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Bedarbe Tuoj Pasibaigs, 
Sako Amerikos Valdžia.

1930 METAIS BUSIĄ 
“GERI LAIKAI.”

ilgai 
bus

Dar-

Tai yra apgailėtinas apsi
reiškimas, jis sako, tečiaus 
nėra abejonės, kad pasieku
siems tokio amžiaus darbi
ninkams sunku bus gauti 
užsiėmimas ir šiais metais. I 
Kompanijos visų į ’ 
samdo iaunus vyrus, nes jie 
stipresni ir daugiau darbo 
padaro.

Šiais metais bus daug 
darbų prie kelių taisymo. 
Viena Massachusetts valsti
ja yra užsibriežus šiais me
tais išleisti $100,000,000 ke
liams ir statybos darbams. 
New Yorko valstijos planai 
reikalauja $145,000,000 
naujiems keliams.

Vakarų ir pietų valstijo
se ūpas esąs labai geras, nes 
farmeriai turėjo gerą der
lių ir dabar valdžia jiems 
padeda parduoti javus ge
resnėmis kainomis.

Connecticut valstijoj taip
gi laukiama darbų pagerėji
mo greitu laiku.

Harvardo Ekonominė 
Draugija mano, kad perė
jus pirkimo sezonui prieš 
Kalėdas, dabar da kokį mė
nesį bizniai ir darbai eis 
silpnokai. Bet vėliaus pra
monė pradės atgyti. Pavasa
riui ateinant atsigaus auto
mobilių pramonė. Automo
biliams gi reikia daug gele
žies, gumos, stiklo ir kitokių 
medžiagų. Todėl pradėjus 
geriau dirbti automobilių

Pirmučiausia atsigausianti 
automobilių pramonė. Mi- 

lionai skiriami statybos 
darbams.

Dabartinė bedarbė 
nesitęs ir 1930 metais 
geri laikai. Taip sako
bo Departamento sekreto
rius Davis, pasiremdamas 
valdžios agentų praneši
mais iš visos šalies. Tie pra
nešimai parodo, kokie kur 
daromi projektai, ir iš to 
jau sprendžiama, kiek šiais 
metais galės būt darbų.

Darbo sekretorius pripa
žįsta, kad 1929 metų pabai
goje pramonė susilpnėjo ir 
gruodžio mėnesy bedarbė 
pasirodė labai ryškiai. Bet 
ilgai taip nebusią.

Wall Streeto krachas pu
sėtinai sukrėtė pramonės 
gyvenimą, tečiaus Ameri
ka yra turtinga šalis, korpo
racijos tvirtos, ir pas visus 
pradeda grįžti viltis, kad 
1930 metais biznis busiąs 
neblogesnis, kaip buvo 
1929 metais. O geras biznis 
reiškia, kad fabrikai turės 
pakankamai užsakymų ir 
darbininkams bus darbų.

Pereitais 1929 metais iš 
daugelio vietų girdėjosi nu
siskundimų, sako Darbo 
Departamento galva, kad 
darbininkams virš 45 metų 
amžiaus sunku gauti Ame
rikos fabrikuose darbas, 
ypač ‘kur yra pakankamai fabrikams, tuojaus atsigaus 
jaunų aulikantų. ir kitos pramonės šakos.

NEW ORLEANS MIESTE 
IŠSPROGDINTA DA DU 

GATVĖKARIAI.
Gatvėkarių streikas New 

Orleans mieste tęsiasi jau 
šeši mėnesiai ir kompanija 
vis nepasiduoda darbinin
kams. Streikuojančių tar
nautojų vieton buvo pasta
tyti streiklaužiai. Tuomet 
prasidėjo gatvėkarių sprog
dinimas. Per 6 mėnesius su- 

nirma sprogdinta apie 70 gat- 
iio1 vėkarių. Pereitą sąvaitę vėl 

du gatvėkariai buvo su
sprogdinti. Policija ginda
ma kapitalistų reikalus sa
ko, kad ji areštuosianti nu
žiūrėtus žmones ir kad ei
nant tos valstijos įstatymu 
jie galį būt nubausti mirties 
bausme.

Dabar valdžia įsakė gat
vėkarių sprogdintojus šau
dyt ant vietos.

t

Rusijos Diktatorius 
Serga.

Iš 
kad

DĖL KUNIGO VYRAS 
UŽMUŠĖ SAVO PAČIĄ.
Sandoval, III. — George. 

M. Lyons, 31 metų amžiaus 
vyras, pereitą sąvaitę čia nu
šovė savo žmoną, o paskui ir 
pats nusižudė, palikdamas 
keliatą mažų vaikų našlai
čiais. Ir tai vis dėl kunigo 
Raymondo Rankino, kurį 
jis kaltino savo žmonos su- 
vadžiojimu. Kada atvyko 
policija, Lyons su savo žmo
na gulėjo jau nebegyvi ir ta
me pat kambary verkė jų 
mažas kūdikis. Didesnis 
Lyonsų vaikas sako, kad jo 
tėvas tankiai su motina bar- 
davosi ir vis minėdavo vie
tos kun. Rankiną. Palikta
me savo laiške Lyons irgi 
sako, kad šitos kruvinos 
tragedijos priežastimi yra 
“dūšių ganytojas.”

ir kitos pramonės šakos.

Riaušes Čemovo 
Prakalbose.

Los Angeles mieste pe
reitos subatos vakarą kalbė
jo senas rusų socialrevoliu- 
cionierių vadas Viktoras 
Černovas, kuris nesenai at
vyko Amerikon. Pradėjus
jam kritikuoti bolševiktf 
diktatūrą, komunistai pa
kėlė triukšmą, o kada ren
gėjai norėjo triukšmadarius 
nuraminti, šie šoko muštis. 
Iš to kilo tokios riaušės, kad 
reikėjo šauktis policijos. 
Bet nelengva buvo ir polici
jai įniršusius komunistus 
nuraminti. Keturi policma- 
nai buvo sužeisti. Ant galo 
policija pusėtinai triukšma
darius aplupo ir 16 jų areš-Š 
tavo, tų tarpe 4 moteris.

$2,400 UŽ KĖDĘ, KURIOJ 
LINCOLNAS BUVO 

NUŠAUTAS.
Šiomis dienomis 

Yorke iš varžytinių 
parduota sena kėdė, 
prezidentas Lincolnas buvo 
nušautas Fordo Teatre, Wa- 
shingtone. Ją pardavė to 
teatro turtų savininkė, o nu
pirko antikų rinkėjas žy
das Saek iš Bostono. Jis už
mokėjo už tą kėdę $2,400 
Buvo parduodamos ir kito
kios antikos. Lincolno laiš- 

, kas buvo parduotas už $700 
i o už rašytojo Poe laišką įva- 
jryta net $3,500.

New 
buvo 

kurioj

Fašistai Grąsina 
Bombomis.

New Yorko knygų leidė
jas Putnam, kuris dabar vie
ši Londone, gavo nuo fašis
tų keliatą grąsinančių laiš
kų, kad jis nedrįstų leisti 
Francesco Nitti knygos apie 
fašistų šunybes. Nitti yra 
žymus italų veikėjas, bet 
fašistai buvo jį areštavę ir 
ištrėmę į Lipari salą, kur po
litiniai kaliniai laikomi bai
siose sąlygose. Nitti bet gi 
iš to fašistų pragaro pabė
go ir parašė apie tai knygą, 
kurią minėtasai New Yorko 
knygų leidėjas apsiėmė iš
leisti. Taigi fašistai grąsina 
sunaikinti jį bombomis, jei
gu jis tą knygą išleis. Viena
me savo laiškų jie sako: 
“Mes esam patyrę, kad tam
sta apsiėmei išleisti Fran
cesco Nitti parašytą knygą 
apie jo pabėgimą iš Lipari 
salos. To neprivalo būt. To
kio įžeidimo mes nepakęsi- 
me. Visa jūsų New Yorko 
policija neįstengs tamstą 
apsaugot nuo mus keršto. 
Užteks dviejų bombų sunai
kinti visai tamstos spaustu
vei. Mes jau pranešėm apie 
tai New Yorko fašistams. 
Mes žinom, kaip savo tikslo 
pasiekti. Jei nenorit mirti, 
tai sulaikykit tos knygos’ 
spausdinimą.”

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJ.

Frankfurte prie Maino, 
Vokietijoj, 1 '
dienomis buvo didelių riau
šių, kuomet bedarbiai pra
dėjo daryti’ demonstracijas 
ir reikalauti sau duonos. Po
licija pradėjo demonstran
tus skirstyt, šie ėmė svaidyt 
į policiją akmenimis ir apie 
50 žmonių buvo sužeista, o 
60 areštuota. Koelno mies
te areštuota 50 žmonių per 
bedarbių riaušes.

HINDENBURGAS SKUN
DŽIA FAŠISTŲ 

LAIKRAŠTĮ.
Vokietijos prezidentas 

Hindenburgas patraukė tei
sman fašistų laikraštį “An-
įgriff” už juodašimtiškus 
(šmeižtus. Šitas laikraštis 

..... parašė, kad Hindenburgas paskubnerms jka . tikui ž
ir socialistams ir balsuojąs 
prieš savo tėvynę. Fašistai 
yra tokie pat šmeižikai, kaip 
ir komunistai.

GIRTAS PROHIBIC1NIN 
KŲ BALIUS.

Pakraščių sargybiniai su
gavo anądien anglų laivą 

j “Flor-del-Mar” su svaigi
namais gėrimais ir pavogę

Kanados astronomas De- nuo jo daug degtinės įtaisė 
lury pranašauja, kad 1930 New Londone tokį rautą, 
metai bus labai sausi, todėl kad visi buvo girti kaip 
busią mažiau audrų, bet už- šiaučiai. šitas skandalas išė- 
tai busiąs menkesnis javų jc į aikštę ir girti prohibici- 
derlius ir dideli girių gaisrai, ninkai buvo nubausti.

Žydai Pakėlė Didelį Riksmą 
Prieš Lietuvos Valdžią.Maskvos pranešama, 

b iše.ikai labai susirū
pinę savo diktatoriaus Stali-I 
no sveika: a. Paskutinėmis 
dienomis isai serga. Nors 
liga kol kas nepavojinga, j 
vis dėl to bijomasi, kad So
vietų gaivai nepasidarytų 
bloga.

Bolševikų diktatūra turė
jo jau didelių nuostolių tarp 

i savo vadų. Stambiausis iš 
jų buvo Leninas, kuriam mi- 

j rus komunistų partijoj pra
virieji žiauri kova už vado
vybę.

čičerinas, vienas gabiau
sių Rusijos diplomatų, kuris 
per 10 metų sumaningai 
vairavo Sovietų laivą per 
audringus vandenis, dabar 

i sunkiai serga Vokietijos sa
natorijoj.

Feliksas Dzeržinskis, ku
ris organizavo raudonąją 
bolševikų žvalgybą ir išžu- 

įde tūkstančius nekaltų žmo
nių. buvo didžiausis dikta
tūros kirvis, bet dabar ir 
tas jau po žeme.

Trockio politinė “liga 
išbraukė jį iš bolševikų tar
po ant visados.

Trockio vietininkas Frum- 
zė mirė po operacijos.

Prie tų galima butų pri
dėti da ilgą sąrašą: Leoni- 
das Krasinas, Joffe, Tsur- *>a fabrikuose Antrą vietą 

• pa. Vladimirovas ir visa ei-'darbininkų skaičiaus didu- 
lė mažesnių komisarų ir ko- mu užl™a agnkultura arba 
misarukų žuvo raudonajai žemės ūkis. , 
dikturai da jauni būdami, i

Priežastys aiškios. Dau- 
iguma jų buvo tikri revoliu
cionieriai ir kovotojai, kuo
met jie da prigulėjo prie 
Rusijos socialdemokratų 
partijos. Jie perėjo per 1905 
metų revoliucijos ugnį. Jie 
turėjo pakelti daug perse- 

j klojimų kalėjimuose ir sun
kų ištrėmimo gyvenimą. Pa
skui atėjo 1917 metų revo
liucija. kuri reikalavo da di
desnio energijos ir jėgų 
įtempimo. Taigi visai su
prantama. kad pergyvenę 
tiek audrų žmonės turi mir- 

i ti pirma, negu jaunesni, ku
riems neteko to visa matyti. 

IDel to ir Stalino gyvenimas 
negali būt kažin kaip ilgas, 
nors žinios ; ’ 
būt ir perdėtos. Nelabai se
nai užsieny 
das, kad Stalinas jau miręs 
nuo širdies ligos. Vienas ko
respondentas paklausė apie 
tai tūlo i ūso, kuris, matyt, 
neturėjo bolševikams sim
patijos. Tas sarkastiškai at
sakė: ' 
liga?... 
širdies

Darbininką Skai
čius Amerikoje 

Mažėja.
Statistikų biuras, 

tyrinėja ekonominį
i y? ii

kuris 
šalies 

j stovį, pereitą sąvaitę pa
skelbė New Yorke įdomių 
skaitlinių apie naudojimą 
darbo spėkų Jungtinėse 
Valstijose. Tos skaitlinės 
parodo, kad iš viso Ameri
koje yra 64,580,000 darbi
ninkų, ir daugiausia jų dir-I

i

JUOZAS POZNIUKAS 
AREŠTUOTAS.

Laikraščiai praneša, kad 
Lavvrence buvo areštuotas 
tūlas Juozas Pozniukas, ku
ris peiliu subadė žmogų. 
Pozniukas, tai lyg ir lietu
viška pavardė.

KEROSINO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 

10 VAIKŲ.
Holloway gelžkelio stoty, 

Londone, pereitą sąvaitę 
sprogo bačka kerosino ir 
užmušė bei sužeidė 10 vai
kų, kurie netoli jos žaidė.

PAKORĖ 2 KALINIU.
Folsomo kalėjime, Cali- 

fornijoj, pereitą sąvaitę bu
vo pakarti du kaliniai, ku
rie pora metų atgal tenai 
užmušė kalinį Bakerį. Vie
nas pakartųjų vadinosi 
Brown, kitas — Stokes*

PANEMUNĖJ BUVĘS 
BAISUS JŲ KAN

KINIMAS.

Vienam žydukui pasisekę 
pabėgti ir jisai pardumęs 
namo į Šiaulius. Čia jis pa
sakęs kas su kitais jo drau
gais atsitiko, ir tuojaus su- 

‘ . Jie
tuojaus paėmę advokatą ir 
tas tuoj kreipėsi į Klaipėdos 
krašto vyriausybę, kad ši 
paaiškintų, kokiais tikslais 
tie žydai yra kankinami. 
Paskui ir Kauno valdžia pa
darė Klaipėdos krašto vy
riausybei paklausimą dėl to 
įvykio.

Ir paaiškėjo, kad ištikru- 
jų 50 žydų Panemunėj buvo 
sulaikyta ir kraujas jiems 
nuleistas, bet tai buvę pada
ryta sveikatos sumetimais. 
Klaipėdos krašto direkto
rius paaiškino, kad šitas žy
gis buvo padalytas be jo ži
nios, Pagėgių miestelio ta
rybos įsakymu, kuriai buvę 
pranešta, kad atvykę iš Di
džiosios Lietuvos žydai ser
gą užkrečiamomis ligomis. 
Todėl ir buvęs nuleistas 
jiems kraujas, kad persitik
rinus, ar jie sveiki, ar ne.

Iki šiol krikščionys saky
davo, kad žydai vartoja 
krikščionių kraują savo 
“macams;” o dabar šaunus 
Lietuvos valdininkai paro
dė, kad krikščionys sunkia 
žydų kraują.

Ir ką gi dabar civilizuo
tas pasaulis gali manyti 
apie Lietuvą?

Tenai buvę suimta 50 žydų gais aLSlunu> H tuujau; 
ir visiems nuleistas kraujas.judę visi Šiaulių žydai.

; Aštuonios darbo šakos, 
būtent fabrikai, žemės ūkis, 
susisiekimas, valdžia, staty
ba, kasyklos, akmens apdir
bimas ir aliejaus gamyba 
duoda užsiėmimo 35 milio- 
nams žmonių. Likusieji dir
ba finansinėse įstaigose, 
prekyboj ir įvairiose kitose 
srityse.

j Nors paskutiniais metais 
Amerikos pramonė ir pre
kyba neapsakomai augo, te- 
čiaus darbininkų skaičius 
ėjo mažyn. Ant farmų per 
18 pastarųjų metų darbinin
kų skaičius sumažėjo 301,- 
000, o fabrikuose nuo 1919 
metų sumažėjo 750,000. Jų 
vietas užėmė mašinos.

Žydų spauda pakėlė di
džiausi riksmą prieš Lietu
vos valdžią. Žydų telegrafo 
agentura išsiuntinėjo visam 
pasauliui žinią, kad šiomis 
dienomis 50 žydų nuvyko iš 
Lietuvos Į Klaipėdos kraštą 
ir apsistojo tenai Panemu
nės miestely biznio reika
lais. Lietuvių valdžia visus 
juos tenai suėmusi, nuva
riusi į kareivinę ir liepusi 
visiems nusiimti drapanas, 
nežiūrint kad jų tarpe buvę 
daug jaunų mergaičių. Pas
kui atėjęs kaž koks kaimo 
daktaras su keliais felčeriais 
ir jie pradėję žydams leisti 
kraują. Kiekvienas žydas ir 
žydelkaitė buvę įpiauti ir 
jiems nusunkta tam tikras 
saikas raudono skystimo. 
Iš viso buvo nuleista dau
giau kaip dvi pilnos kvortos 
žydų kraujo.

