Pa-

------------ ja Į šventas vietas ir tt. Ku- ėmę ligonĮ, uždėję ant vie- 
Komunistai atėjo Pilsuds- nigai šiems žmoneliams ža- no, paskiau ant antro kry-

■ da po mirties amžiną dan- • žiaus, bet ligonis pradėjęs
J silpti ir ką tik nenukeliavęs 

pas Abraomą. Priėję išva
dos, kad tai dviejų latrų 
kryžiai. Tada ligonĮ uždėję 
ant trečio kryžiaus—jis tuoj 
“pasveikęs.” Nebebuvę abe
jonių, jog tai Kristaus kry
žius. '

Vėlesniais metais ir šimt
mečiais buvo atrasta daugy
bė “šventų” relikvijų ir pa
veikslų, kurie darė “stebuk
lus,” “gydė” ligotus ir nešė 
kunigams didelius turtus.

Liudvikas šventasis, po 
dviejų nepavykusių kry- 
žiaus karų, už didelius pini
gus nupirko kryžiaus ske
veldrą, kelias vinis, kempi
nę, su kuria girdė Kristų, 
Kristaus rūbų dalĮ ir erškė
čių vainiką. Henrikas Liū
tas už 100,000 markių nu
pirko evangelisto Morkaus 
pirštą. Daugumą šių naujai 
atrastų relikvijų paėmė baž
nyčios ir vienuolynai. Žmo
nių minios ėjo prisiliesti re
likvijoms, ar jas pabučiuot, 
kad Įgijus “nuodėmių atlei
dimą” ar “pasveikus.” Ku
nigams turtai augte augo.

Ko tik neatrado! Už ke- 
.— • -— ’-~- llių šimtmečių atrado visą 

die heilige Troedeibu- j Kristaus, -Marijos ir Juoza- 
kad 10 vaL vakare de ir kuris su nedidelėmis po garderobą. Atrado net

i amžiuj. Kaip atsirado relik-, kareivis pervėręs Kristui šo- 
I vnos. ame tai įdomiu zmiu

LIUCIJĄ.

kiui į talką, bet ii* juos
gaus karalystę, x> patys sten-( 

.... , , .. _ giasi sau padaryti nebloges-
-----------dabar iš Europos nę dangaus karalystę šioje! 

______________ ,______ ___________ Buvo vei-nsikrasciai paduoda smul- “ - - 
gv'ventoju skaičius kli ir labai įtakinga organi- kių žinių apie tai, kas dėjo-

* ’ si Lenkijoj po to, kai Pil-
žmonių (506.000). 7. “Rūta,” mažai pasireiš- sudskis atsivedė Seiman

kusi ir bespalvė organizaci- gaują ginkluotų karininkų 
ja. Dabartinę “Rūtos” drau- kaip Seimo pirmininkas 

galima skaityti anos Daszynskis protestuoda-
“Rutos” atžala. ;mas kareivių Įvedimą,

8. “Lietuvių Vartotojų atidaryti Seimo po-
Draugija” su keliais šim- s^dį- Kaip zima, Lenkijos 
tais narių. Tai buvo grynai Pręzidentas paskui atidėjo 
darbininkiška oi^anizacija. Seimo atidarymą visam mė- 
Ji anuo metu laikė dvi krau- nesiUL 
tuves, J Jaigi,

Be to buvo dar kelios “gy- prieš j
vo” ir “negyvo” i _■______ ... . -
sąjungos su keletą “dūšių.” Lenkijoj surengė masines Turino yra išsireiškęs: 
Kartu negalima pamiršti demonstracijas i ' _ ’ ‘ '
nepaminėjus ir d v fėjų slap- kratiją, seimą ir jo pirmi- rio Kristus mirė, tai reikia 
tų draugijų: tai “Kibirkštė- ninką DaszynskĮ. Varšuvoj garbinti ir asilas, ant kurio 
lė” ir “Žiburėlis.” Ė__ 7 " \ * v”
išimtinai pažangi n jų moks- dideles eisenas su plakatais, 
leivių organizacijos, i 
veikliu ir ankštai susijusios mmai vaszynsKio ir seimo, 
su darbininkiška lietuvių vi- o taip pat Įvairus obalsiai. 
suomene Rygoje. j Policija s " " *

Iš eilės pereisim prie lie-(n^
tuviškos spąodos T
(1) “Rygos N

pat, anot jų, “ašarų pakal
nėje.” Įdomi visų šių stebu
klų atsiradimo istorija, tuo 
labiau todėl, ‘kad senovėje 
bažnyčia nepripažino jokių 
šventųjų paveikslų ir relik
vijų. Dėl relikvijų garbini
mo ginčai tęsėsi apie du 
šimtmečius, šis ginčas dali
nai buvo priežastim bažny
čios skilimo i graikų ir loty- 
nų bažnyčias. Karalius Kon- 

įstantinas V visus dievų at- 
, protestuodama vaizdus paskelbė stabais ir 

> prezidento dekretą, liepė nuo jų išvalyti visą ša- 
rožančiaus lenkų socialistų partija visoj lį. Vyskupas Klaudijus iš 

___ _ _ _ _ : Jei 
Į)2$miršti demonstracijas už demo- garbinama kryžius, ant ku

t
I

I

/

Buvo tai vietos darbininkai surengė jis jojo.
—. . , 7 . ----- =3* Visdeltokunigaigreitra-
gan kuriose buvo Įrašyti sveiki-;CĮo, jog šventųjų paveikslai: 

ir ankštai susijusios nimai Daszynskio ir seimo, jr relikvijos yra labai geras 
n tam pat ivaiinia nhalcinU pajamų šaltinis, ReS jų pa- 

į Policija suėmė daug zmo- galba iš sufanatizuotų žmo- 
w,--niu’ jnelių galima surausti milži-

RygojeJ Lvove Įvyko gana smar- niškų turtų. Tada bažnyčios 
Vx7 są- kus susidūrimas tarp de- gyvenime prasidėjo laiko-
vaitinis x laisvamanių orga- "monstrantų ir policijos. Pa- tarpis, kurį žinomas vokie- 
rias, kurio^ tiražas siekė daryta suėmimų. Lenkų so- čių istorikas Korvinas vadi- 
6,000—7.500 egz. Redaga- cialistų organas “Robotnik”, na 
vo jas mznierius Jakavičius rašo, I ’ __ _______
ir K. Stiklius. (2) “Rygos Lvovo gatvėse buvo pasiro-. permainomis tęsiasi ir^XX■ šventają įėtĮ, kuria romėnų 
Garsas,” sąvaitinis jėzuitų dę net tankai. .amžiuj. Kaip atsirado ralik- į kareivis pervėręs Kristui šo-
organas, su tiražu 6,000 egz.< Peremyšlyje policija ap- v’^’. aP’.e Įdomių žinių ną Atrado skarelę, su kuria 
Gi karo jn«^ 12,000 egz.'SUpO darbininkų kliubą, ku- Patie^ia Jau minėtas įston-. Veronika šluostė Kristui 
Redagafo4 kun. Šiltinas ir Kame Įvyko nelegalus so- .................
karo metu kun. Tumas. (3)...........................
“Vilnis,” ! . 
demokratų organas su tira
žu 3,000—5,000 egz. Reda
gavo M. podėlis, I. Bagdo- veSIHU ar siaui 
novjčiųs ir.Įriti. Veik kiek- visoj Lenkijoj, 
vienas numeris išeidavo-su .. nrezidento dpkretas 
nauju redaktorium, nes pa-'..?ls, PrezKle?«>. dekretas 
baudos varydavo redakto-,is5aukęs opozicijos rferose 
rius j kalėjimą Bet redakto-' 
riy netruko. Leido “Gied-'^ 

ia*_ . . . . . . .. me priėmė aštrias rezoliuci-
Tai ir bus beveik visi ii- prješ prezidento dekre-

gameciai pnes .anniai leidi- Rezoliucijose reikalauja- 
hot '?’įniaL 1915^-191 < metų tar- ma ^a(Į dekretas butų at-
bet nebuvo darbščios ir ak-'Pe pasirodė naujų, karo bei šauktas 
tingos inteligentijos, kuri revoliucijos pagimdytų lei-i '
butų Į tas visas draugijas dinių: (1) “Botagas,” są- _ Prezidentas savo dekreto 
Įnešusi 1 ..............
Turėjome neva “ 
dus,” I ‘ '
va turi, bet iš tų vadų, kaip 
matosi visais laikais, maža___
naudos, nelyginant iš ožio... gios . -
Tie vadinamieji “tautos va- žurnalas su tiražu 6,000 egz. socialdemokratų. Berlyne 
dai” tik kenkė ir stabdė. (Išėjo 9 Nr.). Redagavo I. !r Yg?,uvO, buyo spėjama, 
kaip stabdo katalikų kuni- Butkus, M. Poderis ir J. Ma- ^a(^ Pilsudskis Seimą įsvai- 
gija visokį kulturini ir vi- čiulis, kuris mirė nuo dide- ir apsiskelbs diktato- 
suomenini darbą. Toks jau, lj0 pirsidirbimo. (3) “Liuo- num- 
matyt, katalikiškų tautų Ii- sybė,” socialistinės krypties Ir praėjusį ketverga Sei
kimas. sąvaitraštis. Ru<ų vasario mas atsidarė. Pilsudskiui Į

Pažiūrėkim, kokias orga- revoliucijos pagimdytas, vo- talką neprašyti atėjo komu- 
nizacijas anuo metu turėjo kiečių okupacijos mimarin- nistžp. Jie tuojaus padarė

~ ' lešimą, kad Šeimas nubal-
To laikraščio tiražas suotų savo pirmininkui Da-

_ " i nepasitikėjimą.
(4) “Lais- Komunistai tikėjosi tikrai 

nes jie manė, kad 
žangios krypties lietuvių ka- už jų pasiūlymą balsuos vi-

Vokiečiams skio pakalikai. Bet pilsuds- 
> per- kininkai parodė daugiau 
Tirą- partinės garbės, negu Mas- — • - • • “ •_ •

Taku,” vienkartinis sočiai- komunistai. Už komunistų «

kurio n tiražas

ov- h?? pTIi1138 ^v°knygpje;prakaitą, kai jis ėjo Golgo- 
-----•. rv------ cialistinio jaunimo susirin-' . e Piaffenspiegel, is ku- keliu. šių skarelių buvo 

sąvaitinis sočiai- kimas. .Keli susirinkimo da- nos.S!a minesime kelis pa- atrasta net keletas dešim- 
I organas su tirą- lyviai suimti. Susidūrimų ir vyzd21115- jčių, kurios sudėtos vienon

7 Viliui^. \ Va* X* 1 - o • X

daugiau gyvumo.'vairinis laisvamaniškoskryp- .jK1 neatšauke. Seimas tu- 
i "tautos va- ties satyros žurnalas su ti-'Ji®jo susirinkti po 30 dienų, 

kaip kad dabar Lietu-'ražu 5,000 egz. Redagavo laikas praėjusi
.......................... ...... ' K. Stiklius. (2) “Naujas kętvergą. Taigi buvo lau- 

Amžius,” sąvaitinis, pažan-jkiama naujų susirėmimų 
krypties, iliustruotas terP Pilsudskio masinenjos

demonstracijų Įvyko, pla- Iš pradžių krikščionys eilėn sudarytų apie 25 met- 
tesniu ar siauresniu mastu, Marijos visai negarbino ir rus ilgą drobės šmotą! Kry- 

, jai nesimeldė, todėl kad ji žiaus skeveldrų buvo atras-
netikėjusi Kristui. Visi žy- ta taip daug, jog iš jų gali- 
mesnieji bažnyčios tėvai ma pastatyti geroką karo 
apie ją buvo gana blogos laivą. Kryžiaus vinių irgi 
nuomonės. Mariją pradėjo vis naujai atrasdavo ir jų 
garbinti tik už 500 metų po jau priskaitoma keli centne- 
Kristaus gimimo. Dievo mo- riai (vienas centneris lygus 
tinos pavadinimą Marija 112 svarų). Erškėčių vaini- 
gavo tik po aršių kovų. Kun. kų irgi atrasta keli. Dar at- 
Nestoras siūlė ją pavadinti rasta indas, iš kurio Kristus 
tik Kristaus motina, bet gėrė, su duona, kuri liko po 
Ezejo bažnyčios susirinki- paskutinės vakarienės; kau- 
mas nutarė ją vadinti dievo lėliai, kuriuos kareiviai me- 
motina. i ' '

Kartu su Kristaus moti
nos garbinimu bažnyčios 
veikėjų tarpe pakilo balsų 
ir apie Kristaus bobutės ir 
senelio garbinimą. Bet po
piežius Klemensas XI tai už
gynė.

Po to, kai karalius Kons
tantinas pasiekęs perga
lę leidosi krikštytis, kryžius 
įėjo madon. Neužilgo kara
liaus motina Elena atrado ir 
kryžių, ant kurio daugiau 
kaip prieš 300 metų miręs 
Kristus. Nors tuometiniai 
rimtesnieji istorikai apie to
kio kryžiaus atradimą nieko 
nemini, katalikų bažnyčia 
ir dabar švenčia “kryžiaus 
atradimo” dieną. Elena at-

tė dėl Kristaus rūbų. Pačių 
Kristaus rūbų į kelis šimt
mečius atsirado. Dabar jų— 
galima matyti Tiere, Romoj, 
jago ir kitur. Dievo motinos 
marškinių yra labai daug. 
Peruose rodo Marijos žiedą. 
Atrasta Įvairiausių spalvų 
jos plaukai su Įvairiausiomis 
šukomis. Dantų valomasis 
šepetukas iki šiol dar nėra 
surastas. Dievo motinos 
“pieno” atrasta taip daug, 
kad 20 pieningiausių žindy- 
tojų per ištisus metus kažin 
ar galės tiek duoti. Kristaus 
“kraujo” atrasta lašais ir 
buteliais. Ir visi šie daiktai 
daro “stebuklus,” “gydo” 
ligotus, “mažina” skausmus 
ir “padeda” parapijonims 
patekti dangaus karalystėn, 
o kunigams praturtėti.

Buvo atrasti net to asilo 
kaulai, ant kurio Verboj 
Kristus Įjojo .Jeruzalin, net 
kelios palmių šakos, kurias 
žmonės metė jam po kojų. 
Nežiūrint Į šimtus metų, ios 
buvo visai gerai užsilaikę. 
Surado ir tą vandens indą, 
kuriame Pilotas nekaltybėj 
plovė rankas, kai jis Kristų 
nuteisė. Kai kunigai matė, 
koks netikėtai geras paja
mų šaltinis yra senos relik
vijos, dienotvarkėn pasirodė 
ir senojo Įstatymo tūkstan
čiais metų seni “šventieji” 
daiktai.

Visa tai, žinoma, yra žmo-

kiečių okupacija mimarin- nist^i. Jie tuojaus padarė 
tas. Redagavo "10 komisi- Įnešimą, kad Šeimas nubal- 
ja.” M " 
siekė 3,000—4.000 egz. Iš- szynskiui 
ėjo 14 numerių. ( —
vas Žodis,” sąvaitinis, pa- laimėti, 
žangios krypties lietuvių ka 
rių organas. Redagavo L. si atžagareiviai, visi Pilsud- 
Statkevičius- W .........................................- ■ _ -
okupuojant Rygą, buvo 
keltas Petrogradan. Tirą- partinės garbės, m 
žas 8,000 egz. (5) “Nauju kvos buterbrodais
XCBBBVB, ▼ B*. — *'-*1 Viliau .*v-** —. v — .. v...

demokratų almanachas, su pasiūlymą niekas nebalsa-’ SudžiuvusĮ kvietkelį 
tiražu 5,000 egz. Redagavo vo, ir socialdemokratas Da- Aš knygoje matau,
M. Poderis. szynskis pasiliko Seimo pir- r-—— --1— —-

Čia reikią priminti ir ki- mininku toliaus.
tas kultūrines lietuvių Įstai-' Pilsudskis vis dėlto buvo 
gas Rygoje. Pirmon eilėn pasiruošęs Seimą išvaikyt. Į 
tris knygynus (Macijausko, Visos gatvės apie Seimo ru- 
•Jakavičiaus ir žygo), dvi mus buvo pristatytos jo ka- 
spaustuves (Ja n Ulevičiaus- reivių, kurie buvo apsirupi- 
Narkevičiaus ir -Jakavičiaus nę ašarų bombomis ir mas-' 
“Lietuva”), ..kurios, vertėsi komis nuo gazų. Jie laukė 
išimtinai ji<įi ių leidiniais, tik progos, kad galėtu pulti 

Kaip matome, Rygos lic- Seimą. Bet nežiūrint komu- 
tuviams organizacijų ir nistų provokacijos, Seimo 

iti per langus. Penki ganizacija su 20 narių. Tai spaudos Bet truko atidarymas praėjo be triuk-
4 moterys užsimušė, beviltiškų lipų draugi ja, ko- didesnio .gyvumo, veiklumo šma. '* -

do, kad šiais metais Jungti-'lietuviai Rygoje.
nėse Valstijose buvo paga- 1. “Pašalpos” draugija su 
minta 200,832,050 galionų 1,000 narių. Draugija buvo 

“ , kas reiškia 31,- kunigų ir jų bernų globoje.
000,000 galionų daugiau ne- Rūpinosi ligonių ir mirimo 

uri ama n. uM»n i i11 Pereitais metais. Žymi jo kasomis. Turėjo virš 30,000 
dauD-iaiiSa^*kHudn dalis buvo sunaudota ligo- rublių pinigų, kurie karo 

® - - - - ninėse, laboratorijose ir ki- metu dingo rusų bankuose.
2. “Žvaigždė,” lietuvių 

mokykloms remti draugija 
su 600 narių. Klero įtakoje. 
Miesto šelpiama.

3. “Giedra,*’ blaivybės 
draugija su 500 narių. Tik
rumoj socialistinė darbinin
kų organizacija, kuri savo

—Neteisybė, Maike. Ku-'*i!M)n!a’ .šmugelio keliu pa-
• - - ' - teko butlegenams.

9 ŽMONES UŽMUŠTI 
GELŽKELIO KATAS

TROFOJ-
Namuro mieste, Belgijoj,

49 mokslo. Jie nuo pat ma- 
įaarapri jiems Įkalti Į gal- 

reikia garbinti ku- 
įteikia vaikščiot baž-

N|' fr* nesigailėti pinigų d i jo j New Yorke šį utamin- dien smardina Lietuvą... 
jMlt garbės. Aš, tėve, ką kilo gaisras. Žmonės pra- 5. “Viltis,” studentų or- 

metus Į parapijos dėjo šokti per langus. Penki 
'žinau, kad gry-, vyrai ir ■

»

I

Kvietkelis.-
(Iš Puškino.)

Liūdnos mintys gimsta,
8® t> klausimą statau:
Kur augo? kur žydėjo? 
Kokiam lauke? Miške? 
Kieno ranka nuskintas? 
Dėl ko padėtas čia?

Ar gyvas jis? Ar ji? •
Kur jie? kur jų kampelis?
O gal jau jie nuvyto, 

AKaIp nežinomas šis 
Vtnatlfplig

Virvyte. nių apgaudinėjimas, ir dau- 
Chicago. ~ giau nieko.
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Visokios Žinios.
Kaip Jie Karaliaus Trockio Opozicija

Sviro.
t*

Šią vasarą Latvijon buvo Bet Bucharino opozicija 
atvažiavęs Švedijos karalius. stiprėja.

“Socialdemokrate”| ..yosaache Zeitung ’ pra
BULGARIJOS SOCIALIS
TŲ PARTIJOS ŠUVA- J

ŽUVIMAS.

kai k^iems reakcingiems ir Bo^u.skis, pateikė 
gelakęlių vaidyboa penams ^ijai r JriuF0
nuo> didelio dėl ud atsisak
laukiamų švedų karaliaus Trockio prakeikia jo idė- 
vaisių Latvijoje pradey su-^ ^lisi !igši0linio
simaisyti protas Kad pa- ^,4, ge j u
grąžint! gelžkelio linijos p^^avimų pasiduoti par- 

. i • v.~* f t> )tijo« nutarimams, rvomunis-darbmmkų būkle nebepa- jamose vietose skersai Ry-|tn partijos sferose i Trockio 
kenčiama. Liaudis papras- gos miesto gatves buvo duo- .
tai badauja. Bulgarijos so- tas įsakymas gelžkelio sar-;^ pasitenkinimu 
cialdemokratija turi 1194 gams skubiai nukelti kiaulių partijos interesai \ 
skyrius su 30,279 narių ir karvių kūteles, nes jos iš r“--f- ^ma ‘

LATVIJOS DARBININKAI 
PADĖJO KERTINI AKME

NI DARBININKŲ
• RŪMAMS.
1929 metų vasarą Latvi

jos darbininkai padėjo ker
tinį akmenį darbininkų rū
mams statyti. Pagrindinio 
akmens įmūrijimas Dorpato 
ir Raitelių gatvių kampe su
traukė daugel tūkstančių 
darbininkų ir darbo inteli
gentijos. Jau pusė trečios 
valandos užsidarė Latviios 
25 metų jubilėjinis soc.-de- 
mokratų partijos kongresas 
ir visi jo dalyviai eina prisi-'^yri" _ .. ------------------------- _
dėti prie akmens imui’ijimoj((|aj.i)jnjnj(ų>amatninkl. uki_ toli važiuojantiems sudaro; 
akto. Kongreso dalyviai njnkų) .Kairiosios grupės v i- neestetišką vaizdą. 
di augę su kelių kaimyninių sa ]ajięo valdžios terorizuoja- pat įsakymas buvo duotas 
valstybių darbininkų atsto- ’ .. ..........................................
vais apsistoja ties akmens

šiomis dienomis Sofijoje tarnautojai ėmė skqstis, kad 
įvyko Bulgarijos socižrfistų ’ 
partijos suvažiavimas. Frak
cijos pirmininkas drg. Pas- 
tuchovas nurodo į sunku
mus Balkanų socialistiniam 
judėjimui. Bulgarijoje vieš
patauja partijos diktatūra. _ _
Politinė, ūkio ar socialinė vaizdą, gelžkelio pervažiuo- nutarimair.s. Komunis- 

kenčiama.’ Liaudis papras- gos miesto gatves buvo duo-.^^^ griuvimą žiūrima 
Tečiau 

yra nu
kreipti, visų pirma, j deši- 

T . niają opoziciją, kurios jė- 
10KSgos yra nepalyginamai stip- 

ir Exporto uosto rajone, bet \ .
atšauktas. Bėdnil Sąryšy su komunistų par- 

i- pusbadžiai tijos centralinio komiteto

mos. , # _
. . - . . Suvažiavime pasirodė j vėliau 1----

vieta, o tūkstantine darbi-(daUg skirtingumų dėl koali- gelžkeliečiai, yu^vau^cu . —----
ninku minia su daugybe vė- cjjos su kitomis grupėmis.'gyvendami po gabalėlį iš kongresu, kuns įvyko lap- 
liavų uzpludo visas gatves,'Daug atstovų reikalavo par- visų kraštų suvilko, kad tikinčio vidun', įvairios ko- 
namų balkonus ir langus. t jatskirų veiksmų politini pastatyti kokią nors patai- munistų organizacijos pri- 
Fotografai ir kino operato- njam gyvenime. Priimta re- P3 savo paršiukui bei kar-ėmė visą eilę rezoliucijų,

• • • J v . • | ******** ’ V44444*V* & *Z**AAVC* * * * *

nai tik juda, kruta. Rengia-,zoliucija tvirtinanti ikišioli-ivutei, o čia karaliaus garbei 
81 s.ias jskilmes užfiksuotunę taktiką. Pasaulinė demo-'—visas vargas veltui. Di- 
atemancioms kartoms tą kratija šaukiama padėti ko-' džiausiu vargu sustatytas 
kilnų soc. demokr. partijos voje prjeg Bulgarų teroriza-1 patalpas nugriauk, o gyvulį 
zygj. Daugjvairių organu (Vima Makedonijoje. ęSdva-įpapiauk ar po lova paslėpk, 
zacijų ir partijų atstovai tu-^javimas pasisakė prieš ypa- nes karalius pravažiuoja... 
rėjo prakalbas. Visi pažy-į tjngą apsunkinimą dirban- Teisingai genialus įsaky
me jo tą didelį žygį, kūnam.klasių reparacijos mo- mas! Pas mus atsitinka be- 
siandien deda pagnndinj Resniais veik tas pats, kaip Katerinos
akmenį, Imki visi, kad sis 
namas f 
kertiniu akmeniu, taptų ’so-i TH *ToTnVvReiF 
cializmo kalvyde iš kurios j ATSTOVYBĖJE
sektų nauja socialistinė kar- BERLYNE.
ta. Visi pažymi, kad senovė-1 “Germania” praneša. -kad nanis nepasielgti taip 
je pilis ir bažnyčias statyda-Berlyne pasklidusios žinios' menkomis kūtelėmis?” 
yo vergiį savininkai, feodą-i apie sukčiavimus, susektus^ Tai tikras vaizdas ukiš- 

. P1 ta‘ į Sovietų Rusijos prekybos at-kos tvarkos naujos buržua- 
listai stato fabrikus ir ban- stovybėj, pasitvirtina. Sąry- zijos, kuri sėdi prie valsty- 
kų ramus Gi dabar nedide- s_y su vokiečių rusų filmos bės vairo pabaltės valgy
les valstybes darbininkai draugijos Darussa suban-Įbėse. Z. B.

kuriomis reikalaujama ašt- P A IIFČIf O IIM Al 
riai kovoti su dešiniąją Bu- • AJlDOlhVJlltlAl 
charino opozicija. Komu-. . -.. - . Zofij-i Pozingutė, pajieškau pusse-niStų partijos spauda taip(šerių Kotrinos ir Rozalijos Pozingu- 
pat rengia aštrią kampaniją «« , kainx)-r . v J? , , žimkatciu valsčiaus; pirmiau gyvenoprieš Buchanno opoziciją.1 Ansonia“ Conn. Yra svarbus laiškas: 
Toliau laikraštis pažymi, >• Uetuyos. Ka» žinot ar jos načūjs 
kad, sąryšy su vis didėjan-
Čiais Sovietų‘Rusijoj maisto 336 Carathers avė, Cafiiegli?, Pž* 
sunkumais ir su žymiai pa- 
blogėjusia ūkininkų nuotai
ka, Bucharino opozicijos 
agitacija prieš dabartinį re
žimą vis stiprėja. Buchari- 
niečiai reikalauja didesnio 
palankumo ūkininkams, že- 1025 No. 7-th »t. 
mes ūkio socializavimo tem-; Plj,eik.u K„u„. jis
PO SUmazinimO ir geresnio atvažiavo prieš karę, gyveno New

VINCENTAS STASIONIS ’ 
17 Lincoln st, Branford, Conn.