Tai buvę 29 lapkričio, 
Panemunės miestely, Klai
pėdos krašte.

Visiems žydams buvę at
imti pasai, kad jie negalėtų 
niekur pabėgti, ir paskui bu
vę prigrąsinta, kad jie nie
kam apie tai nepasakotų, nes 
kitaip da daugiau kraujo 
jiems leisią.

ATSIUNTĖ BOMBĄ KA
LĖDOMS “DOVANŲ.”
Seat Pleasant miestely, 

Marylando valstijoj, nesu
sektas iki šiol piktadarys at
siuntė tūlai Naomi siuntinį 
papuoštą kalėdiniais margi
niais. Jauna moteris manė, 
kad tai bus dovana Kalė
doms, ir ėmėsi plėšti popie- 
ras nuo siuntinio. Aplink ją 
susirinko kiti namiškiai. 
Tuo tarpu sprogo bomba.

Kruvinos Bedarbių 
Riaušės Rumunijoj. 

Temesvaro mieste, Ru
munijoj, keli tūkstančiai be
darbių apsupo miesto rotu- 
žę ir pradėjo reikalauti dar
bo arba duonos. Policija 
norėjo juos išvaikyt, bet al
kani žmonės puolė polici- 
jantus. Kilo tokios riaušės, 
kad policija pradėjo šaudyt 

Mrs. Grady tapo užmušta, o!i minią be jokios atodairos.
• • - •• • ,;Tris žmonės buvo užmušti

^azin Kaip ilgas, nt i • . a ~
apie jo ligą gali ndSulIlgtOnC AreŠ- 
“*os. Nelabai se-'_ . ro v • .

pasklydo gan- tuota 5v Komunistų
Pereitą sąvaitę Washing- 

tone lankėsi naujas Meksi
kos prezidentas Rubio. Apie 
50 komunistų įtaisė prieš jį 
demonstraciją ir susirinkę; 
prieš Meksikos ambasadąi 
pradėjo triukšmaut. Beveik' 
kiekvienas jų turėjo iškėlęs 
ant lazdos plakatą su kokiu Chicagos

kita moteris ir 6 vaikai sun
kiai sužeisti. Vos tik kelios 
sąvaitės kaip Mrs. Grady 
buvo ištekėjus. Sąrišy su ta 
bomba dabar policija areš
tavo užmuštos moteries vy
rą ir jo brolį.

Tris žmonės buvo užmušti 
ir 50 sužeista. Riaušės pasi
baigė tiktai tada, kai atvy
ko kariumenė.

Stalinas mirė širdies 
Nesąmonė! Stalinas 

neturi.”

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS CHICAGOJ.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
lankėsi Meksikos preziden
tas Ortiz Rubio. Jis atvyko 
čionai iš Detroito. Jis bu
vo iškilmingai priimtas ir 

_ ► miesto majoras 
nors’ užrašu. Tarp"tu užrašų atsiprašė prieš jį dėl komu- 
daugiausia matėsi tokių: nistų demonstracijos, kuri 
“Šalin Ortiz Rubio!” “Šalin suteršė priėmimą. Rubio at- 

!” “Ša- sakė: “Tokių žmonių gali-

SPRINGFIELDE BEDAR
BIŲ PADIDĖJO 400%.
'Springfield, Mass. — Da- prezidentas Hooveris! _  .

bartiniu metu bedarbių skai- ijn Suvienytos Valstijos!”(maJ’asti visur. Jų demonst- 
čius čia pakto 400 nuošim- “šalin Wall Streeto intaka racijos neturi jokios raikš
čių daugiau, negu pernai Meksikoj!” “Rubio yra®®?” . ...
šiuom laiku buvo. Miesto Meksikos darbininkų ir vai-1 . Detroite komunistai taip- 
valdininkai laiko konferen- gtiečių žmogžudys!” prieš jį triukšmavo,
cijas ir svarsto,, ką su tais Demonstrantai buvo dau- 
žmonėmis daryti. iriausia jauni žvdukai. Poli-' ▼▼ILDEYgiausia jauni žydukai. Poli-Į ▼▼ILDEY 

inns i kamoa su- SAVINOS
BANK

22 BoyIston St. Boston 
DABARTINIS 
DIVIDENDO

RATOJE

Nuošimtis Prasideda

------ cija suvarė juos į kampą, su-
PANAIK NO MIRTIES sodino į tris vežimus ir nusi- 

BAUSMĘ. vežė. Kai policija juos vežė,
Čili respublikoj tapo pa- kažin koks juokdarys iš ša- 

naikinta mirties bausmė. Ir lies sušuko: “Šalin snarg- 
ne vien tik tas, bet taip jau liai iš po rtosies.Porto Rico saloje prasidė- i

jo badas. t Gubernatorius panaikinta ir kalėjimo bau- . .
Rooseveltas prašo pašalpos smė iki gyvos galvos. II- Pereitą sąvaitę Virgim- 
nors vaikams, kurie miršta giausis kalėjimo laikas te- joj mirė inžinierius ir išra- 
nuo hado. __ inPj bn< tik 20 metų. dejas Robert A. Man*.
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FRANCUZŲ LAKŪNAS 
PAMETĖ AMERIKIETĘ 

ŽMONĄ.
Nelabai senai Amerikon 

buvo atlėkę orlaiviu du 
franeuzų lakūnai. Vienas 
jų, Jean Assolant, susipaži
no Portlande su viena ame
rikiete ir į porą dienų su ja 
apsivedė, nežiūrint kad ir 
susikalbėti da negalėjo. Jis 
ją parsivežė Paryžiun. Da
bar žinios sako, kad jis ją 
jau atsidžiaugė ir pametė. 
Ji prašo divorso. Tai turėtų 
būt pamoka merginoms, 
kad vėjus laukuose gaudyt 
neapsimoka.

ATPIGO LAUKINIAI 
ŽVĖRYS.

Šiomis dienomis Ameri
koje lankėsi iš Hamburgo 
vokietys Lorenz Hagen- 
beck, kuris verčiasi lauki
nių žvėrių prekyba. Jis sa
ko, kad paskutiniais keliais 
metais laukinių žvėrių kai
nos labai nupuolė, nes zo
ologijos daržai jų neperka. 
Tiktai beždžionės dar yra

SAUSIO 15 * reikalaujamos.
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JAU IR “NIHILISTU” 
LIETUVOJ ATSIRADO.

Lietuvos "Trimite" vie
nas fašistas iškelia da vieną 
opozicijos rūšį, būtent "ni
hilistus.” Ir jis parodo, iš 
kur šita liga yra Lietuvon 
atėjusi. Mat. opozicija, vis- 
tiek kokios spalvos ir pobū
džio ji nebūtų, negali būt 
vietos sąlygų padaras, nes 
tuomet ji butų pateisinama. 
Ji būtinai turi būt svetimas 
dalykas, nes tuomet ją leng
va pasmerkti. Todėl "Tri
mito” rašytojas ir sako, kad 
nihilizmas yra atėjęs Lietu
von iš Rusijos. Girdi:

“Rusas inteligentas sirgo 
nepagydoma tinginio liga. Išė
jęs mokslus, jis dažniausiai 
tenkinosi žiūrovo role, tenki
nosi tuo. kad viską kritikavo, 
o bemaž nieko nedirbo tam. 
kad pamažu, žingsnis po žings

nio. tą gyvenimą gerintų, to
bulintų. Vienas jieškojo ir no

rėjo tuč tuojau musų suvar
gusioje žemelėje lyg ir dan
gaus karalystę Įsteigti (L. 
Tolstojus), kitas lazdos ir 
kumščio pagalba vienu užsi
mojimu norėjo atsilikusią Ru
siją ‘sueuropinti.’ padaryti to
kiu kraštu, kaip vakarų Euro
pos kraštai (Petras Didysis), 
vienas ir kitas gryno plauko 
nihilistai būdami. L. Tolsto
jaus moralinis nihilizmas taip 
toli siekia, kad jis net valsty
bę neigia, nepripažįsta kariu- 
menės, policijos, žodžiu, viso 
to. kuomi remiasi piliečių sau
gumas ir valstybės galia. Aut 
Caesar. aut ni’nil—arba viskas, 
arba nieko—vidurio negali 
būti, štai aplinkybės, kurios 
vertė rusų inteligentą būti 
maksimalistu, atsieit, žmogu
mi. kuris neigdamas savo tau
tos praeiti, ateitį geidė sukur
ti obalsiu ‘arba.’ Arba Rusija 
turi būti dangaus karalystė 
žemėje, arba likti tuščiu bur

bulu.”

jų niekas nekritikuotų, kad 
nebūtų “nihilistų!”

UGNIAKALNIO IŠSIVERŽIMAS JA’-’OS SALOJE.

K E LELVI S

Lietuvos Fašistų Vergijoj
X J. KRUKONIS.

goti, negu žmogžudžius; to
dėl jis laikosi nuošaliai ir 
vengia su mumis kalbėtis. 
Aš pasiskundžiau, kad ma
no pasirinktoji lova labai 
prasta ir reikalauja “re
monto,” Čiužiny (šėnyke 
arba “matrace”) šienas taip 
sutrintas, kad iš jo tik ekse- 
lys telikęs. Šiaudų paduš- 
kaitė taip pat. Antklodės vi
sai nėra. Viršininkas pa
reiškė, kad jis neturys šieno 
į čiužinį, bet antklodę pri
žadėjo duoti. Tuojaus buvo 
atgabenta keliatas antklo
džių, kuriomis vokiečiai 
dengdavo arklius, ir mes, at
likę paskutinį prieš miegą 
reikato statinėj, nusirengėm 
gulti. Man gaila vienatinės 
išeiginių drabužių eilės vel
ti, todėl išsirengiau kaip na
mie. Atsiguliau. Galvai kie
ta. Pasidėjau liemenę ir 
gražiai suvyniojęs kelines. 
Manau, nieko nekenks: gal
va dar geriau suprosins ir 
bus geriau. Vis tik minkš
čiau! Bet vėl. šalta. Privers
tas buvau ir švarką užsimes
ti ant viršaus, 
sęs. užmigau 
užmiršdamas 
pergyvenimus.

Apie pirmą 
ne pabudino staigus raktų 
ir durių bildesys. Aš pakė
liau galvą. Du žandarai įs
tūmė jauną, liekną siluetą. 
Tokioj šviesoj pažinti ne
galiu. Kadangi visos lovos 
užimtos, tai įvarytasis krei
pėsi į prižiūrėtoją klausda
mas sau vietos atsigulti. Ir 
čia, iš balso, aš pažinau paš
to valdininką Juozą Pilipa
vičių. Tą patį Pilipavičių, 
kuris dabar yra sugautas su 
Plečkaičiu Vokietijoj.

Manau, bus įdomu papa
sakoti apie jį plačiau. Gerai 
jis man pažįstamas praeity 
ir gerai man suprantama, 
kodėl tas jaunas vyriukas 
čia atsidūrė.

(Bus daugiau)

! Antra vertus, kentėti turint 
ii” ’ ’ ....................... *

(Tąsa.)
Kamera nemaža: 12 len

tinių lovukių: bet žema, ce
mento grindys, šlapios ak
mens sienos, viena maža 
plytų krosnis, du langeliai. 
Tamsu. Ant kryžiokų stovi 
ilgas stalas, prie jo du suo
lai. Kampe iiuliuoja “eže
ras." mat tenai stovi boselis 
gamtos reikalams atlikti. 
Smarvė ir pelėsiai nosį rie
čia.

Apsidairėm, atsisėdom, 
nieko nekalbam, užsimąstę. 
Kriminalistų šlykščios kal
bos ir tokie pat juokai erzi
na nervus. Laisvėj būnant 
nenorėtume su tokiais žmo
nėmis susitikti, o čia turi bū
ti jų “draugas."

Aš priėjau prie langelio, 
kuris neaukštai.
gamta 
savęs, 
varstė, 
žmonės 
miestelio skuba namo. Gra
ži rudens dienelė baigiasi. 
Saulutė leidžiasi už vėjinio 
malūno. Dar vienas-kitas 
jos spindulys atsisveikina 
žemę ir savo vietą užleidžia 
sutemoms. “Kaip gera lais
vėje gyventi!...” pamaniau.

Kameroje sužibėjo žiba
linė maža lemputė. Jos švie
sa skystai pasidriekė po ka
merą ir iš jos gyventojų da
rė tik slankiojančius šešė
lius. Kaliniai apsėdo stalą 
“šposų” krėsti. Mano drau
gai vaikščioja šen ir ten, 
kiekvienas skyrium, užsimą- 

įstęs. Matosi, kad jie per- 
• kratinėja savo sąžinę. Nori 
surast savo visus “griekus,” 
nes ryt po ryt reikės atsi
stoti prieš visagalį žvalgybi
ninką ir duoti atskaitą. 

” tečiaus 
nei vienas neranda ir todėl

idealą, kentėti už žmonijos 
gerovę juk nėra jau taip 
sunku!...” Ir pas visus grįž
ta geras ūpas, energija, pa
siryžimas.

Suskambėjo 
raktai ir durys 
kundai atsidarė. Įeina kali
nys “koševaris.” Ant galvos 
neša didelį medinį dugną, 
kurį lėtai nuleidžia ant sta
lo. Ant dugno “porcijos” 
penkių atkandimų šmoteliai 
duonos ir plyčiukė cukraus. 
Kaliniai beregint ją išgrob
sto. Toliau pasirodo dube
niai. šaukštai ir katilas kruo
pų. šaukštai mediniai, vos 
išskaptuota duobutė, apžio
ti jų negalima. Tokius šauk
štus vaitoja visi Lietuvos 
kalėjimai dėl to, kad kali
niai iš metalinių šaukštų ko
tų gali pasidaryti "£>eili” ar 
kitokį pavojingą “ginklą.”

"Jums maisto nėra”—pa
reiškė ‘koševaris’ kreipda
masis į mus. "Jus vėlai at
varė, taigi jums maisto ne
prirašė.” “Tiek to—atsa
kėm mes—kad ir butų, tai 
mes jo nevalgytume.” Ir tie
sa: 48 valandas aš išbuvau 
nieko nevalgęs. Nenorėjau 
ir negalėjau išpradžių val
gyti, bet toliau įpratau.

Kameros vyresnysis, ku
ris paskiria kam kamerą 
šluoti, kam boselį išnešti ir 
tt., paima didelį medinį 
samtį ir kiekvienam įpila 
sriubos į dubenėlį. Čia paky
la tikras erfnyderis, protes
tai: “tas gavo ir tešmens,” 
“tas gavo daugiau” ir tt. 
Paskui pasiėmę dubenėlius, 
visi eina prie stalo valgyti. 
Iš šalies žiūrint, stebėtis, rei
kia. su kokiu apetitu šitie 
žmonės valgo tą lakalą. Bet 
bado šmėkla baisi ir galin
ga. Kam ji pažiūri į akis, tas 
lyja viską, ką nugriebda
mas.

Porą valandų buvo ramu. 
Tik štai, gyvatiškai pervėrė 
mane netikėtas švilpukas. 
“Patikrinimas!...” suriko vi
si ir. sprukę į vidurį aslos, 
sustojo į dvi eiles. Nors ne
skubėdami, atsistojom ir 
mes. Stovim, laukiam virši
ninko.

Kalėjimo viršininkas, ge
ras mano pažįstamas, įėjęs 
nejaukiai jaučiasi, vienok 
jam įsakyta labiau mus sau-

ANARCHIZMAS IŠVA
DUOSIĄS RUSIJĄ.

Argentinos lietuviai ko
munistai. kurie atskilo nuo 
"kazionujų” komunistų, jau 
pradėjo tikėti anarchizmui. 
Jų leidžiamas laikraštis, 
"Darbininkų Tiesa." viena
me savo paskutiniųjų nume
rių sako:

"Šiandien mes gerus faktus 
turime iš pačių bolševikų par
tijos. kuri Rusijoj turi savo 
rankose valdžią. Ką toji val
džia per 12 metų savo gy vavi
mo nuveikė? Kur jos žadėtoji 

darbo žmonėms laisvė? Ką bol- 
ševikijoj mes randame geriau, 
negu buržuazinėse valstybėse? 
Nieko, o tarpais net dar blo
giau. ypač žodžio ir laisvės sri
ty. Paminėtina, kad diktatūra 
labiausiai užgulė revoliucinį 
elementą — anarchistus ir kai
riuosius socialistus. kuriais 
šiandien vienais perpildyti Ru
sijos kalėjimai. Taigi šiandien 
tikrumoj matote, kad bolševi
kų partija paėmusi į rankas 
valdžią — perėjo kontrevoliu- 

cijos pusėn.

Nurodžiusi, kad bolševiz
mas nedavė darbininkams 
nieko gera. "Darbininkų 
Tiesa” sako:

"Deja, bolševizmo bankro
tas kaip ant delno parodė, kad 
sociali klausimą jokia politinė 
partija negali išspręsti, todėl 
atsirado plati dirva anarchiz
mui. ko ligi šiol nebuvo. Ir da
bar mes galime drąsiai laukti 
vaisingų revoliucijų, kuriose 
sprendžiamą galią turės anar
chistai. tai yra liaudis."