APSIVĖDIMAI-
Pajieškau merginos ar našlės apsi

vedimui tarpe 30 ir 40 metų, kuri 
mokėtų rašyt ir skaityt ir nors kiele 

Aš esu vaikinas, 
l 

M. F. MALNIKAS 
Denver. Galo.

- .* f .;—i:*-; -------------- rf—
' Pbjielkaų merginos, ar našlės, apsi- 
fedimui ųue 2$ iki & metų anyžiuos, 
teisingos ir doros; aš esu korvedtiu, 
Amerikoje g*rmęs; esu buvęs didžiojoj 
pasaulio karėj, gavau iš Amerfroa 

/raidžios 165 skėrius žemės ir turiu 
savo ūkę, tik trūksta geros gaspadi- 

_2_. _j maųim 
■^u pirmu laišku prašau prisiųsti £•> 
Neilsių, kurį pareikalavus sugrųjin- 
siu. Laiškus prašau rašyt angiiftai 
Chas Stephaaus, Walcott, Coio.

angliškai kalbėt 
moku gerų amatų ir muzikantas ant 
smuiko ir piano.
Gen. Delivery, Denver,t Golo

■e

Jonas Pečaitis jieškau- t#vo duk
ters Juozapės Pečaitės, paeina iš 
Naumiesčio, Suvalkų gub., iš Lietuvos (
atvažiavo į Arnold, Md., yėliau nuva-t ^ės. Malonėkite susipažint su 
viavo į Cleveland, Ohio. atsi
šaukti arba kas žino prašau praneši 
ti, busiu labai dėkingas.

JONAS PEČAITIS
Clinton, Ind.

• a.* I ‘yri* • •- j| £ino pikymo. Su dideliu pasipikti* pranešti* arba J>ats lai_ atsišaukia, 
nimu partijoj sutinkami 
įvairių ūkio ekspertų pareiš
kimai, kuriais įspėjama 
prieš dabartinės Sovietų 
ūkio santvarkos pavojingu
mą.

Reikalingas Senas Žmogus 
kuris moka karpenderiaut, nusimano 

apie plumbingų ir pentyt. Aš duosiu 
valgį, kambarį ir apskalbimų. Kuris 
nevartoja svaiginančių gėrimų ir nor 
turėt buvainę, atsišaukiu Paaiškin
siu per laiškų. M. B.

5633 Kulick Avė., Detroit, Mich.,

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės kad ir su vienu vaiku ne se- 
įesnės nuo 30 metų iki 35 metų, aš 
■su 38 metų. Arčiau susipažinsime per 
aiškus. JURGIS KURAS 
202 Wilson st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau Antano Maneikio, paei
na iš Jonaičių kaimo, Telšių apskr., 
pirmiau gyveno West Stoughton 
Mass. Prašau atsiliept arba kas apie 
jį žino malonėkit pranešti. Turir 
svarbių žinių iš Lietuvos.

A L. SKIRMONTAS
15723 Lathrop »ve^_- Harvey, III

Kazys G' rlbrolių Jo
no ir Ignaco etano „Lažicko
Kazimiero .. Povijo IGraden
ko. Via! paeinantį Migonių. sujos. Pa 
s val io parap., Panevėžio apškr. Pra 
šau atsisaukt arba kas apie jucs ži 
no malonės pranešti

CHAS GOODAS
Box 421, Roslyn, ^Vash

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
lašlės, ne jaunesnės 38 m. ir ne to
lesnės 45 metų, gero budo ir kuri 
nylėtų draugiškų ir ramų gyvenime. 
Kš esu vaikinas, 45 metų. Pageidau- 
ama kad turėtų kiek turto. Prašau 
jarašyt laiškų ir paveikslų prisiėst.

J PETROSKY (51)
1011 Brown st., N. S. PittsburghJ’a.

________
tiek pasituęieii; - aš esu’Vaikinai 24 

nenĄau 
sakymų 
K’ jnsiii • ocr

(St)
/

Jieškau i 
limui, tarp 

netų amži 
‘’rašau su 
dekvienai. . 
laiškų, prašau -

S KAROLIUS
140 Windsor Hotel, Stanley st< 

Montreal, Canada.

Tas smeigiamas skausmas
... ka daryti

Tok* kontėjimas. Kiekviena* paat-
judinima* užgaunantis. Palengvink
•kaudėjimų tuoj. Paklausk bile 
katra gydytojo. Paklausk bile katra 
draugo. 8 iš kiekvieno 10 pasakys 
**51t*~’~ man pagelbėjo.”

PRANEŠIMAI.
CAMBRIDGE APIEUNKftl

Kam reikalinga pinigų ant mergi
nų ar kas nori parduot morgiėiua. 
Klauskit pas S. VENČU8 (51) 

181 Clark st. Cambridge, Mana.

DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 
>rabų puikaus tabako. Kreipkitės paa 
nūs. (-)
Europa Bnok Co., 57 Dey Btlust, 

New York, N. Y- v

Pajieškau dėdės Alekso Sfkikra 
nirmiau gyveno 223 Sagamore ♦ et.- 
Pittsburgh, Pa. Gerbiamas dėde pra 
sau atsiliepk, arba kas apie jj žino 
malonės pranešti.

MICHALINA ŠILEIKAITĖ
37 Grove st., Winnipeg, Man. Canada

Kaip taniai ivieta taip Sloaa't 
tvaikai karitii greitai kai tina. 
Palengvina skaudėjimų. Išvara 
ikanimų 13 amlijoaų namų vartoja 
jį. Gauk šveičiu bombų šiųifien, 33

veik tas pats, kaip Katerinos 
laikais Rusuose. Kad patik-linki visi, kad šis ___________________

taptų demokratijos 'nemALONUMAI SOVIE- karalienei, Potemkinas
HkTTIPTIIII TS1TM.11 i’olicnio

h

•/

liepdavo nugriauti ištisus 
sodžius ir vėl iš naujo at
statyti. Kodėl gi musų po- 

.................. > su

Pajieškau dėdės Miko Rupkalvio 
Ciparių kaimo, Naumiesčio vaisė. 
Tauragės apskr., pirm 6—7 metų gy 
veno Cleveland, Ohio. Brangus dėde 
prašau atsiliepk arba kas apie jį žino 
malonėkite pranešti.

AUGUST PUKYS
68 Campbell avė., Toronto, Ont,,

pradeda statyti tokius dide- krutavimu, pranešama, kad 
lhis ramus, kurie tarnaus draugija kaltina prekybos 
liaudies laisvėms kalti,* ap- atstovybės kino skyriaus ve- 

, švietai kelti, arkogoliui už-deją Kererį apgavyste. Jis 
kariauti ir socializmo keliui ir jo valdinys Roninas apga- 
tiesti. Aktas baigiamas. Pa- vę draugiją 1,000 dolerių 
matinį akmenį įmūrija si- sumai. Draugijai buvo pa- 
dabro lopetele (špatu). Pir- siūlyta pirkti filmą “Dramb- 
mają cemento lopetėlę už- lys Nuri” už 1,000 dolerių, 
dėjo partijos veteranas drg. Kereris ir Roninas pripaži- 
poetas J. Rainis, o vėliau vi- no tą filmą netinkančia ir 
si kiti akto dalyviai. Liau- atsisakė ją pirkti draugijai, 
dies namų statyba kainuos Paskum jie per savo agentą 
apie kelis milijonus dolerių, nupirko filmą-ir vėliau pa- 

Z. B. ‘siūlė ją draugijai už 2,000 
--------------- i dolerių. Po suktybės suseki- 

FAŠISTAI KURIA SAVO mo abu vyru apklausinėjo 
INTERNACIONALĄ. J Berlyno kriminalinė polici- 

Italijos fašistų partijos ja. Kvotos rezultatai per- 
direktoriumas, Mussoliniui duoti teismui. Abu apkaltin- 
pirmininkaujant, i . _ _ .
steigti internacionalinę fa- stovybės pasitraukė, 
šistų organizaciją, tiesiogi-! Dabar laikraščiai prane- 
niai susirišusią su Italijos ša, kad iš Sovietų prekybos 
fašistų partija, tečiau su vie- ’ atstovybės Berlyne pabėgo 
tinėmis sekcijomis ir sky-' socialinio skyriaus vedėjas 
riais visose šalyse. Naujos Levinas. Jis kaltinamas pa- 
organizacijos vardas: “Fa-1 sisavinęs iš prekybos atsto- 
šizmo draugai.” Ypatingai .vybės didėles pinigų sumas, 
įdomus tas faktas, kad šios Į Tuo pačiu metu praneša- 
fašistinės organizacijos turi(ma, kad importo ir laivinin- 
buti organizuotos Italijos kystės skyrių vedėjai Buine- 
konsulatų tiesiogine priežiu-1 vičius ir Naglovskis yra pa
ra. Tai pirmas faktas, kai šalinti iš jų užimamų vietų 
užsienio konsulatai ims or-|jr Sovietų vyriausybės at- 
ganizuoti svetimose šalyse įšaukti į Maskvą. Šitas įvy- 
savo partines grupes. Fašis- kis sukelia didelį susidomė

jimą, nes Sovietų prekybos 
atstovybės Berlyne tarnau
tojų bėgimas primena Besie- 
dovskio įvykį Paryžiuj.

“Keleivi*” tariausi* darbo 
žmonių Laikrašti*, 

skaitykit jj.

SUOMIJOJ BUS REFE
RENDUMAS DĖL 
PROHIBICUOS?

Suomių parlamento pir
mininkas Virkunen pradėjo 
per suomių spaudą akciją 
už tai, kad dabartinės blai
vybės įstatymas Suomijoj 
butų pravestas per tautos 
balsavimą. Virkunen moty
vuoja savo tokį nusistatymą 
tuo, kad toks svarbus įstaty
mas turįs būti tautos daugu
mos užgirtas. Šia proga 
pastebima, kad, kada prieš, 
3 metus toks pat klausimas 
buvo progresistų iškeltas,

• 1 * • • Y

SLOAN'S Liniment ‘f. '

Pajieškau Domicėlės Jukniutės, 
Raižetalės kaimo, Girkalnių parapi
jos, Raseinių apskr. Girdėjau kad ap
sivedė. Kas apie jų žino prašau pra
nešti arba pati malonės atsišaukti.

Mrs. Petronė Adgaliaienė (51) 
1315 Mt. Vernon st., PhiladelphiaJ’a.

Jieškau sesers Magdelenos Skrins- 
kienės po tėvais Balaikiutės, prieš 
didyjį karų ir jo pradžioj, gyveno 
Montreal, Kanadoje. Prašau atsi
šaukti arba kas apie jų žino, malonė
kite pranešti, už k% tariu ačiū. (51) 

JOSEPH BALAIKA
103 St. John’s Rd , Hoxton N. 1. 

London, England.

eiliniui uuuu trieiliui. ZA.UU ,~t~znutarė tieji iš Sovietų prekybos at-lVirkunen. nepapra.?ta S” 
ne fa-'stovvbės pasitraukė P?68 JI k?vo^ tSuom?

savo partines grupes. Fašis
tų partijos direktoriumo nu
tarimas skamba:

1. Nuo šio nutarimo'die
nos steigiama “Fašizmo 
draugų organizacija.”

2. “Fašizmo draugų” gru
pėms priklausys ne italai, 
kurie pareikš savo simpati
jas fašistinėms idėjoms. (3) 
Nariai gali gyventi Italijos 
karalystėje ir kitose šalyse. 
(4) Narių priėmimas pave
damas “Fašistų grupių už- 
sienyje” sekretoriatui. (5) 
Prašymas apie priėmimą 
gali būti įteiktas gyvenan
čių užsienyje fašistų grupės 
sekretoriui, sutikus Italijos 
konsului. (6) Norintieji įei
ti į organizaciją, paduoda 2 
savo atvaizdus ir biografiją. 
(7) Nariai priirųami dykai. 
Jie neturi jokių disciplinos 
arba administracinių prie
volių. (8) Nariai turi teisės 
dėvėti fašistų ženklelį, atva
žiavus į Italiją.

spauda nurodo, kad, maž-į 
daug, pusė visų blaivininkų 
veikėjų taip pat nori, kadi 
šis klausimas per referendu-Į 
mą butų galutinai suomių' 
tautos aprobotas. Šia proga’ 
tenka nurodyti, kad Suomi-1 
joj abstinencijos klausimas, 
yra labai aktualus, nes, ma- 
žai tesumažindamas varto-J 
jamą alkoholio skaičių, lei
džia išsivystyti didelei alko-' 
holinių* gėrimų kontraban
dai, kuri atneša Suomijos 
valstybei labai daug nuosto
lių.

KALENDORIAI 1930 M.
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

motinos Birutės Dailus spalvuotas 
Sieninis didelis Kalendorius Bintą. 
Siųskit jį į Lietuvų. Kaina tiktai Jie, 
5—už SI .M.

J. YERUSEVIČIUS
Box 68, La*renee, M

I*147F

16148F

16138F

1*143F

16137F

Vanagaitis ir Olšauskas 
su Orkestras Akompan.

A Vanagaitis ir Akiras, Pasikalb. su armonika 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

su Orkestras akompan.
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Singing by Šaukevičius—F. Yotko, Leader 
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 

Panitelia Singing by Šaukevičius, Urbas, F.Yotko
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Coiumbia 
JONAS BUTĖNAS. BARITONAS, SU VARGONŲ AKOMPAN.