Bet "Naujienos” pastebi, 
kad tai yra klaidingas sam
protavimas; nes—

"Anarchizmas jokių revo
liucijų negali įvykinti, kadan
gi jo principai yra priešingi 
kokiai nors nustatytai visuo
menės tvarkai. Vyriausias 
anarchizmo dėsnys tai—as

mens laisvė. Juo vadovaujan
tis. galima (jei yra pajėgu) 
nuversti esamą valdžią, bet 
tuo viskas ir baigiasi. O vien 
tik valdžios nuvertimas, nesu
darant po to naujos valdžios, 
neįsteigiant naujos santvar
kos valstybėje, nėra jokia re

voliucija.
“Todėl anarchizmas yra vi

sai ne revoliucinis dalykas. 
Tai yra smulkiosios buržuazi
jos ideologija. smulkiosios 
buržuazijos, kurią slegia ir 

varo į bankrotą augąs stam
busis kapitalas. Pramonės dar
bininkai anarchizmo idėjas 
jau senai yra metę į šalį.

"Ir dar vienas v dalykas. 
Anarchizmą kaip tik bandė 
pradžioje vykdyti patys Rusi
jos bolževikai. Lenino agitaci

ja. po spalių mėnesio pervers
mo. kad darbininkai imtų į sa
vo rankas dirbtuves, o ūkinin
kai dvarus; jo garsusis obalsis 
"grab nagrablennoje’’ (grobk 
plėšikų grobį)—tai buvo gry
nas anarchizmas (todėl anar
chistai tuomet ir rėmė visomis 

jėgomis 

tuo 
Įėjo 
kos 
kią 
anarchizmo 
sios rūšies despotizmas — te
roru paremta diktatūra.

"Tai dar vienas įrodymas, 
kati anarchizmas nieko gero 
negali duoti žmonėms.

"Rusijos bolševizmas 
bankrotavo ne dėl to. kad jisai 
yra valstybinis, bet dėl to, kad 

jisai yra diktatoriškas. Suban- 
krotavo ne valstybingumas, 

bet diktatūra, t. y. despotiška 
mažumos valdžia valstybėje. 
O vaistas nuo despotiz.mo yra 

ne anarchijoje, bet demokrati
joje-”

Gerai pasakyta!

j

Lietuvio prigimtis esanti 
ikitokia. Lietuvos kaimietis 
esąs ramaus budo ir paklus
nios dvasios. Jis prieš poną 
iš tolo kepurę nusiima ir pri
ėjęs rankon pabučiuoja. Ir 
fašistų diktatūros toks žmo
gus, žinoma, nekritikuoja.

Bet bėda su inteligentais, 
nes—

“...kiek musų kaimo žmogus 
nėra linkęs nihilistu likti, tiek 

musų šviesuomenės tarpe yra 
prigijusi nuotaika kritikuoti 
visa, nepaisant nei aplinkybių, 
nei saiko, ypač jei ne pačiam 
kurio darbo priešakyje tenka 

stovėti, bet kiti ji daro.
“Yra tai lietuviško ‘nihiliz

mo’ padarinys, ‘nihilizmo.’ at
nešto musų vyresniosios kar
tos iš Rusijos, būtent, iš 
krašto, kur jai teko drauge 
rusais nihilistais mokytis 
jų raugu persiimti."

Bet klausimas, kas ir iš 
kur nihilizmą atnešė Rusi
jon? Ji pagimdė carizmas. 
Prie carizmo rusų visuome
nė valstybės tvarkyme ne
dalyvavo. Valstybė buvo 
caro šeimynos ir jo giminių 
monopolis, šita kamarilė 
sėdėjo ant liaudies sprando 
ir čiulpė jos kraują. Inteli
gentija negalėjo į tokią be
teisę ramiai žiūrėti, ir'dėl to 
joje susidarė ta nuotaika, 
kuri yra žinoma nihilizmo 
vardu. Taigi dėl nihilizmo 
reikia kaltinti ne rusų inte
ligentą, bet buvusias tais 
laikais sąlygas.

Panašios sąlygos dabar 
yra ir Lietuvoje. Visuome
nė yra atstumta nuo valsty
bės darbo. Valdininkais yra 
skiriami tiktai ištikimi fa- 
šimtanis žmonės, o demo
kratinio nusistatymo inteli
gentai grūdami i Varnius 
arba net ir šaudomi. Ir po
nai tautininkai norėtų, kad

i

to
su
ir

i
kalėjimo 

vienai se-

Laisvė ir 
traukte traukė prie 
o širdį kaip peiliais 
Paskutiniai kaimo 
važiuoja, eina, iš

reikalėlis parodo Bromo vulkaną, dic 
Javos saloje. Jis vėmė ugnies ir durnų ■ besi;, 
vaites be pertraukos. Išmetami iš jo pelenai 
krito net už 75 mylių nuo io. Iš tolo niekas 
prieiti, šita fotografija buvo padaryta L oriai', 
du aukštumos.

si ugniakalnį 
■>er kelias są- 
ieganti lava 

.alėio prie jo 

nuo 9.000 pė-

Taip prisitai- 
kietu miegu, 

visus dienos

valandą ma-

bolševikus!). Bet ši- 
keliu eiti bolševikai nega- 
ilgą laiką. Po anarchistiš- 
suirutės reikėjo daryti ko- 
nors tvarką, ir tuomet iš 

išsivystė aršiau-

SU-

“TRIMITAS” APIE LIE
TUVIU BATALIJONĄ 

SIBIRE.
Pereitame “Keleivio" nu- 

meiy buvom rašę apie lietu
viu batalijona. kuris 1919 
metais buvo sudarytas Sibi
re. Bolševikai kai kuriuos to 
batalijono narius sukapojo 
kardais. Kas tą batalijoną 
tenai buvo sudaręs ir ko
kiais tikslais, pas mus Ame
rikoje nebuvo aiškių žinių. 
Šitų informacijų dabar pa
tiekia šaulių organas “Tri
mitas." kuris rašo:

“Pasaulinis karas ir rusų 
revoliucijos banga suburė toli
mam Sibire nemažą skaičių lie
tuvių. Tuo pat metu, kai pačioj 
Lietuvoj ėjo atstatymas ne
priklausomybės. Sibiro lietu
viai. neturėdami jokių ryšių su 
Lietuva, bet vedami tėvynės 
meilės vidujinių nujautimų, 
stvėrėsi kelti Lietuvos vardą 
viso pasaulio akyse.

“Grupės patriotų, vad. p. 
Linkevičiui, ėmė kurti atskirą 
lietuvių kuopą, kuri vėliau išsi
vystė i atskirą lietuvių batali- 
joną Vytauto Didžiojo vardu.

"1919 m. rudenį lietuvių ba
talijonas su Sibiro sąjunginin
kais rengėsi į Lietuvą, bet su
birėjus tuolaikinei Sibire Kol
čako valdžiai ir iširus y* kariu- 
menei. bolševikai padarė visai 
ką kitą. Jie apgaulingu budu 
suėmė keletą musų lietuvių 
batalijono karių ir 1919 m. 
gruodžio 9 d. bolševikų parti
zanai sukapojo iš jų 5 karinin
kus ir 3 kareivius. Sužinoję šią 
baisią žinią, visi kareiviai su
bėgo į rinkos aikštę, apsupo 
bolševikų štabą ir reikalavo 
geruoju, o jei ne. tai jėga pa
leisti likusius karininkus. Bol
ševikai tuo kartu juos paleido. 
Vėliau to batalijono kareiviai 
buvo nuvaryti į Sudženkos an
glių kasyklas, kur buvo laiko
mi sunkiausioje vergų būklėje, 
verčiami dirbti sunkų anglia
kasių darbą be jokio atlygini
mo. Likusieji gyvi karininkai 
sugrįžo į Lietuvą tik 1920 m. 
rudenį. Juos išvadavo Lietu
vos vyriausybė, iškeisdama į 
suimtuosius Lietuvoj bolševi
kus. Dar kiti sugrįžo 1921 m. 
užsimezgus tarp Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos 
niams santikiams.

“Taip baigė savo 
tuvių l>atalionas.

“Šįmet, 
ko lygiai 
tragingo likimo, 

visos 
buvo 
Kaune,

Į

l

diplomati

dienas lie-

buvo atlaiky 
pamaldos, kur: 
mokslą pasak- 
jono kapelionu 
gis."

Taigi pasii 
neklydom si ė ami. kad tas 
batalijonas vv <ė su kolča- 
kininkais.
tyti Rusijoj 
Kolčako “vai 
vus tuojaus 
tauto batalii*

Ir iš "Trim 
sužinojom, kad šitam bata- 
lijonui vad< 
“patriotai" 
čium ir kun. 
šaky.

s iškilmingos 
atlaikė ir pa

buvusio batčįli- 
kun. Pupalai-

io. kad mes

n usiais atsta- 
arizmą. nes 
iiai” sugriu- 
asidėjo Vy

no vargai, f >
.10

įninką ir duoti 
mes dabar ‘‘Smertelnų griekų" 
i > rvs *• rv _ /m t za v* »»<v z-1 »■»

vo mūsiškiai linksmėja veidas, viltis ku- 
p. Linkėtu- tena širdį: “laisvė grįš... ne

patogiu prie- bus gi tokie budeliai ir ne
kamuos nekaltų žmonių...

ARABIJOS DYKUMUOSE UŽKASTA 
000 AUKSO.$50, 1

9 d. sukagruodžio
10 metų batalijono 

Sukaktuvės 
kariumenėje 

paminėtos, 
bažnyčioje,

Lietuvos 
tinkamai
Vytauto

Rytu žrr. 
taupumu ir 
pasižymėjo 
ves Hedža> 
nas. šis vyi 
vo šventu 
miestų. M' 
didysis šeri: 
reno. Turki 
gaudavo g* 
to. jam, kai 
tų šerifui, 
kių gausim 
pasaulio, 
kas suintei 
jų politišk 
Huseinui 
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.ės pasižymi Huseinas • pabėgo į Kiprą, 
štumu. Tuo ten pradėjo užsiiminėti vi
jų tarpe bu- šokiais bizniais ir... susiban- 

i.ralius Husei- krutavo. 2____
rieš karą bu-Jai.” paklausė jį Kipro tei- 
mahometonų sėjas, žinodamas dykumos 
ir Medinos, milionų paslaptį. Huseinas 

Iš savo suve- tik tyliai nusišypsojo.

“Kur gi tavo tur-

DĖL EPIDEMIJOS UŽSI
DARĖ MOKYKLOS.

Indiana valstijos mokyk
lose pradėjo plėstis tarp vai
kų epidemija žinoma kaipo 
“cerebro spinal meningitis.” 
Ji apėmė jau 47 miestus. 
Daugely vietų užsidarė mo
kyklos.
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bary, gi ausi
niam fondui 

į vien tik jam 
irnui težino- 
otą ir ten už- 
lidžio’ karo

ta

Dabar 
žmonės 
kaip čia suradus Huseino 
turtus. Ibn-Saudas atsiuntė 
savo nuverstam valdovui 
pasiuntinį, siūlydamas pasi
dalinti draugiškai: jei Hu
seinas nurodys kur Hedža- 
so dykumoj gludi nesuskai
toma aukso atsarga, tai bus 
abiem po pusę — Huseinui 
ir Ibn-Saudui. Tečiaus Hu
seinas nieko nepasakė į tą 
pasiūlymą. Jis tik pradėjo 
kalbėti su pasiuntiniu apie 
Korano išminti.

Huseino sūnūs Abdula 
yra Transjordanijos emiras, 
Irako karalius ir princas 
Ali. Jisai norėjo prikalbinti 
savo tėvą, kad jau senas, ga
lįs veikiai pasimirti, o pini
gai jiems esą labai reikalin
gi. J tai nuverstasis Hedžaso 
karalius atsakė, kad jis ne 
tik mirti nesirengiąs, bet net 
norįs greit vesti.

Abdula pakvietė tėvą į 
Bagdadą ir ten atidavė jam 
gražiausius rumus. Kas die
ną jis lankos pas Huseiną ir 
prašo, kad jam pasakytų 
slaptų turtų vietovę. Gi jis 
jau rasiąs būdą net ir Ibn- 
Saudo teritorijoj tuos turtus 
iškasti.

___ Bet iki šiol tie milionai 
habitų užkasti žemėn ir niekas!
įtekęs ųBlMy surasti negali. 1
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KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE.

1930 metų Kalendorius yra puikiausis. 
Pilnas mokslo žinių, statistikų ir straipsnių, 
gausiai iliustruotas ir gražiai * padalytas.

Tarp kitako čia rasite pilną praloto Ol
šausko istoriją ir kaip Lietuvos Universite
to studentai mėgino pasiųsti Voldemarą 
pas Abraomą.

Negana to, 1930 m. Kalendoriuje telpa 
labai Įdomus dokumentas apie fašizmo te
rorą Lietuvoje. Yra paduoti sušaudytu jų 
žmonių paveikslai ir paskutiniai jų laiškai 
prieš mirtį.

Kas mėgsta eiles ir dainas, tai šiame Ka
lendoriuje ras jų gana daug.

Kas mėgsta humorą, tam redakcija pasi
rūpino Įdėti gerų juokų.

Kalendoriaus kaina 50 centų, bet “Ke
leivio” skaitytojams tik 25c.

Įdėkit tuojaus Į konvertą kvoterĮ į popie- 
rą suvinioję, arba štampų už 25c., ir prisių- 
skite “Keleiviui” žemiaus nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

Iš Kanados štampų prašom nesiųsti, nes 
Jungtinėse Valstijose jų suvartot negalima.

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadvay, So. Boston, Mass.
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AKRON, OHIO. I 

Kas dedasi komunistų vai-
domoj SLA. kuopoj.

Bus jau du metai kaip 
SLA. 198 kuopą čia valdo 
komunistai. Būnant tos kuo
pos nariu ir dalyvaujant jos 
susirinkimuose tenka nutė- 
myt visas komunistų sukty
bes. Pradžioje 1928 m. jie 
sumanė išnešti protestą prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą, 
kam pirmininkas St. Gegu
žis užima kasieriaus vietą. 
Nors buvo aiškinama, kad 
senam kasieriui mirus, pir
mininkas eina jo pareigas 
tik laikinai, pakol bus pa
skirtas naujas iždininkas, 
bet komunistams juk neiš
aiškinsi. Jie nori protestuot 
ir protestuoja. Paskui, 1’929 
metų pradžioje, jie nutarė 
išnešti kitą protestą, kam 
iždininku buvo paskirtas 
adv. K. Gugis, o ne komuni
stas Salaveičikas.

Bet praėjo keli mėnesiai, 
o tų rezoliucijų “Tėvynėj” 
nesimatė. Tuomet kuopos 
naiys P. Jurgelis parašė 
SLA. sekretorei p-lei Jurge- 
liutei paklausimą, kas su to
mis rezoliucijomis atsitiko. 
Centro sekretorė atsakė, 
kad nei ji, nei “Tėvynės” 
redakcija -nėra jokių rezo
liucijų iš 198 kuopos gavę. 
Vadinasi, kuopos susirinki
muose komunistai kelia Šu
rną ir rašo protestus, bet Į 
spaudą tų protestų nesiun
čia.

Taigi Įvykusiame 8 gruo
džio dieną kuopos •susirin
kime P. Jurgelis ir paklausė 
kuopos pirmininko J. Bru
žo, kur dingo tos rezoliuci
jos. Pirmininkas tuoj ėmė 
gintis. Girdi, reziliucijas 
mes pasiuntėm i “Tėvynę,” 
o jei tu nori žinot, kodėl jos 
netilpo, tai nuvažiuok Į 
New Yorką ir pasiklausk 
“Tėvynės’’ ponų. Jurgelis 
tuomet išsitraukė iš kiše- 
niaus laišką ir sako: “Aš 
Nevv Y’orke jau buvau ir 
viską ištyriau. Štai mano ra
portas, prašau ji perskaityt 
kuopos nariams balsiai.” Ir 
padavė pirmininkui gautąjį 
iš sekretorės laišką. Pirmi
ninkas perskaito laišką ir 
pasirodo, kad komunistai 
meluoja ir dumia nariams 
akis. Žinoma, jei taip butų 
Rusijoj, tai jie toki Jurgeli 
apskalbtų “kontrevoliucio- 
nierium” ir tuoj sušaudytų: 
bet tokioj buržuazinėj šaly, 
kaip Amerika, nieko jam ne
padarysi.

Paimkim dabar mėnesi
nių duoklių reikalą. Kuopos 
narys Norkus visada savo 
duokles užsimoka, bet fi
nansų raštininkė kojnunistė 
Beleckienė syki užsispiria, 
kad jo nemokėta. Jis paro
do savo knygutę, kur jos 
pačios ranka parašyta, kad 
jo užmokėta; bet ji prade
da rėkti padariusi klaidą. 
Girdi, čia mano misteikas, 
tavo nemokėta, ir dac oi! Ir 
ką gi žmogus padarys? Tu
rėjo užsimokėti antru kartu.

Taip pat buvo ir su kitu 
nariu, J. Polkų. Jisai užsi
mokėjo už 3 mėnesius iš kal
no, o komunistė Beleckienė 
sako, kad ji per klaidą jam 
knygutėn šitą kreditą Įrašiu
si. Pagaliau, kai tas pakėlė 
protestą, 8 gruodžio susirin
kime jam į ausį sako: “Cen
tro knygose parodyta, kad 
tamstos užmokėta.*’

Su komunistais reikia elg
tis atsargiai. Ypač negali
ma jų prileisti prie pinigų, 
nes jie tuoj viską ųori pasi
glemžti sau. Pavyzdžiui. 
Akrone buvo pašalpinė 
draugija Laisvė, kurią ko
munistai sugriovė. Pirma 
jie buvo Įbrukę tai draugijai 
du savo diet?r?“čio “T‘

šėrai butų ‘‘Laisvei*’ paau- 
*. Kiti nariai su tuo ne

sutiko. Pastatyta klausi
mas balsavimui. Rezultatas 
buvo toks: 6 balsai už paau- 
kavimą, o 30 balsų užtai, 
kad ‘‘Laisvė” grąžintų drau
gijai pinigus už tuos Šerus. 
Tuomet komunistai tuos Še
rus pavogė, ir tuo viskas pa
sibaigė.

Ir tie mekleriai dabar no
ri paimti i savo rankas SLA. 
centrą su milionu dolerių! 
Jie prašmugeliuotų viską.

Liudvinavos Petras.

PITTSBURGH, PA.
Nori pasidalyt pašalpinės 

draugijos pinigais.
Gruodžio mėnesy čia Įvy

ko Šv. Andriejaus Draugijos 
metinis susirinkimas. Iš ra
porto paaiškėjo, kad drau
gijos ižde dabar yra $3,- 
456.24 pinigu, o narių drau
gija turi 93.

BINGHAMTON, N. Y. Į 
Bolševikai išvalyti iš 
SLA. 50-tos kuopos.

Gruodžib 3 d. Lietuvių 
vetainėj i vyko SLA. 50-tos 
kuopos metinis susirinki
mas, kurin atsilankė apie 
200 narių. Labai retai kada 
tiek žmonių Į Jtuopos susi
rinkimus ateina. Matyt, kad 
kuopos nariai žino savo 
priedermes. Mat, lapkričio 
susirinkime buvo nominuoti 
kandidatai i kuopos valdy
bą. Nominuoti, taip sakant, 
du sąrašai — bolševikų ir 
nuosakiųjų lietuvių sąrašas.

Po nominacijos musų bol- 
ševikėliai pamanė, kad čia 
jiems papūtė geras vėjas, 
tad griebėsi, agitacijos. Agi
taciją varė visu smarkumu, 
per “Laisvę’’ šmeižė sau ne
patinkamus kandidatus.

Nuosakiųjų narių dalis, 
pamačiusi tokį bolševikų su
bruzdimą, irgi nutarė pada-

I kada ižiuma narių parei
kalavo Aaiškint to dešim-

ninku teisėtumą, 
valdyba su pa- 

vo pasekėjų pasi- 
iždaryt bendrovės 
mą, aiškindama, 

ąs sekmadienis ir 
<; urnoje susirinkimas 

.gališkas.
r.kimas tapo užda- 

ariai smarkiai ap- 
-iskirstė. Bendro- 
kimas bus šaukia- 
sykiu. Opozicija 

vo, kad butų leis- 
ėt bendrovės kny- 

Aevikai išsigandę, 
'kutinės pozicijos 
arasti. Kaip toliau 

parašysiu vėliaus. Bet 
visu is pasidarė taip 

Kaip dar niekad
B.nghamtone nebu-

įbruzdimą, irgi nutarė pada-
Priėjus prie rinkimo val-!ryti savo akciją. Išleido la- 

dybos kitiems metams, vie-'pelius. Nekurie nariai para
riąs narys sušuko, kad ne šė po žinutę i laikraščius, 
valdybą reikia rinkti, bet' žodžiu sakant, pas mus 
draugiją išardyt. Jo burdin- buvo priešrinkiminė kam- 
gierius tam pritarė. Pirmi- panija, tad gal būt, kad del
niukas paklausė, kokiais to nariai ir buvo išjudinti, 
tikslaus jie šitaip kalba. Taip Atėjo susirinkimo diena, 
vienas išsigėręs vyrukas at- 3 j gruodžio, ir čia musų 

bolševikėliai gavo skaudų 
smūgi. SLA. 50 kuopos val- 
dybon tapo išrinkti šie na
riai : pirmininku, J. D. Char- 
no, 117 balsų prieš 61; vice
pirmininku, P. B. Balčiko
nis, 120 prieš 61,; tarimų 
raštininku, J. Cinikas, 98 b. 
prieš 75: finansų raštininku, 
J. M. Bučinskas, 126 b. prieš 
52: iždininku, M. Urbas, 
106 b. prieš 61; iždo globė
jai, V. Keely ir A. Adomai
tis, vienbalsiai; organizato
riais, J. M. Bučinskas, 115 b. 
ir K. Klevečka, 94 bal. prieš 
bolševiko T. 62 balsu.

Jie visi nuosakus žmo
nės, demokratai, arba, kaip 
čia pas mus sako: “Lietuvių 
Partijos žmonės.”

Bolševikų neinėjo nei 
vienas Į kuopos valdybą. 
Vietos juokdariai sako, kac 
kitais metais tai nors vienas

— T

pasidalyt gi šįmet nei veislės nepalik-

les
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stengia 
susi* i 
buk ta: 
tokioje 
vra r. :
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vės s .s 
mas ar 
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bus.
bolše 
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Mat vietos lietuviai apva
lę SLA. 50 kuopą nuo bol
ševikų. pasiryžo juos išva
lyti ir iš kitų lietuviškų Įstai
gų. P. B. Balčikonis.,

j.

DETROIT, MICH.
Susirinkimai ir parengimai.!

Aukščiausios Prieglaudos!
Lietuvių Amerikoj 47 kuo
poj atsirado korespondentų, 
kurie ima ir parašo iš musų 
kuopos veikimo i “Naujie
nas” ar ‘‘Tėvynę,” o mums, 
pseudo-komunistams tas la
bai nepatinka, žmonės suži
no musų planus, o tas ken
kia musų raudonam bizniui, 
kuri mes darome iš nesusi
pratusių darbininkų. Pavyz
džiui, 1929 metų lapkričio 
10 d. susirinkime nutarėm, 
kad mus kuopos komitetas 
pasiųstų po ultimatumą “Tė
vynės” ir “Naujienų*’ redak
toriams su reikalavimu, kad 
ateityje daugiau tokių ko
respondencijų netalpintų, 

kuriose rašoma teisybė. Ir 
prie to da nutarta pareika
lauti, kad išdubtų korespon
dentų vardus. Taigi,' pagal 
kuopos nutarimą musų ko
misarai pasiuntė po laišką 
"Naujienoms" ir “Tėvynei.”

Kalbėtojas buvo Jaunųjų! 
Komunistų Lygos buvęs se
kretorius (trockinis). Jo 
kalbos tema buvo: "Komu
nistų vaidai 8-čiam Interna- 
cijonale.” Jis kalbėjo sėk
mingai, Įrodydamas pačių 
komunistų dokumentais, 
deiko 3-čias Internaciona
las yra suskilęs Į tris dalis, 
būtent, i kairiajį, i centristi
ni ii- Į dešinįjį. Stalino drau
gams (pseudo-komunistams, 

Jie 
bet
ne- 
pa- 

Po pra-

pasidarė labai karšta, 
bandė kelt triukšmą, 
vakaro vedėjas pi*ie to 
daleido. Kiek vėliau jie 
bėgo iš svetainės, 
kalbos buvo duodami pa
klausimai ir diskusijos. Vie
nas anarchistas labai išjuo
kė ir pasmerkė Stalino drau
gus.

sistojo ir ėmė aiškint. Sako, 
čia buvo šešios ar devynios 
draugijos, o dabar jos išny
ko, liko tik viena Šv. And
riejaus draugija. Taigi, sa
ko, reikia ir ją uždaryt, ta
da busią viskas užbaigta. 
Kitas žmogelis vėl aiškina, 
kad jisai prigulįs prie drau
gijos jau 24 metai, o nei 
karto da nesirgęs ir nei vie
nos pašalpos negavęs, tuo 
tarpu kai kiti nuolatos ser
gą ir pinigus imą.

Man rodos, tas žmogus 
turėtų džiaugtis, kad lig šiol 
nesirgo; bet jis nežino kaip 
ilgai bus sveikas ateity, nes 
jau senatvė ateina ir kitur 
prisirašyti per vėlu. O kad 
kitos draugijos išnyko^ tai 
da nereiškia, kad ir šitą rei
kia numarinti. Juk jeigu 
viena nelaimė pasitaiko, tai 
kitos tyčia niekas nedaro.

Bet ne visi taip protauja, būdavo paliekamas veislei 
Kitiems norisi 
draugijos pinigais, kad ture- ta. Tai taip SLA. 50 kuopa 
tų už ką išsigerti. Ir sustoję tapo apvalyta nuo bolševi- 
jie pradėjo ūžti, kad dabar kiško raugo, 
da galima pasidalyti po 30 
dolerių su viršum, o jeigu 
toliaus lauksim, tai po tiek 
negausim. Vadinas, dėl 30

SLA. nominacijos.
Tame pačiame kuopos su

sirinkime buvo ir SLA. Cen- 
doleriu jie norėtų užbaigti viršininkų nominacijos.

i k i.MokiioZZvl X-' Ant prezidento St. Gegu- 
nus draugus, kurie per daug Balsą, Bacevi-
metų prigulėjo ir tikėjosi 
gauti pašalpą ligoje ar po-'

draugiją ir nuskriausti se-
čius 64.

Ant vice-pirmininko A. 
mirtinę. Ištikro. tai butų ne-J—j^auMcas ^6, Petronis
kultūringų žmonių darbas.

Komitetas, žinoma, drau
giją gynė. Tuomet vienas 
vyrukas Įnešė, kad reikia 
rinkti naują komitetą, kuris 
nesipriešintų draugijos nu
marinimui.

Ant galo sekretorius pa
aiškino, kad daug draugijos 
narių gyvena toliaus nuo 
Pittsburgho ir savo mėnesi
nes duokles prisiunčia tuo
jaus po Naujų Metų. Jie nie
ko apie draugijos marinimą 
nežino. Jeigu draugiją da
bar uždaryti, tai sekretorius 
turėtų visiems jiems rašinė
ti ir aiškinti dalykus. O gal 
jie draugijos uždarymui 
priešingi. Taigi reikia su
šaukti tam tikslui specialus 
mitingas ir iš kalno apie ji 
pranešti visiems nariams, 
kad susirinktų nors didesnė 
pusė draugų. Ir tuomet, jei
gu nebus priešingų, tegul 
jau būna draugija uždaryta.

Tai taip ir išsiskirstė 
draugijos ardytojai, negavę 
po $30. Žinoma, neilgai tie 
pinigai pas juos pabūtų, jei
gu jie juos ir gautų — tuoj 

“Lais- pragertų. O jiems susirgus 
vės” šėru. Kada prisiėjo lik- paskui nebūtų nei kam ap- 
viduoti draugijos turtas, ko- lankyti, nei numirus kam Į 
munistai užsispyrė, kad tie kapus palydėti. P. P.

PITTSBURGH, PA. 
SLA. 3-čio Apskričio 

suvažiavimas.
SLA. 3-čio Apskričio su

važiavime gruodžio 22 die
ną N. S. Pittsburghe daly
vavo apie 10 kuopų su 38 
delegatais. Gal svarbiausias 
nutarimas, tai 3-čio Apskri
čio kuopų visus delegatus 
nuvežt i seimą Chicagon ir 
parvežt Apskričio pinigais, 
kad ir 30 ar daugiau delega
tų butų. Jei kuopos galės, 
tai duos delegatams kiek 
ant pragyvenimo, o kelionę 
Apskriti.' apmokės, bet su 
ta išlyga, kad delegatas ne
būtų bolševikas, SLA. grio
vėjas. šis - pittsburghiečių 
nutarimas tikrai bolševi
kams skaudus smūgis. Ir 
kad komunistai neįlystų i 
delegatus, tai išrinkta komi
sija iš F. Pikšrio, A. Akelai- 
tytės ir J. Ruko. Komisija 
žiūrės, 'kuri kuopa kokius 
delegatu? Išrinks. Taip pat 
nutarta apvaikščioti arba 
paminėti Did. Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto mirties 
500 metų sukaktuves. Tam 
darbui išrinkta komisija iš 
5 žmonių. Valdyba išrinkta 
beveik ta pati, tik atsisakius 
sekr. A. Akelaitytei, jos vie
toj likos išrinkta p. F. Sadu- 
lienė iš Carnegies. Atsisa
kius organizatoriui P. Piva- 
runui. likos išrinktas S. Ba- 
kanas. Būreliui delegatų pa
sitarus nupirkta p-lei A. 
Akelaitytei už jos pasidar
bavimą 3-čiam Apskričiui 
gi-aži rašoma plunksna do
vanų.

Abelnai, suvažiavimas 
buvo gyvas ir visi pasiiyžę 
dirbt dėl labo SLA. Buvo da 
nutarta išnešt rezoliuciją 
prieš SLA. narį J. Siurbą 
reikalaujant prašalint ji iš 
SLA. už konspiraciją ir pa
sikėsinimą prieš SLA.

J. Virbickas.

LAIŠKAS IŠ MONTREALO
Gerbiama “Keleivio” re-

■ dakci ja!
Aš sumaniau užsisakyti 

Į “Keleivi” ir parašyti “Kelei
vio” redakcijai keletą žo
džių.

Kaip aš jau patyriau, tai 
“Keleivis” ki-uta visuose 
kampeliuose. Man besivaži- 
nėjant po Kanadą, visose 
apylinkėse teko susitikti su 
pažangiuoju “Keleiviu.” Esu 
perskaitęs daugelį “Kelei
vio” numerių ir susidomė
jau, kad nei vienas laikraš
tis tiek daug žinių iš pasau
lio nesurenka, kaip “Kelei
vis.” Be to dar, daugeli kle
rikalų paslapčių iškėlė aikš
tėn, ką ligi šiolei žmonėms 
buvo vis uždengtos.

Klerikalai buvo prisiden
gę melagingais savo laikraš
čiais, kaip vilkai avies kai
liu, ir daug pridarė žmo
nėms blėdies. Šiame laiške 
prisiunčiu SI.50; malonėki
te man siuntinėt “Keleivį” 
pusei metų.

Jonas Šlefendoras.

* # *

Gruodžio 15 d., “Ateities” 
choras surengė koncertą. 
Koncertui užsibaigus buvo 
šokiai.

Sąryšy su virsminėtu kon
certu, musų raudonieji biz
nieriai surengė “Aido*’ cho
ro vardu baliuką, kad nors 
savuosius sulaikyti nuo atei- 
tiečių koncerto ir kad jųjų 
parengimui pakenkus. Kai- 
kurie drąsesni komisarukai 
net išėmė ir sudraskė iš kai- 
kurių restoranų langų “At
eities” choro koltas su skel
bimais, o jų vietoj Įdėjo 
“Aido” choro baliuko pa
garsinimus. Vadinas, ne vel
tui A. Bimba ir L. Pruseika 
mokino juos būt revoliuci- 
jonieriais. Tečiaus “Atei
ties*’ choro parengimui tas 
nei kiek nepakenkė: publi
kos buvo daug ir pelno pa
darė nemažai.

F. X. H. Komisaras.

Į Grigaitis jokio atsakymo ne
davė, o Vitaitis pasakė, kad 
korespondentu vardų neiš
duoda. Vadinasi, musų re- 
voliucionieriškų reikalavi
mų tie ponai redaktoriai vi
sai nepaiso. Bloga, kad nėra 
proletariato diktatūros.

10 gruodžio susirinkime 
išrinkom vieną leidę nuva
žiuoti i Pittsburgh, Pa., Į bu
siančią Pseudo-Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kon
venciją. -Jos kelionės lėšų 
padengimui iš kuopos iždo 
paskyrėme 20 buržuazinių 
dolerių, o ji toj konvencijoj 
ant krėslo pasėdės kaipo A. 
P. L. A. 47 kp. delegatė.

Mes revoliuciniai A. P. L. 
A. 47 kuopos nariai savo 
prieglaudoj turime priglau
dę Įvairių svetimtaučių, ir 
mes tuo didžiuojamės: bet 
yra ir musų pačių kuopos to
kių vargšų narių, kurie jau 
nedirba keletą mėnesių ir 
darbo niekur negali gaut, o 
turi dideles šeimynas. Tūli 
sako, kad reikėtų jiems nors 
mėnesines duokles i centrą 
apmokėti iš kuopos iždo. 
Vienok mes, kaipo revoliu
cionieriai. tokių malonių ne
darysim, nes šelpti savo tau
tos žmones, tai buržujų pa
protys.

Jau susilaukėm ir tos 
“garbingos" pseudo-komu- 
nistinės-gegužinės A. P. L. 
A. naujos konstitucijos, ku
lią pagamino biznieriukas 
J. Gataveckas su kompani
ja. Dabar mes duodami 
nauja konstituciją atimame 
senąją, kad eiliniai nariai 
darbininkai negalėtų pada
ryti palyginimo naujos su 
senąją konstitucija, ir kad 
nepradėtų buntavotis. Prieš 
reakciją reikia apsisaugoti.