16141F (Gul šiandieną
10” 75c. (Sveika* Jėzau Mažiausias
161 ltF (šventoj. Naktis—

( Pirma ir Antra Dalis
1«10»F (Tyliųjų Naktį

(Rami Naktis
16145F (Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 

(Eisim laukan (A. Vanagaitis)
(Katrutės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Klaipėdos Polka Singing by A. Šaukevičius—F. Yotko, Leader 

(Senelio Polka
(Jaunas Senis

(Kačiukas (A. Vanagaitis)
(Šalta žiemužė (Vanagaitis)

(Piatro Polka 
(Vestuvių

(Žalia Girele.
(Lik su Dievu

MAHANOJAUS
12” |1.26. Singi-c by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
•1M3F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61M4F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTtS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų Ir

Pas mus galite jauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mas, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampų.

e MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Naa tų, kurie pirks pas mas Radio ar Graaiafoaų, priimam Basas 

kaipo dalį mokesties. Mažiau * Rekordų, per paktų nesiančiame.

GEO. MASILI0N1S
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau giminaičių: Antano ir 
Onos Ulčickų, iš Lietuvos paeina. Pa- 
dvariškių kaimo, Alytaus parapijos- 
Aš dar nesenai iš Lietuvos atvažia
vęs ir turiu svarbų reikalų. Malonė
kite atsišaukti, arba kas apie juos 
žinot prašau pranešti, busiu labai 
dėkingas. (51)

SIMON ULČICKAS
13 Hanover st., Nashua, N. H.

Canada

Pajieškau švogerio Antano Medet
kos, paeina iš Druopstų kaimo, Rie- 
tavos parap., Telšių apskr. Pirm 3 
metų dirbo anglių kasyklose aplink 
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau kur 
randasi. Kas apie jį žino, prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (51) 

JOSEPH JANUSEVSKI 
Infirmary Ward 44, Oak Forest, III

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bef • vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdataa 
knygutes: (1) Meilės vakaras arba 
kaip vyrai myli moteris, (2) Antras 
-neilės vakaras arba kaip matarų Wy- 
i vyrus ir (3) Senbernių išpažinti* 
arba kodėl šių laikų vyrai nenori vat- 
ti. Visos trys knygos prisiunšiama 
už vienų dolerį. Atskirai kiekvisnn 
knyga 50 centų. Pinigus reikia aiRati 
su užsakymu (-)

KULTŪROS KNYGYNAS
P. O. Box 3, So. Boston, Mana. 

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams ir klientams, 

kad savo krautuvę ir laivakortią 
agentūrų perkėliau po num

226 PARK ST.. H ART FORD, CONN.
* Taigi meldžiu visų atailanltyti ir 

pasinaudoti proga, nes pa ptiMfciM . 
m ui padariau išpardavimų visų pre
kių Mumažints kaina. Taipgi visų si. 
prašau atsilankyti pas mane prioa Ka
lėdų šventes ir nusipirkti*reikaKnga 
daiktų ir dovanų.

Parduodu laivakortes į Lietuvų ir iš 
Lietuvos; siunčiu pinigus litais ir 
doleriais į Lietuvų ir kitas šalis; da
rau dokumentus, įgaliojimus. Reikale 
atsilankykite, gausite malonų patar
navimų. J. SEK Y S (61)

226 PARK ST, HARTFORD, CONN.

Marijona Bendikaitė-Levickienė. 
pajieškau savo trijų pusseserių: Liud
vikos, Juzefos ir Onos Zabrinaičių; 
paeina iš Judrėnų parapijos, Uždva- 
rių kaimo, gyveno Elizabeth, N. J 
Prašau atsisaukt arba kurie apie jas 
žino malonėkit pranešti, už ką busiu 
dėkinga " (51)

JUOZAPAS LEVICKAS
522.3 — 24th st., Kenosha, Wis.

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogų dykai, ii bė
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St, Dept. K, 

South Boston, Mass.

KALENDORIAI
SIENINIAI 1930 M. 5 už dolerį, 

•BIRUTE.” Vienas 25c. Galite siųsti 
pašto ženkleliais. (2)

A. F. SWEETRA
135 Neobury Street, 

LAWRENCE, MASS. I
»

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

• - • -4 , - •' -

šiame tome kalbama apie: Budimo tikybos ateiradung, 
RoOmb imperiją jot (tenokratije ir imperializmą, apie gn^ 
dMą krM&mybta, Krtetą, krikičiouitj HUmą ir iMpHti- 
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie aM* 
radimą Mahometo ir mnaulmonų tikybos, apie viduramUą 
krfkŠMoniftą pasauli ir kryžiaus karus, apie garsą Haą- 
mongolą karo vadą Oingls Chaną ir jo darban, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslą, iemlapią, pieMnią. Išleido 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, paalapią 301.

Kaina .... |2J6.

KEĮLEIVIS
2&3 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASL

scorrš EMULSION
283

x i

SVEIKA
TOS 

APSAU
GOTOMS 

ŽIEMĄ

JEIGU JUS
DIRBATE LAUKE
APSISAUGOKIT imdami Scott’t Emulsion 

reguliariai visa žiemų. Tai yra malonu* 
lengvas būdas imti ccd liver oil. Tai rie

bus maisto tonikas, kuris pagelbsti 
apsiginti auo žiemos drėgmių ir šal- 

’čių. lengvai virškinamas. Kiekvie-' 
nes aptiekininkas turi jų. Nurody
mai ant bonkos. Pradėkite šįvakar

SVEIKATA
^^TAI DIDKLtS SVARBOS VOKALAS

KIEKVIENAM tMOGUL
T*jg knygoj* K* M
jn, Fh;oiogijo« ir HygiMM.

Kot sktity* tą knyfą, tas ųufli 
no mecr.tr../mų ir tokią dalyką, kaklą 
iinoj<

Knyga labai puikiai iliuatruota, taip kad Mok
inau aiik.ai gąli suprasti ir matyti oaw ‘ 
yn*^»« paveiksluose.
Knfga 340 puslapių, graMai aadtana

KELEIVIS
So. Boston, Mass.



KELEIVIS

ŽUVININKAS

i

I

šaltai

STEBĖTINOS KORTOS
sako

dzidzi.

pa-

t

'*> <

11

1

-Tamsta išsiimk cigaretę

t

9Bb££

I 

i

Morcester. Mass. a
GM3SI SAMPEU DYKAI

i

I “‘‘‘Z,“ KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
Ponas John Waltera, Philadelphia. K N Y fi Y N E-

J’a., nori, kad kenčianti žmonės dasi- ' '' 'r'j* ’ ” S L I*4v A * Hm*

Į Siela* Britai,
Rumšas. Ga- f bė labai gražių eilių ir 
Dalyvauja 2 ■ gražių, spalvuotų paveii

111----
« t ,

Humoristika I
_________ —Mi Senovėje žmonės buvo ne

NAUJA DAINA
Apie kavalierių, kuris dirbda

mas Dievo garbei tapo tėveliu. 
Kiekvieno posmo dvi paskutinės 
eilutes reikia dainuoti po du' 
kartu. Gaida kaip “Mudu du 
broliukai.”
Vai mes kunigiukai,
Esam neženoti.
Jokio darbo mes nedirbam 
Ir visi bagoti.
Pinigų mums yra 
Daugiau negu šieno, 
Vai, tai laimė mums gyventi 
Šu durnihis iš vieno.
Mes jų dūšias ganom. 
Joms dangų atdarom, 
(T tas, kurios mus neklauso, 
I peklą nuvarom.
Kaip ten bu3 po smerties. 

.Aiškiai galim tarti. 
Ir tą velnią už dešimkę 
Žinom kaip subarti.
Kas tai yra dūšia, 
Ne viens pagalvoja; 
Tokio daikto visai nėra, 
žmonės tik svajoja.
Gražu yr danguje.
Bet jo niekur nėra; 
Kas nežino tos tikrybę?, 
Duoda mums apierą.
Tiktai durniai tiki
Ir mums turtus krauna,
O mes dailiai išsiganę
Lengvai tinginiaujant.
Kai vestuves rišam, 
Krikštynas dabojam.
Tai mes baltai apsivilkę 
Durnelius žegnojam.

»Ir mes taip sau lošiam,
O darniu ne stoka:
Jie mums rankas nubučiuoja 
Ir gerai užmoka.
Tiesos mes nesakom, 
Gražiai pameluojant. 
Kas neklauso musu melo.
Tam pekla gruntuojant.*
Kuris proto siektų.
Tas jau mums pražūtų, 
Už kišeniaus jam pagriebti 
Jau nelengva butų.

Mes bet ne dumiukai.
Vaikų neauginam,
Ir sau pilvus atsistatė 
Avinus bauginant.
Tai mums Dievas davė
Tokios geros laimės:
Kai sušuksim ar sukeiksim. 
Visi klaups iš baimės.
Ir taip sau gyvenam.
Kaip tik milionieriai, 
Mums nereikia nieko dirbti, 
Ot. tai kavalieriai!

Parašė Kazvs Realtukas.

KAS PASAKYS?
Ar kas gali išmanyti 
Ir kitiems tai pasakyti: 
Kiek yr mariose žuvelių, 
Kiek klebonai tpr panelių?

a- ~~

Kodėl šaltas yra ledas. 
Kas fašistų tarpe dedas.
Arba miškas kaip skaitlingas. 
Kam “Margutis” reikalingas?
Ar šveicariškas štai suris— 
Visas tuneliais sukiuręs. 
Kas išaiškint gali šitą. 
Kam skylių ten pribadyta?
Klebonėlis skelbia dorą. 
Liepia stot bernams į porą 
Kad mergelių neviliotu. 
Gaspadinių nevežiotų.
O tuo tarpu pas tą poną 
Klebonijoj staipos Ona.
Jauna, grakšti, liemeninga 
Ir be šliubo ji laiminga.
Pagalvokit, geri žmonės,
Ir jus. brangios mano ponios. 
Kodėl jus tėvelis keikia? 
Kodėl šliubo jam nereikia? 

Cekavas.
k

DZŪKŲ ANEKDOTAL
Viena mergelė atėjo pas kai

myną. kad tas parašytų jos te
tai laišką, žmogelis parašė.

—Koks adresas? — užlipinęs 
voką klausia.

—Nogi ant kalnuko šulnukas. 
pas šulnuką akmenukas, pas tą 
akmenuką gluosnukas 
atsakė mergina.

ąr ♦ ♦

Kurčia moterėlė daržoves va
lo. Eina pro Šalį kaimynas ir sa
ko:

—Padėk Dzieve. Jedzula!
—Pastarnokus kasu

Jedzia.
—Ar namie Stepas?
—Metam su lapais.
—Kibą tu negirdzi?
—Nelabai
—Kibą tu kurea?
—Niekur nėr cik ca.

Praeidami bernai pro svirną, 
kur merges guli, erzina: 
Kirvis, kirvis, lopeta. 
Guli laškoj Agota, 
Kad Agota rtumirtų, 
Jos laškelė mums liktų.

Giraitės žentas.

VERSECKUI SUŽEISTOS
6 SĄVAITĖS.

Rašydamas apie sužeistą lie
tuvį kumštininką Versecką 
(Steve Ketchell). South Bosto
no “Darbininkas" sako:

“Sužeidimas pasirodė rimtes
nis. negu jis pats manė. Jis ma
nė, kad jam dantys skauda, bet 
padarius X-Ray pasirodė, kad 
apie 6 savaitės laiko. Todėl jo 
žandikaulis yra lūžęs.”

Vadinas, sužeistos 6 savaitės 
laiko, ir dėlto truko žandas.

PAVARDĖS NEŽINO.
—Ko verki, mažyti? Ar 

klydai? Kaip tu vadinies, kokia 
tavo pavardė?

—Nežinau pavardės...
—Kaip tai nežinai?
—Mano mama tik šiandien iš

tekėjo...

UŽMUŠTAS ŽYDAS IR
POLICIJA.

Vieną sekmadieni žydų sina
gogoj kilo muštynės. Besiginčy
dami žydeliai dėl “gešefto’’ susi
mušė. ir vienas iš jų daugiausia 
nukentėjęs nudumė policijon:

—Ui. gevalt. šaukia žydelis, 
gelbėkit, gelbėkit. Visi žydeliai 
primušti, o du užmušti,.

Visi policininkai išbėgo kalti
ninkų jieškoti, bet nieko nera
dę tuoj sugrįžo atgal ir klausia 
lydą:

—Parodyk, kur yra užmušti?
—Ui. gevait, barzda čiupinė- 

;gąmas verkšlena žydas. Ui. vie- 
ŽM išmuštas įfl. o kitas namo

NEVERTA LAIKAS GAIŠINT
Jonas.— Kam tu numetei ge 

ra degtuką?
Petras.— Aš su pirmu degtu

ku niekad cigarete ant vėjo ne
uždegu, todėl nenoriu be reika
lo ir baderiuotis su juo. •
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ryto jaučiasi puikiai
Ponas Johr>. Valtera, Philadelphia, 

žinotų kokias puikias pasekmes jis 
yra gavęs nuo Nuga-Tone. Jis sako: 
Nuga-Tone yra puikios gyduolės. Aš. 
dabar miegu gerai naktimis ir man<; 
viduriai veikia natūraliai tris syk Į 
dienoje, ir aš jaučiuosi puikiai, kuo-' 
met rytą atsikeliu iš lovos. Prieš var
tojimą Nuga-Tone aš visuomet bu
vau nuvargęs, o dabar jaučiuosi pui
kiai”

Tūkstančiai moterų ir vyrų yra 
silpni, mažakraujai, vietoj būti svei
kais ir stipriais ir turėti stiprius vi
sus savo organus. Jie pasensta prieš 

— turi prastą apetitą, mer.ką 
vidurių virškinimų, turi gasų vidu
riuose, kepenų trubelius, silpnus ink
stus, įrituojančią pūslę, negali nakti
mis gerai miegoti, atsikelia iš ryto 
nuvargę. Nuga-Tone puikiai pagelbs
ti nuo panašių negalėjimų, ir jau pa
gelbėjo virš anilicnui žmonių ir grą
žino jiems sveikatą, stiprumą ir jėgą. 
Pabandykit butelį šiandien. Jus galit 
gauti jų kur gyduolės yra pardavinė
jamos. Jei jūsų vertelga neturi jų 
stake, reikalaukit, kad jis užsakytų 
jų iš olselio vaistinės.