* * ♦

Gruodžio 8 d. I. W. W. 
unijos vietiniai skyriai statė 
dramą “Kada jis sugrįžo po 
karo." Lošimą išpildė Čeko- 
slovakų Dramatiškas Rate
lis iš Chicagos. Dainavo Če- 
koslovakų ir “Ateities” cho
rai. Angliškai ir čekoslova
kiškai kalbėjo Jos. Miller, o 
lietuviškai D. Kasparka. Vi
si dalyviai savo užduotis 
atliko gerai. Po vaidinimo 
buvo paprasti šokiai, kurie 
tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Nors mes. Stalino dikta
tūros garbintojai, visada 
darbininkams sakom, kad 
I. W. W. unija “no good,” 
tečiaus šiam parengime dar
bininkiškos publikos buvo 
labai daug Išrodo, kad dar
bininkai geriau pritaria ai- 
doblistams, negu "mūsiškei” 
Pseudo-Auto Workers uni
jai. kuri moka tik kapitalis
tinius dolerius iš darbinin
kų imti savo komisasų rei
kalams.

» * ♦

Gruodžio 11 d. I. W. W. 
unija surengė prakalbas.

i

55 balsus.
Ant sekretoriaus P. Jur- 

geliutė 76, Ješkevičiutė 55. '
Ant iždininko, adv. K. 

G ūgis 78, Salaveičikas 51.
Ant iždo globėjų: G. 

Stungis 40, Raginskas 79, 
Januškevičius 30, Joneikis 
52, Jusius 54.

Ant daktaro-kvotėjo: Dr. 
Klimas 84, Dr. Paliavičius 
60 balsų.
Maskviečiams pasidarė kar
šta Binghamptono Tautiš

kame Name.
Gruodžio 8 d. buvo su

šauktas B. L. T. Namo bend
rovės šėrininkų susirinki
mas. Šėrininkai susirinko 
beveik visi, kuriu yra apie 
šimtas.

Musų bolševikai, kurie 
valdo Lietuvių Svetainę per 
10 pastarųjų metų, jau prieš 
susirinkimą nujautė, kari 
jiems kartais gali pasidaryti 
karšta, tai pasirūpino atsi
vesti apie 10 neaiškių šėri
ninkų i susirinkimą.

bendrovės valdyboje ' ir 
abelnai bolševikiškame lio- 
geryje matėsi didelis susi- Į ___ _______
rupinimas. Mat jie jau pa- Lenkija, tik tuomet žinyčios

je. Tad prie pirmos progos, mis.

Susirinkimui prasidėjus, doro?

PEABODY, MASS. 
Prakalbos.

Gruodžio 15 d. čia buvo 
A. L. P. Draugijos suruoštos 
prakalb< s. Kalbėtojum bu
vo pakviestas South Bosto
no lietuvių “Žinyčios” mi- 
nisteris B- F. Kubilius. Jo 
kalba patiko visiems, o ypač 
katalikams, nors jis jų tikė
jimą 1 peikė. Jis aiškino, 
kas yra Dievas, Kristus ir 
religija. Žmonės tiki i tai. 
ko jie nežino, sako kalbėto
jas. Senovėj, sako, lietuviai 
jokių bažnyčių nežinojo; 
pas juo> Buvo tik žinyčios. 
O žinyčia reiškia žinojimo 
vietą. 1 įmonės mokinami 

kitokių reikalingų 
dalykų. Bet ne poteriaut. 
Tik vėle- iais laikais, kada 
Lietuva >uvo suvienyta su

matė, kad jie yra mažumo- buvo : vergtos bažnyčio-
_ į Į M. Petkus.

EGG HARBOR CITY, N. J. 
Mirė Petronėlė Gvazdikienė

Šiomis dienomis čia mirė 
Petronėlė Gvazdikienė, uo
li “Keleivio” skaitytoja. 
“Keleivį” ji laikydavo sau 
didele paguoda ir garbe. 
Palaidota buvo Egg Harbor 
kapinėse be bažnytinių ap
eigų ir be kunigų, nes žmo
na buvo laisva ir dora, gra
žiai su savo vyru gyveno ir 
gražiai savo amži užbaigė. 
Į šermenis pribuvo keliatas 
draugų net iš Philadelphi- 
jos. Draugas S. Andzilaitis 
pasakė prie kapo trumpą 
prakalbą, kuri visiems iš
traukė po ašarą iš akių.

Visiems draugams, daly
vavusiems laidotuvėse, ta
ria širdingą ačiū.

Andrius Gvazdikas.

PITTSBURGH, PA.
Komunistai ir fašistai, 

vienarankiai.
Gruodžio 29 d. buvo atva

žiavęs iš Chicagos “Vilnies” 
redaktorius, Andrulis. Ko
munistas J. Sliekas, ant tos 
dienos surengė prakalbas. 
Susirinko 5 pritarianti ko
munistams ir viena moteris. 
Mes šeši, buvom ne komuni
stai, o pats Andrulis trylik
tas. Lygiai tiek pat kaip 
apaštalų ir vienas judošius. 
Prakalbų nepradėjo. Kny
gyne turėjom ginčus. And
rulis gavo daug išgirsti ko
kie geri tie komunistai ir 
kiek pridarė darbininkams 
blėdies savo politika. Nela
bai daugiau norės Pitts
burgho.

Fašistams Pittsburghe da 
prasčiau einasi. Visi jų ne
užkenčia.

Buvęs Komitetai).
♦ ♦ ♦

Lietuvių jaunimas pasižymi.
Julia Rajauskaitė, 9 metų 

mergaitė, bet jau pasižy
mėjo savo gabumais muzi
koje. 13 lapkričio Kafmano

•

MONTREAL, CANADA.
Ar V. T. tarnavo žval

gyboj, ar ne?
“Keleivio” 51 numery V. 

T. reikalauja, kad aš at
šaukčiau savo pareiškimą 
arba dokumentais {rody
čiau, kad jis tikrai buvo 
žvalgybininkas ir išdavinėjo 
žmones:

Reikalauti jam tokių Įro
dymų šiandien labai lengva, 
nes jis gerai žino, kad Lie
tuvos žvalgyba savo bendra
darbių neišduoda, o kitokių 
dokumentų juk negali būt. 
Paliudymų iš Lietuvos žmo
nių apie jo darbuotę tenai 
irgi negalima gauti, nes Lie
tuvoje kiekvienas bijosi to
kius paliudymus duoti, kad 
nepakliūtų i žvalgybos na
gus už tai.

Kad V. T. dirbo žvalgy
bai ir turėjo bėgti nuo žmo
nių keršto i Kanadą, tai ga
lima spręsti tiktai iš jo vei
kimų Lietuvoje ir pasikal
bėjimų su kitais žmonėmis. 
Yra žmonių, kuriems jis yra 
pasakęs: “Kam nepatinka 
Lietuvos valdžia, tam vieta 
Varniuose.”

Kada jam būvo pasakyta, 
kad jam. kaip ūkininkui, ne
vertėtų Į tokią politiką kiš- __ —r.... —- -----------
tis, jis atsakė: “Kad ir Lie-! auditorijoje iš 28 studentų 
tuvą reiktų palikti, bet savo gavo pirmą vietą. 24 gruo- 
varysiu.” Ir jeigu V. T. ne-'džio dalyvavo Wm. Penn 
butų žmonių išdavinėjęs,I Hotely, 13 sausio, 6:40 va
tai nebūtų su žvalgybinin-ikare vėl skambins Radio 
kais draugavęs. Kaip va-’stoty W. J. A. S. Todėl rei- 
žiuojant iš Mariampolės kia pasigėrėt, kad lietuvių 
mane krėtė žvalgybininkas! jaunimas daro žymų pro- 
Josiukas Treigis, tai kartu gresą. Pittsburghietis.
su juo ir tamsta V. T. buvai. 
Taigi iš šitų faktų ir yra 
spėjama, kad tamsta buvai 
žvalgybininkas.

0 M tamstą sakai, kartųjį savo pO num 881 
P. ir J. Kvetinskai buvo ko-, Massachusetts avė. Pirm 
munistai, tai tas d a nereis-atva^javjmo penius Dr.

CAMBRIDGE, MASS. 
Apie porą mėnesių atgal

ipas mus apsistojo medicinos 
'daktaras .J. Repšys ir atsi-

kia, kad jie istikrajų tokiais Repkvs pel. 3 metus prakti- 
btivo. _ Pakol nebuvo plec- kavoį ligoninėse. Man teko 
kaltininkų, tai žvalgyba ]ankvtis pas d.ra Repšį Svei- 
vbus pažangius žmones va- katoį reikaIu ir turiu pasa. 
dmdavo komunistais. Įkyt, kad jis yra geras medi- 

Montrealietis nebijo nie- kas ir rūpestingas savo pro- 
kam savo veidą parodyt, ir fesijoje.
parodo. Montrealietis. ' J. F. Barsavičius.
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KAS KURIA ISTORIJĄ
Vada5, ar visuomenės 

klasių kova?

Buržuazinės ideologijos: 
žmonės laikosi tos nuomo
nės, kad tautų istoriją pada
ro ne pačios tautos, bet jų 
vadai. Bet socialistai sako, 
kad tai klaidinga nuomonė. 
Gana gerą straipsnį šituo 
klausimu dabar yra davęs: 

; Lietuvos socialdemokratų: 
“Darbo Balsas.” Taigi mes 
jį čia paduodam ištisai:

Mes neneigiame asmens, 
reikšmės visuomenės gyve
nime. sako “Darbo Balsas.” 
Priešingai.

rankas 
Ir Muss< 
mojuos 
mą penė< 
kol It< 
dies jėg 
dins Italijc 
santvarki -. 
ru atsitik a

ini
« U L C

a1

ri.'.u; šluotą.-didybės laikų, arba galvos, 
tol karingai kaip pakelti balon nukritu-

1 jo rėži- šią karūną. Bet-žemė dėl to 
t 'li -ii, arba'nesustos sukusis apie savo 
'buri >s liau- ašį, ir istorija rutuliosis to-

Ava-vi neatstaty- iiau kaip jai reikia, 
demokratinės Priešingai. Jei “gerą 
vienu ir ant-dą pašalintų iš gyvenimo 
pamatinė jė- kas priešininkų, sakysim,pamatinė jė- kas priešininkų, sakysim, 

ga yra m i Mini, bet ata- kad ir teroristinio akto pa
tinkamo?
sės

Tas pais 
ir dėl kito 
dėl PilsuAi 
Lenkų reakc 
kis savo užs

Visuomenė yra Lenkijos de
t k tuomet gyva, kūrybiniai kia tik t; . 
pajėgi, kai gyvumą ir veik- nugaros 
iumą reiškia kiekvienas at-Į ’

v lomenės kla- galba, tai jo vieton visuo
met atsiras kitas vadas gal 
ir ne tiek gabus, ir jis eis 
maž daug savo pirmtakuno 
taku, jei tik jį iškėlusi vi
suomenės grupė pati bus 
pakankamai pajėgi jį iškel
ti ir atlaikyti prieš savo prie-

U.'

t ka pasakyti 
diktatoriaus,” 
’. Remiamas 
nkų, Pilsuds- 
ojimais prieš 
•kratiją reiš- 
siekia už jo šų pastangas.

irę stovintieji
'linai buržua-

i

I

DŽIOVA PAS JAU 
NAS MOTERIS

DR. C. J. MIKOLAITIS. -— J
Iš daugybės įvairių prane-Į vyrai, o vienok nuošimtis 

Šimų mes buvome susidarę'mirties dėl džiovos, kaip ma- 
nuomonę, kad mirtingumas tėme, yra kur kas didesnis 
dėl džiovos, visose civilizuo- pas moteris.
tose šalyse, per paskutinius Tiesa, moteris yra kur kas

—Maike, aš ateinu pas 
tave ant rodos.

—O kuo aš galėčiau pa
tarnauti tau, tėve?

—Aš tau pasakysiu, vai
ke. Mes turėjom faitą blai
vininkų susaidėj. ba atsira
do vienas bedievis, ką neno
rėjo klauptis, kada mes 
prieš naujos bačkutės atida
rymą nutarėm sukalbėt po
terius. Aš, kaip staršas vy
čių generolas, padaviau ko
mandą. kad visi atsiklaup
tų, o jis pavadino mane asi
lu. Už tokį mano unaro įžei
dimą aš jam užvažiavau per 
marmuzą, o jis man dusyk 
kirto per ausį. Buvau jau 
išsitraukęs šoblę. ale kiti 
memberiai mus perskyrė. 
Taigi kaip tu. Maike. žinai 
visokius zokonus. tai išviro- 
zyk dabar man, ar aš galiu 
jį už tai džėlon pasodint, ar 
ne?

—Ale musų klebonas ži
no.

—Nežino nei jis.
—Tai kas žino? Gal žy

dai?
—Ir žydai nežino, tėve.
—Gal ir šventas tėvas ne- 

zmo?
—Suprantama, kad ne. 

Jeigu kunigai žinotų kas 
yra Dievas ir tikėjimas, tai 
jie tarp savęs nesiginčytų. 
Dabar gi šimtai yra visokių 
tikėjimų, ir kiekvienas vis 
kitaip supranta Dievą. Tai 
lygiai kaip tie šeši išminčiai, 
kurie būdami visi akli gin
čijosi apie dramblį, ir visi 
jie klydo.

—Apie kokius išminčius 
tu kalbi. Maike?

—Indijoj yra tokia pasa
ka. tėve. Ėio sykį šeši išmin
čiai ir užėjo dramblį.

—O kas yra dramblys?
—Dramblys yra labai di- 

—Šitokį klausimą, tėve, delis gyvulys, 
tiktai teismas galėtų išsprę- vadina Slonium

pajėgi
lumą reiškia kiekvienas at-|dvarininkai 
skitas jos-narys, bent visuo-’zija ir kari ikų reakcin- 
menės dauguma. Visuomenė gas korpu-a r jei Pilsuds- 

> ž< džius pa
versti veik.-’ . tai tik paro- 

kad L '
kai jaučiasi 
ti atviron ki 
Europos da» 
atsitikimu 1 
darys ne Pil
siu kova. i. 
klasių pajėy 
niu momentu.

Ir jeigu “ as” savo vei
kime pabar 
kia krvpti. 
rėmėjų int 
tai bus apie 
tekęs eis aiba 
dorų auginti, arba tulžim 
rašys savo <iminimus

ir ka 
korpie 

grupės tik kis neiš Iri 
kai jos na- 
ir energija dys, 

ir stumia jį j
i
I

t

ar atskiros jos 
tuomet tarpsta, 
riai savo darbu 
kuria gyvenimą 
priekin. Visuomenė merdi, 
jei jos nariai bus susmukę. 
Bet pavienio asmens reikš
mė visam kinio nors krašto 
gyvenimui yra nyki, palygi
nus su ta milžiniška įtaka, 
kurią jam daro pačios vi
suomenės ar atskirų jos kla
sių subendrintas veikimas.

Ir todėl faktinai tautų is
toriją daro ne Napoleonai. 
Cezariai ir Petrai Didieji, 
bet pačios tautos. Jos pakili
mo laikotarpiais iškelia sa
vyje milžinišką kūrybos ir, 
kovos energiją, pastato už-' 
davinius, iškelia iš savo tar-[ 
po žmones, kurie supranta; 
savos visur menės siekimus,' 
juos išreiškia žodžiais ir da
rosi jos “vadais.” Bet vadai 
tik dėl to joja ant aukšto 
žirgo, kad visuomenė žirgą 
išaugino, pabalnojo ir “va
dą” ant jo pasodino.

Visuomenė savo intere
sais ir siekimais nėra vien
lypė: ji visuomet susiskirs- 
to klasėmis. Kiekviena kla
sė besirutuliodama pergyve-' 
na savo jaunystės, subren- ‘ •"

Ir dėl to mes darome iš
vadą, kad politiniai teroro 
aktai prieš atskirus asmenis 
yra politiniu atžvilgiu ne
tikslus. Jie gali sukelti lai
kiną sumišimą priešų eilė
se, bet negali priešų nugalė
ti, pakeisti jų sudaryto rėži
mo. jeigu tik priešai, pa

liauji. Ir šiuo krikdanti savo tarpe, nenu- 
ikų istoriją smuks. Galutinas kovos le
isk L. bet kla- zultatas vėl pareis nuo ats- 
kius nulems

dabarti

kų reakcinin- 
silpiii iššauk- 
n Lenkijos ir

nas

s paimti to- 
iri neatatiks 
us, jis grei- 

ir jėgos ne
ramiai pomi-

kitų visuomenės klasių pa
jėgumo, sumanumo ir pasi
ryžimo kovą vesti. Vadina
si, visuomenės pajėgumas 
vra pačioj visuomenėj, ir 
kas nori paruošti ir išplėsti 
rimtą politinę kovą už savo 
siekimus, tas turi perkelti tą 
kovą į mases, jas noriai ruo
šti ir paruoštas įtraukti į pa- 

iš t į visuomeninį veikimą.