Piršlys Suvaižiotojas, Vieno veiksmo Į Sielas 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokintras veikalėlis. P* *7 j“ “ 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................. 25c.
“Jaunystės Karšti*.“ Vienaveiksmi 

komedija-farsas. Parašė K- S. Kar- 
povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukterį* ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.

■ Tovmsend Fo», D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c.

, Kurgi Tas Viskas Nyksta. Kabai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekono- 

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 
! nas protaujantis darbininkas perskai- 
' kytLPaga! K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m.,

| puslapių 28...................................... 10c.

Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
! lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95.....................  35c.

Lieuvig Šeimyną Istorija Juškevičiaus
Daliose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna ........................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose . — 75c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lakeliai iš proletariškos filosofijos 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kair.aojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913. pusi 80...................... 25c.
Momlogai ir Deklamacijos, šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žiu ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- 
•ertams ir tt. Antra pagerinta lai- 
la. So. Boston, 1914 m., —...........25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Ve kalas perstoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Eoston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

rbiu klausimu. Ją

1 tik labai tamsus, bet ir žiau
rus. Nusikaltėliai būdavo 
kaltais visai. nežmoniškai 
kankinami. Laikui bėgant 
žmonės darėsi šviesesni, kul
tūringesni, o podraug gai
lestingesni net nusikaltė
liams.

Apie senovės laikų žiau
rumus liudija bausmės, ku
rios kai kur būdavo taiko
mos nusikaltėliams net vi
duramžiuose, nekrikščioniš
kose šalyse dar ir dabar pa
sitaiko.

Mirties bausmė buvo la
bai dažnai vartojama. Pa
korimas ar galvos nukirti
mas buvo palyginamai leng
vos bausmės. Štai kokių 
anuomet butą bausmių:

Ketvirčiavimas. Gyvą ir 
sveiką žmogų piaudavo pa
mažu piuklu i keturias dalis, 
pirmiau išilgai, paskui sker
sai. Žmogus baisiausiose 
kančiose paprastai gyvenda
vo tol, iki piuklas neper- 
skrosdavo kratinės. Supjau
stytos kūno dalys 
kabinamos viešoj 
laikomos sąvaitę 
kad visi matytų.

Ratavimas. Ant tvirtai 
’ Įkasto ne aukšto stulpelio 
būdavo užmaunamas veži- 

’ mo ratas, prie kurio pririš-; . 
i davo už kojų ir rankų aukš- traukia visas gyslas, be abe- 
tininką žmogų, 
geležine lazda 
rankas ir kojas, laužydamas

’ kaulus, kol baudžiamas ne- 
’ numirdavo. Ratuojamas 

žmogus kankindavosi kelias 
valandas, o dažnai ir ilgiau.

į

Sodinimas ant kuolo. 
Smailiai nutašytą kuolą pa
dėdavo gulsčia ir gerai pri
tvirtindavo, kad nejudėtų. 
Paskui nusikaltėliui prika
bindavo prie kiekvienos ko
jos po arklį ir arkliais trauk
davo ant kuolo taip, kad 
kuolo smaigalys pataikyda
vo i tarpukojį. Lysdamas i 
_-u.ną, kuolas suardydavo 
žmogui visus vidurius. Vė- 
iau kuolą^su užmautu ant jo 

žmogum pakeldavo ir Įkas- 
davo žemėn. Užmautas ant 
kuolo žmogus gyvendavo iki 
trijų dienų ir ilgiau.

Sudeginimas. Žmonės bu
vo deginami dažniausiai ant 
aužų arba spirginami tam 

tikruose dideliuose puoduo
se. Žmonių deginimu dau
giausia pasižymėdavo kuni
gai.

Užmurijimas. Gyvą žmo
gų užmurindavo tam tikroj 
duobėj. Kai kur gyvą už
kasdavo Į žemę.

Irviduriavimas. Gyvam 
žmogui perskrosdavo pilvą 
ir pamažu ištraukdavo visas 
žarnas. Ir prie šitos bausmės 
žmogus mirdavo negreit.

Isvirimas vandeny arba' 
aliejuje. Aliejus buvo varto- ‘ Aušrelė” 
jamas dėl to, kad jis verda 23 d. gruodžio, 
prie daug aukštesnės tem
peratūros, negu vanduo: ki- gerb. Rimkus 54 L< 
taip sakant, verdantis alie- Sausio 4 d.. 1930 ir 
jus yra daug karštesnis už 
verdantį vandeni.

Odos gyvam nulupimas.
Be to, buvo dar vartojamas 
akių išdūrintas, liežuvio, au
sų ir nosies nupjovimas ir tt. 
Visos šitos bausmės 
atliekamos viešai, dažniau- sausio, 
šiai rinkoje ant tam tikro 
pakėlimo (ešafoto), kad vi-

Cią matot meskeriojant Alas- 
kos gubernatorių Alexandrą 
Parks’ą. Jis esąs didžiausis mė
gėjas žuvauto jas. čia jis stovi 
įbridęs į HasseBborgo ežerą 
(Alaskoj), į kurį jis orlaiviu at
lėkė žuvauti.

KODĖL ŽMONES
SKĖSTA.

Pabandyk Dykai
Gyduolės

įsitikink

REM-OLA 
GYDO

RAUDONĄJĄ GYSLĄ

būdavo 
vietoj ir 
ir ilgiau.

Vokiečių garsus gydyto
jas prof. Dinemann, kurs, 
kasmet darbuojasi daugely 
maudyklių ir daug skendu
lių atgaivina, rašo štai ką:

Mėšlungiui (gyslų sutrau
kimas) jis nedaug priduoda 
reikšmės. Mėšlungis, jei sū

KAM KENTĖT kad mes
tis su RE5UOLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas it 
užpeėėtytas. Rašykit Henry Tbayer 
& Co_ Cambridge, Mass

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi

Budelis su jo neduoda galimybės žmo- 
mušdavo gui išeiti iš gilumos i seklu

mą, bet tas tesudaro mažą 
skendulių nuošimti. Di-į 
džiausiąs skenduliu nuošim-į 
tis yra atsitikęs dėl ausų 
priežasties. Į ausis Įbėgęs 
vanduo ir pasiekę? būgnelio 
plėvytes sudaro nemalonų 
jausmą visam organizmui, 
judesiai darosi nevienodi, 
d augeliu! pasirod o lygsva- j 
ros iškrypimas ir vandeny 
esąs žmogus pradeda daryti 
neteisingus judesius. Ma
žiau jausmingi ausimis iš 
pusės vandens iškelia galvą 
aukštyn ir mėgina vandenį 
iš ausų iškratyti, arba slink
ti kraštan Į seklumą tatai 
atlikti. Daug blogiau su la
bai jausmingomis ausimis. 
Tokie žmonės pradeda ne- ________ ____________
s orientuoti ir neranda kelio r**, vfeakaladė -su paaiškinimas tik 
i vandens paviršiu. Susi jau-1 c y— -- -- — --- 
dir.ęs žmogus pra ėda vem- me prisjųsj 3-x.
tz 1 

veržia Į plaueiu- 
akimirksnyje Įvyk-ta. 
kilis skenduoliu.- visų sun- tt 
kiausia atgaivinti. Taip pat 
nereikia eiti maudytis pilnu 
pilvu, arba pavalgius. Ei
nantieji maudytis teįsideda 
i ausis vatos Į alyvą sumir-: 
Rytos. Skendimu atsitiki
mai labai pamažu. Z. B.

Magiškos arba ženklintos kazyros. 
kutins vartoja geriausi magikr.. si'oa 
kazirninkai. Jos turi sekretnus ženk- 
lelius ant užpakalio ir lengvai galėsite 
pasakyti kokia kazyr3 tik pažiūrėję j 
užpakalį. Tai yča geriausios ženklintos 
kazyros, kokios tik buvo kada nors pa
darytos, geresnių niekur nerasime.

No. 1. Geriausios rųšies ženklintos 
kazyroa. visa kaladė su paaiškinimais 
tik $2.25. t i tris kalades *6.00.

No. 2. Geras rųšies ženklintos kazy-

$1.5©. Už tris kalades $150.
i Užsisakant šitas kazyras, meldžia
1_____________•_______ a ‘ ------

. I knyga šituo svarbiu klausimu. Ją
..r-------------------------------------------- . persiuntimo lėšoms vLtoSkte,

ir pasekmėje vanduo Įsi-
s ir mirtis ras jus užmokėsite, kaip aplaikysite

HTo- J2* savo namuose. Pasitenkinimas ga-
1 rantuotas arba pinigai bus sugrąžin- 

Adresas: (51)
PRACTICAL SALES CO, 

1219 N. Irring Avė.. Dept. 206, 
CHICAGO, ILL.

KOMP. MIKO PETRAUSKO 
KONCERTAI N i'" F ATYTI.

1. V.’orcester. M Choras 
ir 318 > A. kuopa.

2. Hudson. Mass. > : A. kuopa, 
g street.

3. Nonvood, Mass. 
liauskienė. 131 ku ■; 
5 d. sausio, Lietuvių

4. Stoughton, Mr> 
šio. gerb. Mockus.

5. Montelk), Mas.- 
buvo Navo Bendrovė. K- r.

L Vasi- 
ir kiti, 
ube.

7 d. sau-

vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ 10t-

Švente Antano Stebuklas. Dviejų vel
kinų komedija. Perstatymui reikia 

10 altorių, 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Stabmeldiška Lietuva ii Artimos Pra
eit ės. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais. (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32................................10c.
Kokias Dievus Žmonės Garbia* Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; 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 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmopus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiltzavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rek- 

; liu parašė Z. Aleksa So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63.................  25c.

gera ir spauda graži. Parašė . B. 
Smelstorius. 221 pusi Popieroi 
apdarais $1.00
Audimo apdarais ....................... $L50
Ben-Hur. — Istoriška apytaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Levr
Wallace. 472 puri..........................$2.00
Pajauta. — Lizdeikų Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o. 
468 pusL......................................  $LM
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
kriygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina................................. $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
'nemokša. Bet delko gi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
krygutės. Paraše D-ras G-mus. 
Kaina ............................................... 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PiHo-

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................. 25c.
Kaip Senovės žmonės Persistatydav*

San žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių paraše 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalboa.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL........................................... 10e.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žess- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir * 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas _ visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai' ne knyga, bet tiesjog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gtažios eilės, daugybė straips
niu, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota 95 pusi. ..........................  25c.
Popas ir Velnias — Ir trj> kiti indo- 

mųs pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų. ............................................... 10e.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
n nlco. 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 kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiaš,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................... 25c.
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzir.kų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL.....................................10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintig Vyras;
(2> žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rė -eta. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. l®e»
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................... 2ŠC.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Puri. 32.............................................. lfc.
Ii gyvenimo lietuviškų Vėlių M Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa- 
[ navičtau’. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čysčių, peklą; apie giltiną, marų, cho
lerą; apie dvasias (dužias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir-

, dėtos. Pusi. 570................................ $2.75
Ar Bre Visuotinas Tvanas? -- Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias <Be- 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtą po viaą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Ii kur (mM 
tiek vandens, kad visą Žemą apeem- 
tų ? Kur tas vanduo dabar yta? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir rimtai 
kitų klausimų, j kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai h 
aiškiai išdėstyti litam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai tak
tas; l:as sakinys — tai fianjas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...............................................

KlLKiVll

Tautiško 
tas 8 d.

sausio.
Piliečių

I
kuopa,

1OO KNYGŲ RINKINYS 
“BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ
VISKAS UŽ |7.50.

♦
Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva” teikia gigantinę progų 

visiems Suvienytu Valstijų, Kanados, Ce n tralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkini — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažu, nauju ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanu, dainų, juokų, daktarišku, moksliškų, filosofinių, 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 humorirtas 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 raginant visus apšvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausiu lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį" ir dar “Birutės” Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naujų katalogą Pinigus siųskite šiuo ad-

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Habtod St, Chicago, IU.

Redakcijos Atsakymai
Spartakui. — Mes tams

tai patariam tuojaus kreip
tis pas gydytoją Toronto 
mieste. Tiktai jis galės tam
stai pagelbėti, jeigu pagal
ba da yra galima. Liga labai 
pavojinga ir išrodo jau la
bai užsisenėjusi.

P. B.—Apie merginas ne
ri ėjom, nes mums rodosi, 
kad tamsta be reikalo jas 
kritikuoji.

Kauniečiui. —Ačiū, bet 
sunaudot negalėjom.

Vilkui—Prašome rašinė
ti iš ATgentinos tankiau.

ri. Brighton, Mass
7. Gerb. Sirbik.

si gerai galėtų matyt. Žmo- Kliubas. Sausio 13 
nės net tyčia buvo suvaromi 8. LoweU, Mass. 
žiūrėti. Ekzekucijos metu J. Sadauskas. Sanai 
čia pat netoli teisėjams buvo po pietų, po tšdovys j. c. Na-: 
ruošiami pokyliai, kad jie vadausko. 
galėtų gert ir gėrėtis nuteis- 9. Lawrence, M;, 
tojo kankinimais. inteligentai ir visi

Pirmą kartą sugautam va- Veda reikalus J. < 
giui dažnai nukirsdavo ran- kas ir didieji tūzai <j. sausio 

Visi žinoką; antrą kartą sugautam koncertas, 8 vai. v. 
nukirsdavo kitą ranką arba kur.
koją, o trečią kartą sugautą 10. Haverhill, M.

Vadovai- 
žmonės. 

\ ivadaus-

po vado- 
visai nukankindavo. Pas kai vyste J. C. Navada ; ko. 
kurias tautas nepaprastai 
sunkiai buvo baudžiamas 
svetimoteriavimas,

‘L. Uk.”

Pažymėti koncertai.
11. Hartford

Į 12. New Britai! — abu viena
diena.

Bl?
traukinys tuoj ineis 

tunelį.
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ELEKTRA UŽMUŠĖ PRALOTAS OLŠAUSKAS 
KAUNO PAŠTO TE- 
LZGRAFO VEDĖJĄ.

Ki uno pašto telegrafo 
vedė o Ant. Vilimo žmona, 
grįžt si anądien iš krautu
vės į savo butą, Šančiuose, 
rado savo vyrą ant grindų;

CARO ŠNIPAS.
Pral. Olšauskas 1905 m., 

būdamas “Saulės” priešaky, 
įskundęs rusams gimnazis
tus, kurie organizavosi į lie
tuvių kuopeles. Daug moki
nių buvo areštuota. Vienas

guliu į ir sustingusi Pada-'lš mokinių dabar yra vie
nus štvrima pasirėdė, kad !n°je.vaklžios ^8°^. la^ai 
jų buiebuvo sugedusi elekt-iatsakomm^ ir autontetm- 
ra, k-irią, matyt, pats A. Vi- • ^a®asmuo;
limas norėjo pataisyti, te-' .teko patirti, kad
čiau elektros srovė ji užmu- renpamoje spaudai apie 
šė pral. Olšauską knygoje, ku-,

Kaip valdininkas-telegra-:išeis gruodžio mėn., busią 
fistas A. Vilimas buvo vie- <?aug ido.mios medžiagos iš 
nas iš geriausių tarnautojų, gyvemmo.

PROHIBICIJOS SMUGELNINKU TVIRTOVĖ.

KELEIVIS

Ii- •_

FngSĘP New Jersey valstijos turtuoliui Hammersteinui. Dabartiniu laika degtinės 
smugelninkai buvo įsitaisę juose savo sindikato tvirtovę. Čia buvo įtaisyta stipri radio stotis, iš kurios butie- 
geriai susižinodavo su šmugelio laivais ant jūrių. Namą saugodavo ginkluoti sargai, todėl jis buvo vadinamas 
"butlegerių tvirtove." Pastaruoju laiku prohibicijos agentai apsupo ji ir padarė kratą. Atrasta daug įdomios 
medžiagos.

=
F 7

IR EINANT MELSTIS GA- denį, dar kvokšterėjo rąst-
U 1ŠTIKT NELAIMĖ L...................................... _ ‘
Airiogalos miestely buvo ^iS^K.,.1

galis ir drūčiai sumušė gal-

mokė jo įvairiais telegrafo 
aparė tais dirbti ir su savo 
bendi adai’biais būdavo vi
suomet prieteliškas. Dabar 
jis paliko žmoną ir tris ma
žus vaikučius. Tai per vie
nus metus jau du telegrafo 
vedėjai taip staigia nelai
minga mirtimi mirė.

Teko patirti, kad dabar 
telegi afo vedėju manoma 
pasiū ti seną telegrafo tar
nautoją valdininką Adomą 
Vasil auską.

MIRĖ JUOZAS ČEPINS
KIS.

Lapkričio mėn. 10 d. 6 
vai. ryto staiga mirė širdies 
liga prof. Čepinskio pusbro
lis, Juozas Čepinskis. Velio
nis buvo kilęs iš Šiaulių ap., 
Pašvitinio vai., Dargaičių 
kaimo. Ilgą laiką tarnavęs 
finansų, prekybos ir pramo
nės įstaigose ir buvęs Plun
gės linų monopolio vedėjas. 
1924 m. buvo vedęs iš Pra
šaliu kaimo, Plungės vai., 
ūkininkaitę Beržonskaitę Br. 
Jo žmona mirė birželio mė
nesi. Velionis turėjo 43 m. 
amžiaus ir buvo doras ir są
žiningas pilietis. Velionis 
paliko du mažu vaiku—naš
laičius.

Lietuvos Moterą 
Vargai
7 ■ T

Lietuvoje į kaimo moteris 
maža tekreipiama dėmesio.

Moteris susirgusi gimdy
mu kviečia bobutę sau į pa
galbą, o vietoj pagalbos, po 
gimdymo palieka invalidė 
dėl kraujo užkrėtimo ar ko 
kito.

Bobutės, kurios eina prie 
gimdančių, nuduoda daug 
žinančios, bet iš tikrųjų nie
ko nežino; kad pagreitintų 

j bei palengvintų gimdymą, 
jos daro įvairius burtus ir 
beprotiškus mankštinimus, 
iš kurių keletą čia ir pami
nėsiu : (1) persiversti per

PIKTADARIŲ NUŠAU- gulintį lovoje vyrą, (2) lai- 
TAS ŽMOGUS. ko gimdančią virš garuo- 

Gudelių kaime, ūkininko jančio kubilo "karšto van- 
Aleksos sode buvo andai dens, (3) kiša į vidų išplak
usias negyvas begulįs B. tus kiaušinius ir tt. Be to, 
(Cėringas. Šalia jo gulėjo kartais dar negimusį kūdikį Į,. . ? 
i brauningas. Iš pradžių ma-j “pakrikštija” įpildamos į - ’ 
jnyta, kad jis pats nusišovė. vidų (gimtuvę) šventinto 
?Bet tvrinėjimas dabar paro- . vandens, Gd kv k««Ikle , -
!dė, kad jis buvo piktadarių dažnai užgema sužalotas ^bus

ir, matyti, nušau-(arba ir negyvas. Sunku čia nim> . PabaT G<il nin .* 
į tas kitoje vietoje, nes iš to'viską smulkiai aprašyti, iš^a
ūkininko gausingos šeimos kiek turi bereikalingai mo- ateman 
' - • • kentėti, žiūrėdama s*™8. llk

l pramisti.
Nors dabar Lietuvoje yra^25?S^L

bet jos daugiausiai apsigy- Jr pr<»titucija. Mieste 
venusios didesniuose mies-(vaiks^°. aPie 5U'ar^uslV> 
_________________________ pardavinėjančiu save mer- 
Štai Budas Išzvdvt ____

ŽMONIŲ TAMSUMAS 
GALABINA ŽMONES.
Čekiškė, Kauno apskr. — 

Trupitį seniau Atvejų kai
mo n ergaitei Kaikytei įkan
do ši o, dėl ko ji labai persi- 
gand). Kaimo “daktarkos” 
visokiais prietaringais vais
tais .ydė, bet gudriausioji 
—įsa<ė išvirti durnaropių ir 
duoti mergaitei gerti. Vos 
tik mergaitė paragavo tų 
“vaistų” ir tuoj sukvailiojo 
—neseko proto. Liūdna ma
tyti 7 metų mergaitę neteku
sią proto — prietarais apsi
šarvavusių davatkų auką.

ŠTAI KA NAGRINĖJA į nušautos ir 
PAVASARININKAI!
Airiogala. — Pas mus gy-i narių nei vienas jokio šūvio 'teris 

vuoja krikščioniškųjų pava-įnėra girdėję. Matyt, lavonas mirčiai Į akis, 
sarininkų kuopa, šaukia su- * . - -• . . . > >>
sirinkimus, į kuriuos, kaip 
vienas tūzas sako, sueinama 
paraityti pypkių ir pasvars
tyti štai kokių klausimų:

“Kodėl merginos bučiuo
dami sios su vyrais užsimer- 

•kia?’ “Ką daryti, jei reika-’ 
lui esant lyties organas ne-j 
veikia” ir daug panašių! 
sprerdžia uždavinių, apie ta, kad šįmet Lietuvoje bul-

TAS ŽMOGUS.
Gudelių kaime, ūkininko

buvo atneštas šio ūkininko 
sodan, paguldytas ir i 
padėtas jo paties visai neiš
šautas brauningas.' Nušovi
mu įtariami asmenys 
areštuoti.

tuose, tad reikalui esant, ne 
kiekvienas išsigali ją reika
lauti, kadangi didelis atly
ginimas.

Sutvarkyti šiam reikalui 
butų gerai, kad savivaldy
bių įstatymu kožnam vals
čiuj akušerei butų nustatytas 
atlyginimas. Tokiu budu ga
lėtų kiekvienas kviesti aku
šerę atlyginant jai tik už 
vaistus.

Taigi aukščiau minėtą 
sritį atatinkamiems orga
nams reikėtų kiek galint 
greičiau sutvarkyti. P. D.

Į

SKURDAS DIDĖJA.
Vilkaviškio darbininkų 

gyvenimas liūdnas. Dėliai 
darbo stokos blogiausiai gy
vena batsiuviai.

Anksti pavasari, daugu
ma miestiečių vyko į kaimus 
jieškodami darbo. Bet so
džiuose buvo irgi daug dar- 

atkeliavusių iš 
šiaurinės Lietuvos.

dėr ko' kūdikis'. Jje visi, dirbo sunkiausius

LIUKUI Udvai ...šalia'apie 300 cenzuotų akušeriu,' gyyen.imo Vilkavišky padi-

jau
Štai Budas Išgydyt

LIETUVOJ DAUG 
BULVIŲ.

Jau galutinai apskaieiuo-

kuriLos net nepatogu laik- vėmis apsodinta buvo 132,- 
I-JLZLL 000 ha, gi pernai 121,000 ha.

Tiesą pasakius, tos kuo- Vadinasi, musų ūkininkai ir 
pos vadai ir nariai yra tam- p0 nederlingų metų sugebė- 

“ z - jo surasti sėklos ir užsodinti 
--------------- i tokį didelį plotą. Manoma, 

ŠIAULIUOSE PRASIDĖJO, kad iš vieno ha vidutiniškai 
PLĖŠIMAI. , 'gauta apie 250 centnerių 

Šfcmis dienomis vie-ibdvH o iš viso ploto apie 
nas Gubernijos sklypininkų,:33.000,<X>0 centneiių. Skai- 
p. Klusas, nusivedęs karvę į ?nt po nitus, visas
Šiaulius pardavė. Kiek metų bulvių derlius brn
gavo nežinau, bet jau be-:^av^® epie 132,000,000 litų, 
veik visa sųvaitė, kaip jisi^.. naitiK ęii
name negrįžta. Tuomet na- KARININKŲ BALIUS SU 
miškiai susirūpino ir pradė
jo tėvo jieškoti. Bejieškant Vilkavišky

rašty.'e kalbėti.

sus, bemoksliai žmonės.

tėvo Gubernijos laukuose 
rado vieną Šiaulių miesto 
vežiką visai be sąmonės, pri
muštą, kuris parvežtas j li
goninę pradėjo atsipeikėti 
ir pa sakoti, kad koki tai ne
pažįstami važiavę su juo, jį 
primušę ir jo arklį atėmę. 
Kas .oliau įvyko nežinąs. 
Kiti pasakoja, kad p. Klu
sas pardavęs karvę traktie
riuje su nepažįstamais gėręs 
ir pankui su vežiku, kartu su 
nepažįstamais kur tai nuva
žiavęs. Bet sūnūs pasakoja, 
kad . o tėvas niekuomet ne- 
gerdi vęs. Dabar eina tardy
mas ir jieškojimas.

Nepersenai Gubernijos 
jaukiose, netoli stoties, ne
žinomi plėšikai apipuolę 
vieną moteriškę atėmė pini
gus. Dabar prie Gubernijos 
stoties dežuraoja policinin
kas. Ar tas ką gelbės—neži- 
niat

ŠAUDYMAIS.
1 lapkričio 

naktį buvo 4-tojo artilerijos 
pulko karininkų suruoštas 
balius. Pasigėrę karininkai 
pradėjo koliotis ir gerai su
sikivirčijo. Dežuruojantis 
karininkas norėjo juos nu
raminti. Tečiau vienas iš 
triukšmaujančių, būtent, vy
resnysis Įeit Baliunas, šovė 
dežuruojančiam vyr. Įeit 
Kazlauskui krūtinėn, vieto
je mirtinai jį -nukaudamas 
ir po to, pats nusišovė.

IŠPLĖŠĖ KRAUTUVĘ.
Daujėnuose nakties laiku 

išvogė Milnero krautuvę. 
Vagys įsilaužė per langą ir 
išnešė visas manufaktūros 
prekes. Policija įtariamuo
sius suėmė.

Matyt, tie patys specialis
tai kėsinosi prieš porą są- 
vaičių įsilaužti į kito žyde
lio krautuvę, bet šeiminin
kų laiku buvo nuvyti.