Ka Reiškia Skausmas

kurį žmonės 
____  _____ t Taigi užė- 
sti; bet į teismą neverta dėl ję tą gyvulį tie sesi Jsn i 
to eifL

—Kodėl neverta?
—Todėl, tėve, kad tau 

nebūtų jokios naudos iš to, 
kad tavo priešininkas ir , 
gautų kelias dienas ar sa
vaites pasėdėt. O jeigu teis
mas jį išteisintų, tai da la
biau tau ūpą sugadintų.

—Jo negali išteisint, Mai
ke, ba jis kaltas.

—O kaip tu įrodysi, tėve, 
kad iis kaltas? Juk tu pats 
pradėjai muštis.

—Tęs. Maike, bet jis ne
norėjo klauptis.

—Tai jo dalykas, tėve.
—Kaip tai 

maldos kožnas 
atsiklaupti.

—Visai ne, 
meldžiasi stovėdami, ir net 
su kepurėmis. Ir jie sako, 
kad jų tikėjimas geresnis, 
negu krikščionių, nes taip 
tikėti juos išmokino pats ja tėve. kaja visų kitu ti- 
Dievas, kuris davė jų vadui kėiimu kunigus vadina me- 
Maižiui dešimtį savo prisa-,

• —Gana, Maike, tu gali iš
vesti mane iš kelio.

tose šalyse, per paskutinius Tiesa, moteris yra kur kas 
trisdešimt penkis metus yra silpnesnė fiziškame subuda- 
sumažėjęs beveik penkias- vojime ir gal turi mažiau at- 
dešimtimi nuošimčių. Tas sparos įvairioms infekci- 
begalo džiugino visus tuos, joms, bet turbut ne tame 
kurie šiokiu ar tokiu budu gludi paslaptis. Aš manau, 
buvo susidomėję tos ligos kad šitokį didelį mirties 
sumažinimu. Reikia žinoti, nuošimtį dėl tos ligos reiktų 
kad tokiam ligos sumažini- aiškinti kitokiais motivais. 
mui reikėjo milžiniškų pini- Ar tik nebus musų jau. 
gų sumų ir taip pat milžiniš- nos moterys pačios tame liu
kų darbo pastangų. 'sidevėjusios?

Trisdešimt penki metai Beprotiškas sekimas ma- 
atgal džiova dažniausiai pa- dų ir visos kitos šiandieni- 
kirsdavo duonpelnius pačia- nės moteries paikystės spar- 
me amžiaus žydėjime. Dėl čiai žengia ne tik prie fizi- 
jos mirdavo dažniausiai vy- nio, bet ir moralio išsigimi- 
rai, dažniausiai fabrikų bei mo. Manija palaikyti “ber- 
kitų dirbtuvių darbininkai, niuko figūrą” yra gal viena 

' svarbiausių džiovos prie
žasčių. Savęs badu marini
mas vien* tik kad įsigijus 
štakieto išvaizdą yra di
džiausi paikystė. Stoka kū
nui maisto ir verstinas su
liesėjimas taiso patalą ne 
tik džiovai, bet ir daugybei 
kitų kūno sunegalėjimų, ku
rie kenkia visam moteries 
gyvenimui.

Be sistematiško badavi
mo mes matome pas jaunas 
moteris dar ir kitą nelemtą 
priemonę “berniuko figū
rai” įsigyti: o tai bandaža- 
vojimas krutinės įvairiais 
brazierais bei kitais elastiš- 
kais prietaisais. Aišku, kad 
su taip sukaustyta krutinę 
normaiis alsavimas yra vi
siškai negalimas. Kraujo 
apitaka yra tramdoma ne 
tik krutinės sienose, bet ir 
pačiuose alsavimo organuo
se. Stoka normalio alsavi
mo silpnina plaučių atspa
rumo galę, o taip pat gimdo 
ir bendrą kraujo nusistel- 
bimą, gimdo mažakraujys
tę, silpnina viso kūno li
goms atsparumą.

Trečia džiovos priežastis 
yra musų jaunų mergaičių 
bei surambėjusių senmergių 
aprėdalas. Plikos rankos, 
plika krūtinė, aukščiau ke
lių plonutėlės suknelės, po 
kurių daugiau nieko nedė
vima: ant kojų permato
mos, kai Šydas, kojinėlės ir 
ką tik ne popieriniai žemu
tėliai čeverykai—tai ir 
kas. 
musų panos ir jaunos nuo
takos zylioja miestų gatvė
se, kartais net pajuodusios iš 
peršalimo. Ar yra ko stebė
tis jei musų sanatorijos yra 
'kimšte užkimštos jaunomis 
moterimis?

Be visa minėta, reikia ži
noti, kad musų šiandieninė 
moteris yra labai linkusi dar 
ir prie kitų smerktinų daly- 

Įkų. Rūkymas, susikimšimas 
į šokių salėse bei kitose du
rnų pilnose urvose iki vėluo
tos nakties, girtuokliavimas

sumažėjęs beveik penkias- vojime ir gal turi mažiau at- 
dešimtimi nuošimčių.

Vargas, neturtas, tamsu
mas, alkoholizmas, suruku
sios, įvairių dulkių pilnos, 
blogai vėdinamos dirbtuvės; 
susikimšimas, butų nešvaru
mas: stoka sveiko maisto, 
stoka pailsio, stoka tyro oro 
ir galybės kitų netikusių gy
venimui aplinkybių, grūste 
grūdo į kapus žmones, dar 
nesusilaukusius senatvės.

Bet laikui bėgant, dėka 
rimto valdžių susidomėji
mo, kaip medicinos taip ir 
įvairių technikos mokslų su
sidomėjimo. humanitarišku 
bei ekonomišku išrokavimu. 
draugijos ydos sveikatos sri
tyje laipsniškai gerėjo, po
draug mažindamas kasmet 
mirtingumo nuošimti dėl tos 
li^ds.

Rodos, nieko geresnio ir 
būti negalėjo. Rodos, kad 
dar už dešimties kitos metų 
mes visiškai sutriuškysime 
tą draugijos smaką ant vi
sados. Bet mums taip besi
džiaugiant atėjo praneši
mai, dėl kurių ir vėl šiurpu
liai ima. Tie pranešimai 
mums skelbia, kad šį kartą, 
tas kapitonas žmogaus mir
ties pradėjo ataką visu fron
tu ant dar jautresnės musų 
draugijos kūno dalies—pra
dėjo smaugti jaunas, dar 
pusiau tepražyd usias mote- 
teris. i

Dr. Knopf iš Ncw Yorko 
mums tvirtina, kad bėgyje 
1926 m. New Yorko mieste 
dėl džiovos mirė dukart 
daugiau jaunų moterų negu 
jaunų vyrų. Jis sako, kad iš 
“New York Tuberculosis 
Association” raporto maty
ti. jog 1927 metais New 
Yorke mirė 257 mergaitės ir 
139 berniukai turėdami nuo 
15 iki 20 metų amžiaus, o( 
nuo 20 iki 25 metu amžiaus'I 
mirė 369 moterys ir 293 vy-, 
ra i.

Panašus nuošimtis jaunų 
žmonių mirties dėl džiovos 
yra ir kituose Amerikos did
miesčiuose. Tai yra labai, 
liūdnos skaitlinės!

Nenoroms 1 
mas: kame yra priežastis ši
tokio apsireiškimo.

Kaip jau minėjau, musų 
gyvenimo aplinkybės šiais 
laikais nėra jau taip blogos. 
Darbininko žmogaus, I

Skausmo 
do kiek i 
Yra labai 
kuriose ska 

į nėra, arba 
į Pavyzdžiui, 
'dicitis yi 
Džiovos Ii 

|be skausme 
I skausmo 

į—difte
Vidaus 
«, širdis 

' atsiranda mo greitai 
žmonės, ku- dėl. svarb 

š-1 suirimuose.
’sireiškia. S

A tikta 
skaudė j im 
nepavojin* 

’ vadinama 
se” neturi

Adenoic 
vo augdar

Vietoj jieškojus palengvini
mo pas atsakantį gydytoją, 
žmogus kenčia skausmuose. 
Tuo tarpu liga plėtojasi ir 
pasidaro nebeišgydoma. 
Daugumas, dar neatskiria 
skausmo nuo ligos, many
dami. kad skausmui pra
nykus jie jau sveiki. Vienok

pavojingoj tai gali būti pavojingas ap
sirikimas, ypač dėlto, kaip 
jau žinome, kad svarbiau
sios ligos apsireiškia be 
skausmo.

Apskritai betgi reikia pa
sakyt. kad skausmas yra vie
nas svarbiausių gamtos būdų 
žmonių persergėjimui, kad 
jų proto ar kūno lygsvara 
suardyta. Skausmas atkrei
pia musų domę į ligą ir tuo
ju i perspėja nuo pavojaus. 
Jei jis tęsiasi, tai iššaukia 
visišką ir atsakanti tyrinėji
mą.

Būdamas perspėjimo žen
klu, kad padėtis reikalauja 
prižiūrėjimo, skausmas lo
šia labai svarbią rolę. Todėl, 
nežiūrint kokiuo budu bus 
stengiamasi sulaikyti skaus
mą. vistiek žmogus vengs 
susižeidimo, kuris gali būti 
ligos priežastimi. FLIS.

>snis nepare
is sužeista-, 
o jin.1 m ligų, 

no arba visai 
visai mažai, 

’aigus appen- 
be skausmo, 
paprastai esti 
iali net nebūt 
ai 
oj.
nai, kaip pil- 

inkstai, skaus- 
pėrduoda. To- 
-e šių organų 
įausmas neap- 
’ kus. bet kar
kinas galvos 
ali būt visai, 
Inkstų liga 
ight’s Disea-1 

;smo. Init galit

dimo ir smukimo dienas. 
Kiekvienoj klasėj reikalin- vas 
gu momentu ;__1___
“priešakiniai” 
rie neva įkūnija savyje ry 
kiaušiu budu savo klasės šie 
kimus ir darosi jos vadai, tais 
Bet ir tuos “vadus” iškelia 
aukštumon jų klasės pajė
gumas ir reikšmė savo vi
sut menei. Vadai kai kada 
savotiškai nudažo jų reiš- būti į 
kiamą judėjimą, duoda jam 
net formą, bet faktina vei
kimo jėga ir jos turinys pa- vaiko per 
re;na nuo pačios klasės sie
kimų ir pajėgumo.

Mussolini tik dėlto atsi
rado ir sukūrė fašistinį rėži- 

kad Italijos buržuazija 
igandn išs iplėtusio darbi- 

Nebesiti- 
jo nugalėti demo- 

ji Pr
idėjo Mussoliniui į

m- 
, čiai pradėjo ginčytis kas tai 
per daiktas. Kadangi visi 
šeši buvo akli, tai pradėjo 

i rankomis apie dramblį grai- 
. Pirmutinis nusitvėrė 

i už dramblio ilgo snukio ir 
pradėjo šaukti, kad tai yra 
didelis žaltys. Kitam pasi- 

Itaikė dramblio iltis: tas pra
dėjo sakyt, kad čia ne žal
tys, bet didelis durtuvas. 
Trečias atsimušė į dramblio 
šbną ir tvirtino, kad tai na
mo siena, o ketvirtas nusi
tvėręs už vuodegos sakė, 
jog tai ne namo siena, bet 
stora virvė. Tr taip kiekvie
nas vis kitaip aiškino, ir 
kiekvienas klydo, nes visi 
buvo akli. Taip yra ir su ku
nigais. tėve. Kožnas aiškina 
tikėjimą kitaip, ir kiekvie
nas vis klysta.

—Ar tai jau kunigai nie
kad teisybės nepasako?

—Teisybę jie sako tik ta-

jo? Laike 
žmogus turi

tėve. Žydai

mą 
išs 
ninku judėjimo, 
k ėdama 
kratinė) santvarkoj, 
ruošė ir

kymų.
—Aš tau pasakysiu, Mai- 

kc,- kad tikras tikėjimas yra 
tiktai vienas ant svieto, o 
tas tikėjimas yra katalikų. 
Nes tik per katalikų tikėji
mą galima pažinti Dievą.

—O ar tu ji pažįsti, tėve?
—Šiur, Maike!
—Na, tai pasakyk gi, 

kaip iis išrodo.

$180,000 KOVAI SU 
VABZDŽIAIS.

Sekretorius Hyde reika
lauja iš Kongreso $180,000 
kovai su vabzdžiais Idaho 

i valstijos giriose ateinanti 
’ pavasarį.

—Nevermai, vaike, kaip 
Dievas išrodo. Kaip ateis 
Sudna Diena, tai tu pats jį 
pamatysi. Ir pamatysi tada.' b ..š y tėvą 
kad tik vieni katalikai bus __  4
priimti į dangaus karalystę.; Lynne per Neujus Metus

__O aš tau pasakysiu, tė- trys žmonės sudegė nuo 
ve, kad apie Dievą ir jo ka- degtinės. Vienas jų buvo 
ralystę tu nieko nežinai. | lenkas, Stanislaiv Tokarz.

Palestinos arabai sako, 
A kad žydai yra padarę sąmok- 
" slą nužudyti Didi jį Muftį, 
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•reiškia,^ nors 
aip-) ženklas, 
o jų. Vienok 
90 nuošimčių 
skausmu.
dvi skausmo 

žinoma kaipo 
ra iš priežas- 
-užeidimo, li- 
suirimo. Kita 
> priežastis, 
omo. Aiški- 
, reikia atsi- 
nę padėti ir 
ai.
lonės visuo- 
ad skausmas 

s ligos ženk- 
į tikri bizme- 
jarduoti bran- 
igus ir kartais 
aistus tiems, 
o reikalingas 
ymas. Suges
ti tokia, kad 
nių, 
■ imub, 
ligas.
i-o-

) ir tęsiasi nei;
inta.
ausnias 

. mas. l-o- -
it pasveiks, ėjo keliatą metų.

vis-
Taip apsirėdžiusios

Teatre Žuvo 72 
Vaikai.

Nedideliame Škotijos 
miestely, Paisley, vietos ju- 
džių teatras suruošė vaikams 
specialų programą. Vaikų 
susirinko apie 750. Rodant 
judomus paveikslus užside
gė paveikslų filmą ir pasi
rodė liepsnos. Didžiausios 
baimės apimti ir rėkdami 
“fire,” vaikai urmu pradėjo 
grūstis prie durų. Tarpdu
ryje jie susikimšo ir nebe
galėdami greitai išeiti, pra
dėjo lipti vieni kitiems per 
gaivas. Silpnesni buvo su
mindžioti ir sutrempti po 

perskaitę kojomis. Kada panika per- 
įsivaiz- ėjo, 72 vaikai buvo užmin- 

lr džioti mirtinai.
ingus vaistus, Į

nei

I

Liverpoolio miestas Ang
lijoj nutarė imti policijos 

esti tarnybon lygiai moteris kaip 
ligoniui ir vyrus. Ginčas tuo klausimu

kyla klausi- '* ?a^°P naktinia.i pasivaži-
nėjimai uždarytuose auto
mobiliuose yra visiškai pa- 

u prastas, kasdieninis apsi- 
-■'Ai reiškimas. 0 vienok mes 

bandome jieškoti džiovos 
kain pnezascių savo akis uz-

sociali.*, taip’ ir ekonominis a™ visų aukščiau
gyvenimas pastaraisiais de- m,n.etU musu moteries sma-
šimtimi metais yra kur kas 
geresnis negu jis kadaisia 
buvo. Tiesa, dar ir šiandien 
yra labai daug netikusių 
darbo vietų, kur jaunos mer
ginos ir moterys yra verčia
mos sau duoną pelnyti. Ypač 
didmiesčiuose tūkstančiai 
jaunų motei-ų per dieną 
kiurkso už rašomos mašinė
lės, perkaitintuose ir blogai 
vėdinamuose biuruose, ar 
dirba dulkėse,—įvairiose in
dustrijos šakose. Tečiau tuos 

•pačius darbus dirba ir jauni

guriavimų!
Reikia pripažinti, kad jei 

musų jaunos moterys ir to
liau šitokia laiko dvasia gy
vens, mes suplauksime dar 
didesnio mirtingumo nuo
šimčio pas jas dėl tos ligos.

Negelbės mums musų an- 
tituberkuliozinės draugijos, 
negelbės nei visi kiti aima
navimai. Musų moteris turi 
pati save reformuoti, ki
taip musų draugijai gręsia 
labai liūdnos dienos ateity
je.
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Įvairios Žinios
BEDARBIŲ RIAUŠĖS 

NEW YORKE.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke 150 bedarbių užpuolė 
Reliable Employment agen
tūros ofisą ir pareikalavo 
grąžinti jiems pinigus, ku
riuos jie buvo sumokėję už 
parupinimą jiems darbų. 
Tūli jų buvo užmokėję tai 
agentūrai iki $20 ir negavo 
darbo. Bedarbiai pasiryžo 
arba atgauti savo pinigus, 
arba išperti agentams kailĮ. 
Agentūros vedėjas pašaukė 
telefonu policiją, kada pa
malė, jog gali būt riestai. 
Pribuvusi policija rado be
darbius laužant agentūros 
ofiso rakandus ir laiptus. 
Bedarbiai paaiškino polici
jai kame dalykas, ir polici
ja areštavo agentūros vedė
ją ir tris jo pagelbininkus. 
Jie yra kaltinami apgaudi
nėjimu bedarbių ir jų apvo
gimu.

mės savininko Machado 
agentas Kiršteinas, kuris su
viliojo žmones pirkti tą že
mę, bijosi be ginkluotų paly
dovų ir pasirodyti kolonis
tams. Eina gandai, kad Ma
chado savo šią žemę yra jau 
11 kartų pardavęs.