Vaicekauskienė guli ligo
ninėj.atlaidai. Butkiškės klebonas 

sumanė padalyti maldinin
kų eiseną į Airiogalą. Pa
skirtą dieną iš ryto susirin
ko keletas desėtkų davatkė
lių ir su visomis šventenybė
mis išdrožė. Beeinant per!bylą dėl Partijos uždarymo 

■Dubysą, lieptas lūžo, ir dalis! Apygardos teismas nagrinės

1

SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS BYLA.

Socialdemokratų Partijos

davatkėlių sumarmėjo į'gruodžio pradžioj. Daugelis 
vandenį. O vienai — ---- -- —Ji—- —
kauskienei, įkritusiai į van-į sidomėję.

Vaiče-: teismo sprendimu labai su-

17 LAIVŲ ANT JŪRIŲ 
BĖDOJ.

Europos pakrašty ant jū
rių pereitą sąvaitę siautė di
delės audros, per kurias 17 
laivų buvo priversti išsiun
tinėti “SOS” signalus, šauk
damiesi pagalbos. Anglų 
laivas “Raayc” nuskendo 
netoli Anglijos su 20 juri
ninkų. Keliolika žmonių žu
vo ir Anglijos sausžemy.

IR SENELIAI TURI 
VARGTL

Nuo Kalnų gatvės Kaune 
iki Aukštaičių kelios dešim
tys darbininkų tiesia naują 
gatvę. Tai visi suvargę se
neliukai. 1924 m., verčiami 
skurdo, jie su kitais darbi
ninkais buvo bemaną va
žiuoti į Francuziją ir kitur 
jieškoti geresnių uždarbių. 
Lietuvos vyriausybė, bijo
dama nustoti darbininkų, 
pasiūlė šiokį tokį darbą.

Kai kurie pasiliko ir šian
dien darbuojasi aukščiau 
pasakytoje vietoje. Jie dir
ba 8 valandas ir gauna po 3 
ar 4 litus. O žiemos metu 
dirba tik po 3, o kartais dar 
mažiau dienų sąvaitėje. Tie 
seneliai ‘gyvena bjauriau
siuose butuose, kentėdami 
šaltį ir alkį.

“Keleivio” Kalen
dorius 1530 Metams

RADO ŠAULIO LAVONĄ.
Prie Aukštadvario ant ke

lio rastas šaulio Kazio Mo- 
licko lavonas iš Srednikų 
kaimo.

Iš paviršutinio lavono ap
žiūrėjimo nusikalbamų žy- 

mgs issigyae patsai aviguoą patruiti- . * Unnn
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa- mių nera. ta. Teciail jtana-

Stebėtinas Naminis Gydymas. Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrukimo. Didelio ar Mažo. 
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo-; 
ten? Rali pasidžiaugt ta žinia, kao: 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coli-' 
ings išsigydė patsai dvigubą patruki-.
i—,, Z—_22— - I - ,
galboa ir gulėjo lovoj daug metų, bus mas nužudęs Molicko pUS- 
JŠjT'"’1 dykai rt*™, h;Į,rolis su Motiekas

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre-' išvakarėse buvęs Aukšta-—.4- XX’ A X«a» DeaV • - - .......... .... .

prisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
prašys. _ >

TO2apwaX'rtAnCx'T Sk.i™, dvary ir šis jį lydėjęs namo, 
kvotos davimais nustaty- 

ve pasigydė su pirmu dykai pabandy- t3, kad bTOUS tlliejęs SU Vė- 
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm, |jonjes žmona intvmhl San- 
negu padėsi į sau laikrast;. j tykių.

X

Tuojau* išeis iš spau
do* “Keleivio” Kalendorius 
1930 metams. Jame tilps la
bai įdomių statistikų, infor
macijų, pamokinimų, moks
liškų straipsnių, eilių ir juo
kų.

Be to visko, Kalendorius 
1930 metams bus puikiai 
iliustruota*. Jis turės apie 
100 puslapių, dailiai pada
rytas ir kainuos 50 centų, 
bet “Keleivio” skaitytojai 
gaus jį už 25 centus.

Užsakymu* galima jau 
dabar siųsti. Adresuokit ši
taip: “Keleivis,” 253 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

NUOVARGIS 
SUARDO GRAŽUMĄ

Naudokis 3-jų 
dienų bandymu 

DYKAI
Nors suirę nervai ir pavargę vei
do raumenys gali kilti nuo per- 
ridirbimo, bet dažniausia tas kyla 
nuo vidurių sustingimo ir stagna
cijos. Gražumas, gajumas ir iš
tvermė atgaunama tik.kuomet vi
durių vangumas pergalėtas ir vir
škinimas padarytas normalus.

■ Kad įgyti ir palaikyti gražią 
išraišką ir minkštą, kaip aksomas 
odą, tai vartokit kosmetikos jei 
patinka, bet neužmiršk reguliuo
ti savo vidurius

Nepraleiskit progos išbandyti 
Trinerio Kartųjį Vyną, kurs švel
niai ir saugiai išvalo vidurius ir 
paakstina natūralų tekėjimą vi
durių sulčių. Atsiųsk žemiau pa-

DYKAI SAMPELIS TRINERIO KARTAUS VYNO
Jos. Triner Co., Dept. 6 1333 S. Aehland Are., rmcsgo, III.
Vardas
Gatvė

»>

Miestu

•■.Į”

. . r ■- >■

išbandymo butelį d- a;
duotą kuponą ir
i” \ . 2__.f
kuosinie pašto išlak -r bijoūa- 

tai dabar tėmyk kai
L ta ga ;a

vai valgyti krakir 
f 
džiasi po Intaką 
Kalifornijos vyno ' 
nių ir kitokių med'ik. 
šyk šiandien—pirm 
siūlymas atšauktas 
lis, ?1J5; Vito,,.

t r ių dienu 
ir nero-

\u valgiu, 
e rreit lei- 

ius mišinio
K.1-OS, pift- 
; 7<>iių Ra- 
■cu šis pa
kelis bute- 

ap:?W»e.

I

Va '

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mna* populiarių Mr* 
Ne*nty*NMntM švarumas Ir 
HutmiTimna visose M t—t. 

—f203.00— i
» NEW YORK j KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus SS. 8. V. jelff* 

Takaus.) Trečia kless.

PASISAUGOK UŽSITĘSUSIO 
KOSULIO PO ŠALČIUI

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti. dymui kosulio nuo šalčio, bronehi- 
rimta liga. Jus galit jį tuoj su-'to, ir mažesnius brinchito skaudė- 
stabdyti su Creomulsion, pienuotu jimus, ir yra geriausias atbudavo- 
creosctu, kuris yra priinanus gerti. - • ’ " ............
Creomulsion yra medicinos išradi
mas dvigubos naudos; jis paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir 
sulaiko bakterijų daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creoso-, 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovų kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bron
chito uždegimų. Creomulsione ran
dasi, apart creosoto, kiti gydanti 
elementai kurie palengvina ir gy
do plėvės uždegimą ir sustabdo 
perštėjimą, kuomet creosotas, pa
imtas į vidurius, dasigauna į krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustab
do bakterijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gy-1

tojas kūno po šalčiu ar flu. Pinkrai 
grąžinami, jei nepagelbės po nau
dojimui bulyg nurodymo. Reika
laukit pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeliui.

Creomulsion Co., Atlanta, Ga. 
520-0.

Atsiųskit dykai bonkutę Creo
mulsion nuo užsitęsusio kosulio 
po šalčiui.

Vardas .......................... .. .........
Gatvė ......................................... .
Miest...................... Vals............

Viena bonkutė šeimai. Rašyk.

CREOMULSION
TIESIAI Iš 

FAKTORĖS 
Italioniika 

Armonika 
Geriausia ant 

Marketo 
Didelis pasirinkimas ar
monikų įvairaus styliaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegoa. 
Patenkinimas gvarau- 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentus.
Klausk dykai kataliogo.

ITALIAN 
323 Peik Street,

«

ACCORDEON MFG. CO.
Dept 15, Chicago, 1IL

' ■' ' '-"T

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivą
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETANIA
Iš BOSTONO: LACONIA—Gruodžio IX ANDANTA—Saudo 12 

LANC AŠTRI A—Vasario 23.
O paskui eausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 

Taipgi tiesiai j Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo- / 
mi laivai. Trečios klesos Ji 
laivakortes j abu galu iš 4K 

(UMARO LINE4

r
l

New York j Kaun* $203 Ir farsą* 
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis ▼algb, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite faile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Manu.

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentų arta 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“LITUANIA” Dec. 21 «FcTnNlA» F . —“LITUANIA” Jan. 30 EST0N,A Fchr‘ 20

KELIAUKIT | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Unijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

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

sučėdysite sau pinigu.
Trečia klase......................................... $107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai......... 181
Turistine trecia klase, Main Deck ........ 129.50 
Turistine 3-čia kl. j ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin.........................................................147 JO

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

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

Baltic America Linijos laivu populiarumas lietu
vių tarpė priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai j Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maišias ir patarnavimas.

i
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a keleivis No. 50. Gruodžio 11, 1929.

| Vietinės Žinios
Lietuvių Kriaučių Skyrius ' veik šventa visuomenės įs- 

apvaftičiojo 15 metų taiga. Laisva spauda kelia 
aikštėn nedorybes ir suk
čius. Ji tarnauja visuome
nei. Vagys ir grafteriai bijo
si daugiausia laisvos spau
dos. Laisva spauda iškelia 
ir valdininkų suktybes. Bet 
kas tas informacijas spau
dai teikia, tai paslaptis, ku
rios joks teismas neturi tei
sės reikalauti parodyt.”

sukaktuves.
Pereitos subatos vakarą 

lietuviai kriaučiai apvaikš
čiojo 15 metų Amalgameitų 
unijos sukaktuves. Žmonių 
buvo daug; jų tarpe matėsi 
ir keletas lietuvių kriaučių 
kontraktorių.

Šalę prakalbų buvo ir Ja- 
sinskaitės mand alinu orkes
trą; p-lė Sinekevičiutė su. p. 
Bulskiu sudainavo keletą 
duetų, p-lė Klara Kasparai- 
tė jiems akompanavo. Se
sers Žukaitės gražiai pašo
ko. Izabelė Jankauskiutė 
gražiai paskambino pianu.

tik pirmą kartą, tad galima hibicijos priešininkas, ir ašt-

Bcton.. negeidžia Mary-

panedėlį buvo nuteistas at
sėdėti 5 metus kalėjime, už- j 
tai, kad greitai važiuodamas 
automobilium užmušė mo
terį ir nesustojęs pabėgo iš 
nelaimės vietos.

lando gubernatoriaus.
Tūla organizacija pasi

kvietė į Bostoną Marylando 
gubernatorių Rittchie paša-! 
kyt prakalbą apie prohibi-!

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI.

COBB G AR AG E pirmiau buvęs 
Union Garage. dabar yra labai gerai 
sutvarkytas Tik 3 minutos nuo 
Broadway arba 5 minutos nuo Mar- 
ket Terminai ant kampo C ir 2-nd 
street. Dabar to Garage’aus yra nau
jas savininkas* jis įtaisė visokia* 
naujausios mados mašinas mazgoji
mui ir grisinimui automobilių. Dar
bas greitai ir gerai padaromas už la
bai pigią kainą. Ekspertai mechani
kai būna dienomis ir naktimis Gara- 
ge’us būna atdaras visados. Parduo
dame Sheil gazoliną ir aliejų. Jei 

i norite kad jus karas gerai bėgtų, pa- 
! mėginkite pas mus įsipili gazo. Jei 
'------------- —-navimo. kreipkitės

Manageris STEVE JANK
UI UNAS.

COBB GARAGE
2'>6 Second St, kampas C St, 

SO. BOSTON. MASS. Tel. 2920.

Art. Babravičius Harvardo Kliube
“APSIMOKA PEREIT PER GATVE”Dutton’s

SOUTH BOSTON

Department Store

Vyriausia Stotis Visokios Rūšies 
Dovanų Šventoms.

Taupykit laiką ir pinigus Pasirinkdami namieje.
SMUIKAS

TAISAU IR DARAU NAUJAS
Lekcijas ėmiau pas Henry Schultz.
Kaina prieinama ir už kiekvieną 

darbą gvarantuoju. Šaukiant teletonu 
(50) 

... KUKANAUSKAS 
i 24 Thomas Park. So. Bostcm, Mass.

Tel. S. B. 4065-J.

Kadangi ji viešai pasirodė Kaip žinia, jis yra pro- 
tik pirmą kartą, tad galima hibicijos pnesmmkas. ir ast- 
tikėtis, kad su laiku galėsi- nai kntikuoja. Prakalbų 
nąe susilaukti žymios pianis- rengėjai norėjo gauti jo Pra-S . - - vakarais

J kalboms vieną ir kitą salę,
j_ bet jiems buvo atsakyta. [ — - - - - -

kad Ritchie prakalboms sa-' 
lės nėra. Rengėjai pasamdė v C 1
SymphOny Hali ir norėjo, K, uRSDRUSkcLS 
kad ant gatvėkarių galų bu- TIKRAS DRAVGAS JLSV XAMV 
tų pakabinti tų prakalbu Pentinu Namus iš Lauko ir iš Vi- 
skelbimai. Massachusetts’^us; Bal:inu lu.bat’. Kambarius, taipgi dirbu visokį Kar- 
gubematonus Allcn betgi i per.terio darbą už prieinamą kaina, 
neleido tokius skelbimus' sasnalskas (-)
prie gatvekanų kabinti. Pra-1 Tei. porter ui5-w 
kalbų rengėj'ai įžiūrėjo čia1 
kažin kokią politiką ir boi-' 
kotą, todėl jie pareiškė gu
bernatoriui Allenui aštru 
protestą.