AMERIKIEČIU ATKASTA SENOVĖS EGIPTO ŠVENTYKLA

K E L E I V I S

DARO 
AME-

ČEKOSLOVAKIJA 
KONKURENCIJĄ 

RIKAI.
Amerikos avalinės fabri

kantai labai susirūpinę, kad 
Čekoslovakijos firmos gali 
išvyti juos iš biznio. Pasku
tiniais metais iš Čekoslova
kijos atvežama Amerikon 
taip daug čeverykų, ypač 
moteriškų, kad Amerikos 
čeveiykų dirbtuvės jau ne
gauna užsakymų. Iki šiol 
importas ir eksportas būda
vo lygus: kiek buvo Įveža
ma čeverykų Amerikon iš 
užsienio, tiek jų buvo išve
žama iš Amerikos užsienin. 
Bet 1929 metais išvežta bu- 

|vo už $16,000,000, o įvežta 
net už $38,000,000.

New Yorko dailės muziejaus direktorius Winlock, pritariant Egipto vyriausybei ir prisi- 
samdęs vietos darbininkų, atkasa senovės Egipto šventnamj ir valdonų kapus, šitame paveik
slėly matosi karalienės Meryet-Amun kapas, kuris, spėjama, turi apie 3,000 metų. Apie 1.000 
metų atgal ji buvo atkasę plėšikai ir pavogę daug brangenybių.

VISUOMIO LAIŠKAS Iš LIETUVOS.UŽDRAUDĖ BAT
SIUVIŲ UNIJAI 
STREIKUOTI.

Salėm, Mass. — Trys ba
tų siuvimo firmos čia išgavo ____ __  ______________
iš teismo injunetioną prieš kiniečiarpafeido 3,000 rusų, ir nesenai 
darbininkų uniją, drau-', kurie buvo laikomi tenai Ameriką skelbė naują tiky- 
džiantį jai agituoti už strei-koncentracijos punkte. Jie ’ ~ ‘
ką arba pikietuoti dirbtuves buvo areštuoti 5 mėnesiai; 
streikui kilus, o taipgi ir ra- atgal, kuomet kiniečiai už
ginti streikuojančius darbi-'griebė Mandžurijos gelžke- 
ninkus tęsti streiką toliaus. ij, ant kurio tie rusai dirbo. 
Tai via vistiek, ką ir visai guimti rusai buvo kaltinami 
uždrausti organizuotiems; platinimu propagandos! 
darbininkams streikuoti. {prieš Kinijos nacionalistų1

Jeigu Amerikos unijos,valdžia. Dėl to buvo prasi-
nesuorganizuos i politinę 'dėjęs iau ir karas tarp Kini- 
darbininkų partiją ir nepa-jog ir Sovietų, 
statys savo atstovų Į valdžią,; 
bet visuomet balsuos už ka
pitalistus, tai neužilgo jomsj 
bus uždrausta ir geresnių 
algų reikalauti.

PALEIDO 3,000 AREŠ
TUOTŲ RUSŲ.

Pereitą sąvaitę Charbine

Amerikos lietuviai turbut 
Ida nepamiršo barzdoto vy
ro, kuris vadinasi Visuomiu 

i važinėdamas po

bą — “Visuomą.” Taigi tas 
Visuomis dabar parašė So. 
Bostono aptiekoriui p. K. 
Šidlauskui laišką, kurio Įdo
mesnes vietas čia paduoda
me savo skaitytojams.

Lietuva turėjo derlingus 
metus.

Apie derlių p. Visuomis 
rašo taip:

Šie metai Lietuvoje buvo 
labai gražus: giedra, lie- 

I taus visuomet Į laiką, 
liūs buvo taip geras, kad 
25 nuoš. prašoko visų 5 me-

AREŠTAVO 180 KORĖ
JIEČIŲ STUDENTŲ.
Japonijos sostinėj Tokio 

policija areštavo 180 korė
jiečių studentų iš Tokio uni
versitetų. Jie kaltinami pri
gulėjimu prie slaptos komu
nistinės organizacijos ir 
kurstymu riaušių Korėjoj 
prieš japonus.

POLICMANAS PAGAU
TAS BUTLEGERIAU-

JANT.
Andover, Mass. — Fede- 

ralės valdžios agentai čia tų vidutini derlių. Dabar kai 
areštavo policmaną Lee už j kurie ūkininkai nepatenkin- 
darymą ir pardavinėjimą 
degtinės. Pas ji buvo pada
ryta krata ir rastas bravo
ras.

Der-

t. y. susekti, koks mikrobas 
kalbamąją ligą pagimdo, o 
tik tada galima pritaikyti 

.vaistas tam mikrobui nai
kinti. Vėžio ligos mikrobe 

į kol kas d a medicinos moks
li etus ar pusantrų ketu!las nežino, todėl ir vaisto 

gyventi provincijoj — toliauinuo tos ligos da nėra.
nuo miesto triukšmo. Pro-; W. Orentui. — Gramati- 
vincijoj ir išlaidų 75 nuoš.ika šiuom tarpu yra išsibai- 
mažiau: mėnesį galima gy-įgusi.
verti už $10. Man reikalin-. Stepui Staniui.-Ačiu už 
ga rami vietele, kad grei- inj ir laiškeli Apie 
ciau parašyti savo populia-;Įa - - - -
rų mok;, mą katekizmo for- • 
moj ir dar pilnąjį mokymą.: 
Pirmasis bus paleistas Įvai
riomis laibomis Europoje.1 
antrasis—anglų ka'ba Šiau
rės Amerikoj. Amerikon! 
manau ir pats atkeliauti 
1932 metų nuderi — kaip 
dvasiškis savotiškam ru.be ir 
veikti ilgesnį laiką tafp visu 
tautybių. P 
geras menedžeris. ____
dalyvauti numatomame re
ligijų atstovų kongrese laike 
Chicagos parodos.

Visuomis žada atvykti 
Amerikon savotiškais 

rūbais apsirengęs.
Metus ar

dainą, kurią sakotės 
mums siuntę, mes nieko ne- 

. ' atsimenam. Verčiau prašy
tume žinučių. Jas lengviau 

e‘ parašyti ir lengviau sunau
doti. Dainas arba eiles rašy
ti reikia turėt daug patyri
mo ir reikia gerai žinoti ra
šybą. Žinią galima ištaisyt, 
kad ir r.etaisykliškai para
šyta, bet eiles ištaisyt sunku.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 
JONAS BUTĖNAS. BARITONAS. VARGONŲ’ AKOMPAN. 

16111F (Gul šiandieną" ♦» •
10” .5c. (.Sveikt i Jėzau Mažiausias

16110F (Šventoji Naktį,—
( Pirma ir Antra Dalis

16109F (Tyliąją Naktį 
(Rami Naktis

16145F (Pragėriau Žirgelį (A. Varagaitis)
(Eisim 1-aukau (A. Vanagaitis)

16147F (Katrutės Polka

v*
I

Vanagaitis ir Olšauskas 
su Orkestras Akompan. 

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
(Klaipėdos Polka Singing by A. šaukevičius—F. Yotko, Leader 

16148F (Senelio Polka
(Jaunas Senis A Vanagaitis ir Akiras, Pasikalb. su armonika 

16138F (Kačiukas (A Vanagaitis) A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
(Šalta Žiemužė (Vanagaitis) su Orkestras akompan.

1.61I3F (Piatro Polka Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
(Vestuvių Singing by Šaukevičius—F. Yotko, leader

16137F (Žalia Girele Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
(Lik su Dievu I’anitelia Singing by Šaukevičius, Urbas, L'.Yotko

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
12”$1.25. Stnging by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
61093F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
610U4F (Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

( Lietuviška. Veseilia, Ketvirta Dalis
MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IšDIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistą dainininkų, muzikų ir 

monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 

kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bonus 
kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame

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

PAJIEŠKOJIMAI APSIVEDIMAl.
Pajieškau apsvedimui merginos ar

ba našlės nuo 25 m. iki 36 m., viduti
nio ūgio; aš esu vaikinas 37 metų, tu
riu pinigų $6.000. toolmakeris. dirbu 
trumpai bet gerai uždirbu, nevartoju 
jokių svaigalų, atsišaukite laišku in- 
dėdania savo paveikslėlį. Merginos iš 
Lietuvos rašykite, duosiu teisingą at
sakymą W F. WAISVIL (2) 

3134 E. Franklin st., Detroit, Mich.

Pajieškau Benedikto ir Juozo Liau- . 
bono. seniau juodu gyveno Brooklyn. 
N. Y. 1905 m. abu buvo Liepojuje. 
Kas apie juodu žino prašau pranešti 
arba pats lai atsišaukia, turiu svar- , 
bų reikalą pranešti.

PRANAS ZNOTAS
59 Gatės st., So. Boston, Mass

Pajieškau brolio Krano Gacko ir 
sesers Justės Rakauskienės, paeina iš 
Pakalnės viensėdžio, Semeliškių pa- 
-apijos. Sesuo seniau gyveno South 
Bend, Ind., brolis Du Bois, Pa. Jų pa- 
'ių praš iu atsiliepti, arba kas apie 
juos žino, malonėkit pranešti. (2) 

MARCELĖ VITKIENĖ
2297 Washington st., 

Nevton Ix>wer Fall^, Mass.

Jonas ir Uršulė Palaikei, jiėško te
tos Pranciškos Sakatauskienės, gy
veno Brooklyn, N. Y. Prašau atsi
liepti, arba kas žino, malonėkite pra
nešti. JONAS PALAIKIS (2) 
Rua da Mooca 543, Sao Paulo, Brazil.

Pajieškau brolio Petro Balniaus, 
seniau gyveno Chicago, III., dabar ne
žinau kur. Kas apie jį žino prašau 
pranešti arba pats lai atsišaukia 
Taipgi jieškau draugų Antano Bary- 
čausko ir Kazio Zalankos, jie yra 
man žinomi iš Anglijos, turiu jiems 
svarbų reikalą pranešti. Kas apie 
juos žino, prašau pranešti. ( 2) 

JONAS BALNIUS
3142 Weikel st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyra Vadavo Ju
dicko. Angliškai vadinosi Yudis. Jis 
pirmiau dirbo Bethel, Conn., vėliau 
East Barnet, Vt. Paeina iš Domanto- 
nių sodžiaus, Alytaus pašto Kas apie 
jį praneš, gaus $5.00 dovanų. Jis gel
tonų plaukų, mėlynų akių, didelio 
ūgio, balto veido. (3)

MRS. PETRUSĖ JUDICKIENĖ 
II Ix>wcll st., Boston, Mass.

Pajieškau draugo Martino Gai
liaus iš Bardžiu. Stulgių parap., 
Skaudvilės valse. Atvažiavome kartu 
iš Lietuvos į Kenoshą. Wis. 13 me
tais. Tenai aš ji palikau ir nuo to lai
ko nežinau kur jis randas, Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. (3)

JONAS RUSAS. P. O. Box 422,
Port Washington, L. I , N. Y.

KAM REIKALINGAS 
DARBININKAS

Esu patyręs prie medžio darbo per 
20 metų. Galiu taisyt senus namus ir 
budavoju naujus.

•JOS ASTRAUSKAS
279 James st., N'ew Haven. Conn.

REIKALINGAS Bl'čERIS
Be šeimynos, darbas ant visados-, 

ir ant vietos gyvenimas. Arsišaukit 
tuojaus (2)

PRANE LUTKEVICH
101 Paųuonock avė.. M'indsor, Conn.Bus reikalinga^ £>ažnai lengviau naujas eiles 

?czens. Turėsiu. para£yf j, negu jau parašy
tas ištaisyti. Reikalinas Senas Žmogus

Kuris neturi buvainės, bet nusima
no biskį plumcrio, pentyt, karpende- 
riaut ir elektrikos darbą Aš duosiu 
valgį, guolį ir apskalbimą, bet algos 
mokėt negaliu, nes mažas yra dar
bas. Geras žmogus galėtų būt pas 
mane visados. Kuris sutiktų su šiuo 
pasiulymv prašau atsisaukt. (3) 
M. B. 5633 Kulick ave„ Detroit. Mich.

ti javų atpigimu: bot paver
tę juos Į mėsą, pieną ir kiau
šinius, džiaugsis, nes šių da
lykų kainos dėl Lietuvos yra 
aukštos.

IŠ DARBO LAUKO Turint $10,000, Lietuvoje 
! galima iš procentų gyventi.

Pinigams Lietuvoje yra 
gera dirva dedant Į namus 
ar žemę, skolinant kitiems. 
Kaune ir Šiauliuose namų 
statyba eina 100 nuoš. di
desniu tempu, negu Chica- 
goj ar New Yorke. Ir butų 
kainos yra aukštos, ameri- 
kiškos, namų savininkams 
labai pelningos. Už pinigi
nes paskolas, garantuoja
mas žirantu ar nekilnojamo 
turto užstatu, imama nuo 
12 nuoš. iki 18 nuošimčių 
palūkanų. Tat turintis $10.- gomis. _
000 asmuo lengviausia, be klausimų, kurie liečia dva- 
jokio darbo , gali gyventi sios ir kūno sveikatą, tai Į 
Kaune, 
liuose.

Mano

DOMINIKONŲ RES
PUBLIKA.

Darbo Federaciia.—San
to Domingo mieste lapkri
čio mėnesy 
darbininkų 
kurioj buvo nutarta organi
zuoti Dominikonų Respub
likos Darbo Federaciją. 
Nors'konferencijoj buvo at
stovaujama daug darbinin
kiškų organizacijų, tečiaus 
kitos organizacijos pradėjo 
protestuoti, sakydamos, kad 
jos pirma Darbo Federaci
ją yra sumaniusios ir turi 
jau ją sudariusios. Dabar ei
na aštrus ginčai tarp tos sa
los darbininkų.

Baisus Lietuvių 
Vargas Brazilijoj.

Vėliausios žinios sako, 
kad lietuvių emigrantų būk
lė Brazilijoj yra labai sunki. 
Tečiau. blogiausioj padėty 
yra “Nuova Lithuanijos” 
kolonijos kolonistai. Pir
miausia, kolonija yra 900 ki
lometrų nuo Sao Paulo. Siū
lę pirkti ten žemę agentai 
vilioja žmones ir tuo, kad 
esą, ant jų perkamos žemės 
auga miškas. Pratę Lietuvoj 
branginti mišką lietuviai, 
matyti, tikėdamiesi pardavę 
mišką išsiversti, noriai ėmė 
tuos sklypus. Žemė koloni
joj viena blogiausių visos 
Brazilijos. Gyvulių ūkinin
kai neturi galimumo laikyti: padaryta sutartis, kuria
kiaulės dvesia, o mulams bei ejnant angliakasių algos pa
galvėms laikyti n ei,a gany k- ]<e]jaTnos nuo 17 25 nuo-

įšimčių. Sutartis betgi gali 
lbut panaikinta davus bent 
; kuriai pusei apie tai žinoti 
už mėnesio laiko.

Įvyko didelė 
konferencija.

Klaipėdoj

FRANCUZIJA.
Pakėlė angliakasių algas. 

—Tarp francuzijos kasyklų 
savininkų ir darbininkų ta-

einant angliakasių algos pa
lų. Ūkininkai, prakasę tar- - 
pukelmiuose žemę, sodina ‘ 
kukuruzus, prieš tai sudegi
nę esanti mišką. Tečiaus ir 
tų pačių kukuruzų parduoti 
jie negali: per toli ir 
per mažai moka. Nuo arti
miausios geležinkelio sto
ties — 50 kilometrų nepa
prastai blogo kelio, 
pilnas kenksmingų vabz
džių, jokio pašalinio uždar
bio kolonistai neturi. Vietos 
administracija nepaprastai 
blogai elgiasi su lietuviais. 
Apgauti, nuskurdę, dvejus

Oras

už mėnesio laiko.

ANGLIJA.
Darbininkų apdrauda. — 

Šiais metais Anglijoj yra 
11,834,000 apdraustų dar
bininkų. Apdrausti darbi
ninkai gauna pašalpą be
darbės laiku ir ligoje.

LENKIJA.
Angliakasiai nepatenkin-

metus sunkiai dirbę, nusto-'ti.—Valdžios tarpininkystės 
ję paskutinio skatiko, žmo-'tribunolas pripažino Lenki
nės bėga, palikdami savo jos angliakasiams 4 nuošim- 
žemę. Sudaryti “pirkimo” čius daugiau algos. Bet ang- 
kontraktai neduoda jokio liakasiai tuo nepatenkinti ir 
galimumo suteikti kolonis- reikalauja 20 nuošimčių pa
tams teisinės pagalbos. Že- kėlimo.

Redakcijos Atsakymai.
Spartakui. — Geros rašo

mos mašinėlės už S12 nėra. 
Galima pusėtinai gerą re
montuotą mašinėlę gauti už 
$35—$45. Bet tai bus jau 
ne nauja, o pertaisyta iš 
vartotos. Nauja gera rašo
ma mašinėlė kaštuoja apie 
$100. I‘rie to da importuo
jant ją iš Jungtinių Valsti
jų turėtumėt ir muito užmo
kėti keliolika dolerių. Mums 
rodos, kad Toronto mieste 
galit gauti tokią mašinėlę 
daug prieinamesnėmis išly

dai dėl kitų draugo

• •

•‘Keleivis” darbo žmonių (irau 
ęas, patarkit skaityt ji kiek 
vienam lietuviui darbininkui.