Nusipirksite tuos pačius daiktus pigiau, negu 
pirkdami mieste.

tės.
Valgius vakarienei pri

rengė ponios Narkunienė, 
Savickienė, Žilinskienė ir 
kelios kitos, kurių vardų ne
galima buvo gerai išgirsti. 
Visos tos moters dirba 

' kriaučių šapose ir savo dar
bą aukavo surengimui šios 
vakarienės.

Kalbėtojai apibriežė A- 
malgameitų unijos istoriją. 
Susiorganizavus unijai, lie
tuviai buvo labai veiklus. 
Vėliaus prasidėjo pakriki
mas, nes lietuvys būdamas 
unijos ofise nesirūpino lie
tuvių kriaučių reikalais. 
Apie porą šimtų lietuvių 
ruDsiusių neteko darbo, o į 
jų vietas buvo įstatyti itali
jonai ir žydai; todėl lietu
viai turėjo pasitraukti ir iš 
unijos. Jankauskas per pas
taruosius 5 metus buvo ge
neralis organizatorius lietu
viams ir, kaip jis pats savo 
kalboje aiškino, atvažiavęs 
į Bostoną jis radęs lietuvius 
kriaučius besitąsančius už 
plaukų. * Lietuviai tuomet 
unijoje neturėjo jokios reik
šmės. Šiandien lietuviai uni
joje stovį daug geriau. x ...

Bet reikia paklausti Jan- mas J’1’3 tamsa ir nežinia, 
kausko, kas tą vienybę pas todėl apsisvietęs jaunimas 
lietuvius kriaučius sutvirti- negali eiti bažnyčion ir 
no: ar patys lietuviai kriau- klausytis biblinių nesąmo- 
čiai, kaip gavo sau unijos niW- 
borde J. Lėkį, ar organiza- .
torius Jankauskas? ’ Bal,u* abejau, sprogimas.

Kalbėjo ir Bendrosios Everette šį panedeli spro- 
Tarybos manadžeris, itali- go 1000 galionų aliejaus 
jonas Ramuglia. Iš jo kalbos Trimount Oil Co. dirbtuvėj, 
galima buvo spręsti, kad jis Sprogimas buvo toks smar- 
negeriausiai jautėsi lietuvių kus, kad aptaškė liepsno- 
tarpe, nes jis pateikė tary- jančiu aliejum daug žmonių 
bai planą, kad unijos ofise ir sukrėtė visą apielmkę.

" ** “ Darbininkai Kazys Čarnec
kis ir Henry Johnson sude
gė mirtinai, o 3 kiti žmonės 
skaudžiai apdegė. Langai iš- 
birėjo visoj apielinkėj.

I

I

Kodėl studentai neina 
bažnyčion?

Tremont Temple salėj bu-i 
vo aną vakarą baptistų ku
nigų susirinkimas, kur jie 
svarstė klausimą, kodėl stu
dentai neina bažnyčion. Ku- 
nigužiai galvojo visaip. Vie
ni sakė, kad mokslan einan
tis jaunimas neina bažny-j 
čion dėlto, kad dvasiški ja' 
neaiškiai dėsto religiją. Ki
ti gi manė, kad bažnyčiose 
nėra gerų pamokslininkų, 
kurie galėtų studentus pa
traukti. Kunigai negali su
prasti to fakto, kad tikėji-

PROF. A. ZIDANAVlčIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

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

Dr. Geo. lupper, vienas žymesniųjų Bostono 
amerikiečių inteligentijos vadų pakvietė musų 
artistą Juozą Babravičių į Harvardo Kliubą 
ant pietų ši ketvergą. Amerikiečių society Bosto
ne yra labai pamėgusi musų dainininką nuo pe
reitų metų koncerto, kurį jam buvo suruošusi 
Miss Dexter. Kiek mums teko girdėti, tai ir šį
met tie žmomės nori jam suruošti dainų vakarą. 
Pereitą žiemą jų suruoštas koncertas davė Ba
bravičiui $1,800 gryno pelno.

Lietuviams art. Babravičius dainuos 29 gruo
džio South Bostono Lietuvių Salėj.

I

DUTTON’S SOUTH BOSTON
434 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

___/____________ __

Katalikų bažnyčioj ant 
Isabella streeto aną subatos: 
naktį vagys išvogė pinigus 
iš baksų.
g52S2S2S25ZS2SESaS2S25ZSZS2S

Tel. I’orter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliotais: Pagal sutartį.

881 MASSACHUSETTS AVĖ.,
(arti Centrai skvero)
CAMBRIDGE, MASS.

Socialistų susirinkimas, i Sumušė ir apiplėšė namų 
Ateinančios pėinyčios va- užveizdą.

10 Z------- -  “ . šį panedėlį atėjo po nu-
vio” ofise bu> LSS. 60-tos meriu 605 Tremont st. ka- 
kuopos susirir. .imas. Drau- žin koks vyras ir moteris ir 
gai prašomi bur nai susirin- paprašė užveizdos parodyt 
kti, nes yra svar'uių reikalų, jiems kambarius. Kada už- 
Susirinkimo pradžia kaip 8. veizda juos nusivedė į kam- 

_____  ___ ' barius, jie ji sumušė ir atėmę 
Sudegė ei.krvmo konu *??5 Pin>CT, Pabėgo Jįe tu- 

dirbtuvė______’ re-10 zm<>ti» kad Jis turi pne
.... ~ savęs tiek pinigų.

I Sj panedeli Bostono pne-, --------------
miesty Che.sea sudegė Ant Back Bay pereitą pa- 
Eastem Baking Company nedėlį susikūlė du automo- 
dirbtuvė, kur buvo daromi biliai. Vienas jų nusirito į 
konai ąiskryrr ui. ; Mud River kanalą.

;karą, 13 gruodžio, “Kelei-:
• 99 *• v t .

Aukštos Rūšies Radio
ŽYMIAI NUŽEMINTOS KAINOS

I
J KVIETKAS 

BILE LAIKU—BILE KUR 
nnsiunčiame

GREIT, SAUGIAI— 
UŽTIKRINTAI 

Pristatymas Telegrafu. 
JAMES P. THORNTON 

108 Dorchester St., 
South Boston, Mass.

1 Tel. STB. 1658. Milton 7993. j 
Čk2S2S25aSHS252S2S252SaS2S252S2Sa

I
5gS2S2S2S252SZS2S2J>e5ZSa5e»2SaSZJa 

Telefonas: So. Boston 1058. $

BayViewMotor I 
Peter Trečiokas ir $ 

Jos KapočoBM |
GERIAUSI LIETUVIAI K 

MECHANIKAI. K
Taiso visokius automobili** ir K 
gerai patam**)*. D]
Agentūra Studebaker ir ErsMąe. g 

Reikale kreipkite* ir gausit g 
patenkintą patarnavimą. H

Pardavimo vieta: f“
549 E. BR0ADWAT S

Taisymo vieta: K
1 HAMUN ST, H

kampa* E. Eight et, m 
SOUTH BOSTON, MASS.

TisasasasaszsaszsEsasasasasasasKZtf1

a a
«-»

T*L So. B»te* M»-W. 
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki * rak.
NEDALIOMIS: 
ki 1 v. po pistą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

X61 Broad**y. tarp* C ir D Sti.
SO. BOSTON, MA8S.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Are,

M a t ta pa n. Tel. Milton 2952.

DR.J.MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas Slaptą Ligą, Moterą 
ir Vyrą; nervą, kraujo ir odos. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel: Richmond 0668, Rox. 1894-J.

lietuvis nereikalingas. Reiš
kia, kad lietuvių skyrių gali 
atstovauti italijonai ir žy
dai. Suprantama, taip daly
kais stovint, lietuvių akty- 
viškumas unijoje vėl pasi
darys silpnesnis. Žiūrint iš 
šalies, išrodo, kad unijos ta
ryboje yra kokia nors neaiš
ki politika.

Generalis unijos sekreto
rius Joseph Schlosberg pri
siuntė pasveikinimo tele
gramą. Reporteris.

Herbert A. Parker, 
metų amžiaus vaikėzas, šį

PARSIDUODA NAMAS SOUTH 
BOSTONE, 109 Bolton st, 11 ruimų, 
elektrikas. £azai, toiletai; didelis i 
vardas. Kaina prieinama. Norint 
daugiau žinių, atsišaukit pas Oną 
Cibuskienę, ant antrų lubų. (51) 

109 Bolton st., So. Boston. Mass.

Bilius laikraštininkų 
apsaugai.

""Lynno atstovas legislatu- 
roj įnešė bilių, kad apsau
gojus laikraščius ir reporte
rius nuo teismų despotizmo. 
Nelabai senai Washingtone 
du laikraštininkai buvo nu
teisti kalėjiman už teismo 
“paniekinimą.” Tas “panie
kinimas” buvo tame, kad 
teisėjui reikalaujant repor
teriai atsisakė pasakyti, kur 
jie gavo tūlų informacijų 
apvo laikraščiui.

Taigi, kad teismas nega- 
Jttų laikraštininką priversti 
iMvot laikraščio paslaptį, 
Įgano atstovas Zack įnešė 

V ’ BMlUjoB parlamentan tam 
tMM Dilių. Ir laikraščiai jį 

remia. “The Traveler” 
auda turi būt lais- 

kiRa spauda yra be-
I

4

KALĖDŲ

Pardavimai
■■ ' —

Barney & Berry Shoe Skates 
$2.95 porai 

Vertos $5.00.

$5.00 Down
✓

Pristatysime jums tą arba kokį norite 
kitą Radio j jūsų namus. Kitkas ant leng
vą numokėjimą mėnesinių ar sąvaitinią. 
Kiekviena šeimyna gali įsigyt sau Radio. 
Užtikriname jums ilglaikinį patarnavimą. 
Radio palinksmins visą šeimyną ir svečius. 
Visi šeimynos nariai norės boti namieje. 
kad pasigėrėt muzika ir dainomis.

LESS TUBES

Zenith R?dio Modelis pe?r 15 metę savo g mo turi naujausius išradimus ir pageri
nimus. Sunku išaiškint žodžiais tas visa- i jenybes, švelnumą balso, tykumą, gražu
mą naujausių modelių Zenith Radio. Pers: įnirti u i turite patys atsilankyti j musų
krautuvę ir pasiklausyt balsų kad galėtu i 
tikrinkit savo girdėjimu, kad dainos ir mu; 
tistas ir dainininkai stovėtų prieš jumis ta

MODEL 63...Employs nine tube>, 
including rectifier. Speciali? de- 
signed Sereen-Grid circuit.... 
DOUBLE Pusb-Pull audio ampli- 
fieatien. Gennine Autom a tie Ton- 
ing. Automatic Voiume Control. 
Automatic Station Indicatar. Su- 
persize Zenith Sytnfonic-Dynamic 
T?p* Speaker. Linear Pow«r De- 
teetion. Self-Healing FHter Con- 
deneer. Sitnple Selectivit? Ad- 
jnatment. Phonograph Pick-up 
Connectiona. Handaome Jacobean 
low-boy conzole, of finest Walnut 
Vanoor*.

AUTOMATI

Dtrdnster Clethiag Shf
SIUTUS. OVERKOTUS SIU- 

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELI UOJ AME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

:Lieti™ OrtMMtnsta

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

J. L. F’AŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad**y, So. Boston, Mara.

T
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ROGUTĖS PO 98c. IR DAUGIAU

8 ŽIBURĖLIŲ SETAS % 
KALĖDŲ EGLAITEI .. 79c.

Visa eilė žaislą vaikams 
pigiausiomis kainomis.

Didelis nupiginimas musą geležų, 
malevą ir švinorijos skyriuje, o 
taipgi virtuvės indą skiepe.

Vietoje priatatom į namus. 
Tel. Hancoek 6105—6106.

SOUTH END 
HARDWARE CO.

1095 VASH1NGTON ST, BOSTON 
Netoli Dover st. EI. Stoties.

482 Broadway
T.L J.*

>alygint su kitų radio išdirbysčių. Persi- 
Zenith Rado yra tokia natūrali, kad ar- 
>ačiame kambary.

prie Dr-r-hcster St,
P' kins Sąvare 

boston 1290

Carbone Brothers
PER DAUG METŲ ŽINOMA BOSTONE MUSIC SHOP

So. Boston
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LAIDOJIMUS.; 
kariuos paveda; 
mano prižiurėji-, 
mai, visuomet' 
būna patenkinti; 

I ir sutaupina g*-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina' 
visiems ir 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ; 
Lietuvis Graborius

162 Broadvvay, So. Boston, Masa.; 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.
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DR. LANDAU
Specialistas Venerišką Ligą
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 
32 Chamberg St, Boaton. Tel. 
Haymarket 1436.
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Vėlia**!, geriamiai veikianti aw- 
dikališki ir elektra gydymai, da^ 

da greičiausiu* rezultatus.
Suvirš 25 metus speciaH*tan ner
vą ir kroniiką ligą.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligaL 

Dr. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado 
ggfHjmsjgę,u«,“*'• 

m HUNTINGTON AVB, MteN Masa. Ava, BOSTON. MAM,
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