SVEIKAS BROLAU, 
ANTANAI!

Aš skaitau “Keleivi” išvien su 
draugais. Jis yra mano myli
miausias draugas. Jis plačiai ap
rašo apie musų Tėvynę Lietuvą. 
Taip pat ir apie Kanados darbi

ninkų judėjimą
yra svarbu žinoti 
susipratusiam 
Skaitydamas 
riau, kad jis teisingiausias
mylimiausias darbo žmonių lai 

kraštis. Todėl ir tau užprenume 

ruoju

ir liendrai kas 
kiekvienam 

darbininkui. 
“Keleivi” paty- 

ir

JIEŠKAU DARBO
ANT 

darbus 
darbą, 
kius. 1 
susitaikysime, 
žmogaus, rašykite:

P. O. Box 1566,

FARMOS. Moku visokius 
ir nusimanau karpenderio 

pataisau visokius ūkės įran- 
Esu da ne senas, su mokesčiu 

Reikalaujanti tokio 
J. J. (21 

Butte. Mont.

visiems metams. 
J. Kratas,

The Pas. Man.

KALENDORIAI
SIENINIAI 1930 .M.

“BIRUTĖ.” Vienas 25c. Galite siųsti 
ženkleliais

A. F. SMEETRA
135 N’ewbury Street. 
LAHRENCE. MASS.

pašto

5 už dolerį.

(2)

kurti “Visuomos” 
koloniją.

Dabar rūpinuos Visuomos 
legalizavimu. Ministeris Ša
kenis žadėjo išleisti tam tik
rą Įstatymą apie religijas, 
kuriuo einant galima bus le
galizuoti ir Visuomą. Turiu 
omenėj ir visuomiečių kolo
nijos steigimą arti Rambyno 
kalno. Tam reikalinga pa- 
skdla iš Žemės Banko, kuris 
lietuviams, perkantiems iš 
vokiečių Klaipėdos Krašte 
ukius, teikia 10 metų pasko
las iki 75 nuoš. ūkio vertės, 
tik dabar bankas liuosų pini
gų nebeturi. Gal po Naujų 
Metų turės, kai ūkininkai 
pradės paskolas grąžinti. 
Klaipėdos Krašte parduoda
ma apie 300 dvarelių; mat. 
priėmusieji Vokietijos pilie
tybę asmens turi nustoti ne
kilnojamo turto Lietuvoje. 
Užtat tenykščių ūkių kainos 
yra palyginimai žemos, nors 
ūkiai puikiausia Įrengti ir 
parduodami su gyvuliais, 
padargais ir baldais.

. . ir kūno sveikatą, tai Į 
aV Šiau- juos gaii atsakyti tiktai gy

dyti ias. gerai draugai išeg- 
zaminavęs.

S. Pociui. — Paraginimas 
“miegančių” draugijų neiš
budins.

J. Daskoniui. — Nei val
džia. nei joks daktaras neti
kės. k; d tamsta turi išradęs 
tikra v; ista nuo vėžio ligos. 
Kad suradus kokiai ligai 
vaistą, visų pirma reikia 
izoliuoti tos ligos mikrobą.

VIDURIAI DŽKIETEJĘ
Kcndricks llcrbs Laxative yra 

Padaryta iš Gryną Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliaosiToja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrali vidu
rių mhiimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems. Kaina Cftc., o per paš
tą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Av„ Brooklyn. N.Y.

Pajieškau Andriaus Vaičkelionio. 
Butkunų kaimo, Alytaus apskričio. 
Meldžiu atsisaukt šiuo antrašu: (3) 
K. 3585—2lth st., Detroit, Mich.

DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 
prabą puikaus tabako. Kreipkitės pas 
mus. (-)

Europa Book Co.. 57 Dey Street.
N’cw York, N. Y-

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterlin* 84. 

Ofiso Tel.: Park 3491
Namą TeL: Mapl* 4964. ..

j

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
1 ISTORIJA

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito

AKTARAI sako, kad vaikai turi im
ti cod liver oil reguliariai. Neprileid
žia rachito (kaulų suminkštėjimo) ir 

prastų dantų. Pagelbsti išaugti tvirtoms 
kojoms. Vaikai m ėgi n ji geriausia kaipo 
Scott’s Emulsion. Malonaus skonio. leng
vas imti. Lengvas įduoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems vaikams. Pradėkit 
šįvakar—kiekviena diena skaitosi.

o -

SCOTO EMULSION
GARSUS VIRŠ

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie g-’-sų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” t

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
2.VI BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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Humoristika

CHANGE OF SCENERY

MISTAKEN 1DENTITY

PRALOT’šKI SMUTKAL
Džiūsta mėtos, vysta rūtos 
ir kai kam jau bus pakutos. 
Gelsta lapai, paukščiai tyla 
nemaloni šita byla. 
Nemalonu, kad paliko 
Vienas pralots be vainiko. 
Oi. tu meile, tu karštoji. 
Jievos vaikus kam vilioji? 
Kam sugundai Jievos vaiką 
kad jisai nesusilaiko? 
Ta jaunystė—aukso rojus, 
kaip iškęst nekaštavo i us... 
Buvo rūtos, buvo rožės, 
kur pažvelgsi buvo grožis... 
Buvo obelys žieduotos, 
buvo panos dekoltuotos... 
Buvo meilė, daug kas buvo, 
nužudyta ar pražuvo. 
Pučia vėjas, staugia krūmuos, 
nebevaikščiot "Saulės" rumuos. 
Bus toks liūdnas nykus ūpas, 
neblaižyti saldžias lupas. 
Lupos saldžios, kartus vaisiai, 
nemalonus daiktas baisiai, 
štai žiauraus likimo gijos— 
liūdi baltos klebonijos. 
Katės kniaukia, šunys loja, 

kad vaidensis Lietuvoje.
Bus tuoj vėjų, bus tuoj sniego, 

bus belangėj ilgo miego. 
Gied gaideliai kakarieko.
reik bijot šelmaustvos grieko... 

Barabošius.
Iš “Kratinio.”

GAL NORIT DANGIŠKO 
DEGUTO?

South Bostono “Darbininkas * 
išėjo Kalėdoms tikrai krikščio
niškoj nuotaikoj. Kritikuoja so
cialistus. Kas. girdi, iš tų bedie
vių. kokia iš jų nauda darbinin
kams? Nei jie plotkų valgo, nei 

kisieliaus verda. Darbo žmogus 
pas juos esąs tik mašinos ratu
kas. kuriam nieko daugiau ne

reikia. kaip tik deguto patept. 
Ir todėl žvento Juozapo organas 
pataria darbininkams neiti su 
socialistais, nes jie žiuri "tik že
miško deguto- kuodaugiausia."

Vadinasi, eikit pas “Darbi
ninką.” o pas ji gausit dangiško 

deguto.

Asmeninė Polemika. KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Darbininkų Būklė 
Blogėja. s

■ • j*

Ituoja abi; r Yakukaitis
»T __ ., LUlUpU 1- . •-----------

J"1 o komtir -‘t; vvdas Į sek-

BROOKLYN, N. Y.

“Keleivio 
korespondencija iš Broo
klyno kriaučiŲ gyvenimo, 
tikriau sakant, <‘ 
pondencijos iš lapkričio ir 
gruodžio mėnesių/ Pirmoje 
rašoma, kaip buvo keliama 
bereikalingas triukšmas dėl 
“Darbo” redaktoriaus Pni- 
seikos jubiliejaus. Dalykas 
štai kaip buvo:

F. Vaitukaitis, kriaučių 
delegatass susitikęs buvusi 
Boardo sekretorių V. Mi- 
chelsoną pranešė, kad jeigu 
iš apsjgyr . » sąjungos ne

žino, tai bus 
’ėjaus klausi- 

gu minimi su
mano priešintis, 

tai dėl šventos ramybės to 
pjausimo visai nekeiti. V. 
Michelsonas iš savo puses 
pasižadėjo nesipriešinti.

Tada Vaitukaitis pridūrė 
kad pasikalbėtų su kitais ly
deriais aukščiaus minėtos 
organizacijos ir jam praneš
tų rezultatą.

Tečiaus V. 
pasitaręs su 
čiu 
atsakė, 
padarė
Amalęameitų unija

I

I tampa i> '•> i delegatus,

Jt happened that two men bearing 
the šame name, one a clerjryman, the 
other a business man. both lived in 
the satne city. The clergyman dšcd, 
and about the šame time bis neighhor 
went to southern Caliiornia. tVhcn 
the business man arrived there, he 
sent his wife a telegram informinp her 
of his safe jouruey, but unfortunately 
it was deiivered to the widow of the 
late preacber. What va s the surprlse 
of the good womnn to read, “Arrived 
safely—iieat terrifie."

TVifie—The doctor says I shouJd 
have a change of scenery.

lbe Brute—I"ve been telling yon a’.l 
along you ougbt to šit on the baek 
porch instead of the fronz.

The Monkey
W!th fierce ur.rest the rr.onkey fights 

To shake his torest fetters
That l.e may sper.d his d a. y 3 and nlghta 

Aping his weU-known bettera.

Remaining on Earth
“Are you going to take cp 

tion?"
"No,” ar.«wered Miss Cayenne. “I 

know a giri pilot vho took her favor
ite suitor vp for a sky rlde. She 
scared bim so that be is štili afraid 
to propose."—tVashington Star.

avia-

Lobbv Liberality
“That lobbyist seeroed very 

erous," said Senator Sorghum.
“In what way?”
“He sars he wants to conduct a 

campaign of education aud provide a 
ii bėrai fund for tuitlon fees and prize 
awards.”—\Vashington Star.

gen-

Favorite Effort*
“Wnat do you regard as the 

speech you ever m adė?”
“I haven’t any preference," ansvered 

Senator Sorghum, “but the ones that 
afforded me most satisfaction vere my 
varlous speeches of acceptance."— 
IVashLugtvn Star.

best

An Impression Corrected
“Did the audience weep vvhile I was 

singing?” asked the temperamentai 
soprano.

“No,” replied tbe music director, 
“you tv o re making tbat noise all 
yourself.“—tVashington Star.

by

The Brute
Mrs. Tonsils—Tve just been sin 

baby to sleep. Be alvays 
sleep a s soon as I begin to s'

Her Husband—Bappy klj, 
not have to listen to it.

ng 
goes to 
ng.
be does

ROUND THE WORLD

dvi korės-;Vaituka

busiu pr 
pakeltas 
m.is. Be 
jungieciai

NESUSKAkiAVO.
Kažkas pasakojo, jog jis pa

eina iš gausingos šeimos.
—Kiek jūsų vaikų? — buvo 

jis užklaustas.
—Mes esame dešimts berniu

kų ir kiekvienas iš musų turi po 

vieną seserį.
—Po šimts. — sušuko klau

siusieji. — tai jūsų buvo dvide

šimt vaikų.
—Ne. — buvo atsakymas. — 

tik vienuolika.

Be (comp'.ainingly)—Ton just keep 
me going round vith you all the time. 

theShe—Didn’t you say I vas all 
vorld to you?

Wor*e
Sveet Bose declares she !»

A rose that has no thorr.s—. 
But irom the wiy she l'mp3

J'm sure she has got corr.s.

VISTIEK .10.
Vakar aš eidamas gatve 

dau doleri.
—Tai tur but mano. — aš 

kar kaip tik pamečiau vieną 

leri.
—Bet aš radau dvi monetas 

po 50 centų.
—Tai tur but krisdamas do

leris suskilo i dvi dalis.

ra-

va- 
do-

CR-7

•t

r

OMU# BALSAM

Jack—1 thouglit 
cbnmmy roadster?

Mae—I did, but 
how to run it.

Vaikų kosulys!
Tori Wnti 
pa.id.ary- p-no.im ,
M«*xb'kn ii 
IniteruniH -i '
cnnirh liil- i 
Fii.ineii.ni fnvorni
50 meto M..l.-i ..
S111C1H. vrikmine.,.
Jn«u apti

HAMILTON, CANADA.
Artinanties šaltajai žie

mai ir užsibaigus vasaros 
darbams, čia pradėjo reikš
tis bedarbė. Daugelis suva
žiavo darbininkų nuo žemės 
ūkių ir iš kitų vasaros darbų 
j miestus, manydami gauti 
darbus dirbtuvėse. Sulygi
nus praėjusią žiemą su šiuo 
sezonu, tai šis bus daug sun
kesnis, 
darbai, 
čionai 
gauti darbas dirbtuvėj. Di
džiausia Hamiltono dirbtu
vė “Deringer’’ šią žiemą 
smarkiai “sušlekavo” ir at
leido nuo darbo kelis šim
tus darbininkų ir sakoma, 
kad dar daugiau atleis. Ma
žesnės dirbtuvės irgi atlei
dinėja darbininkus sakyda
mos, kad nėra darbo šią žie
mą.

Taip ir susidaro bloga bū
klė darbininkams. O dar 
blogiau čia Įvažiavusiems iš 
kitos šalies. Taigi kas mano 
dar važiuoti i Hamiltoną 
darbo jieškoti, tai aš pata
riu nevažiuotu nes bedar
biai čia vaikščioja šimtais.

Darbininkas.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy* 
bė labai gražių eilių ir dainų Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusl. Popieros 
apdarais ...................................... $1.00
Audimo apdarais ..................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusl...........................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatawicz’o.
468 pusl......................................... $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. K. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429, 1915 m........................ 32.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, pers ta tankiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
kr ygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................  $100
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Iv.iina •*.•••••«.•••■■••••••••• 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida 2oe*
Kaip Senovės žmonės Persistatydave

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz-

1 dą. Pagal daugelį autorių parašė 
į Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

140 pusi. .......................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

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 į apskri
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka i» kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt.

. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kainą .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.50

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusl................................... 25c.
“Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 

į, šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti- 

. ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
i skaityti.............................................. 25c.
I “O. S. S." arba šliubiaė Iškilme. — 

Vieno akto farsas, iabai juokingas
! ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 

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

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” 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) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt....................................... 15c.
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Kobert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-

1 lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ............................................ 25c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
i ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
I namie, taiD ir susirinkimuose.
I Pusl. 32............................................... 15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa- 
I navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 

fčyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho- 
: lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusl. 570 Popieros apd. $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių (ę.-vunus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

l*iršlys Suvadžietojas. Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir5 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 Karštis.” Vienaveiksmė 

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

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
be patys t ės istorija, pasekmės ir jų 

doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
■ perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovvnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdmand de Samogitia. ..............25c.

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagsl K. Kautski, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28........................................ 10c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankios 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.

į Michelsonns. Pusl. 95....................... 35c.
I

retoriu>.
Pasvir

Po rinki:' 
K. A. S. 
ja ir Vaitui

Pasvirk; J r. 
nori Vaiv.i 
ne išmeti. ■ 
mas apsig. ■ 
Rimtesnio; 
pradėjo toi 
nimo sąj 
tuo pasin: 
savo taktiką 
jų rimtai iig 
vo galima k 
Pasvirkalni. 
;kaitė, vis 
nepametęs. 
Lietuvių K t. 
mo Sąjury - 

1929 m. lie:
•ibuna vė! d gatų rinki
mai. Darbini ai ir vėl iš- 
enka Vaituk.Di delegatu. 
}i renkant an ; i lokalo val- 
lybą 1930 me ms, J. Šark- 
vietis gauna -' balsų, gi 
Pasvirkalnieti.' >9 balsus.

Sąj u ng ietis.

t ” Įtūžta ant 
ii Šarkviečio. 

-.ūkiamas L. 
ng s. Dalyvau- 
lth.
v. o pasekėjas 

išmesti, bet 
; ridėjo sijoji

mą jungos, 
'ąjungiečiai 
nuo apsigy- 
Komunistai 
imi pataisė 
p, kad prie 
įčiam nebū
tis. Tečiaus 
su tuo nesi

lietojo ko tai 
I ip sugadino
ril

“L

u Apsigyni- 
■lutaciją.
' mėnesv at-

nes labai sumažėjo 
Jau atvažiavusiam 

nėra ko ir manyti

Michelsonas 
Pasvirkalnie- 

Vaitukaičiui nieko ne- 
Kuomet Buivydas 
pasiūlymą, kač 

. i prisi
dėtų prie Pmseikos 25-kit 
metų io žurnalistikos “jubi 
lėjaus,” tada kilo didžiau 
sis triukšmas.

Man nesvarbu — Prūsei 
ka ar Buivydas, — bet vis-g 
reikėtų prisi.'.akyti liogikos

Pasikalbėjus su Pasvir 
kalniečiu, reikėjo pranešt 
Buivydui, kad tokių kiausi 
mų nekelti, ir butų viską 
ramiai atlikta. (Bet jeigi 
Buivydas atsakymo negavo 
tai kam gi jis tą klausim: 
kėlė?—Red.)

Gruodžio mėnesio susi 
rinkime renkant pusę valdy 
bos. y .omą, buvo ramu. 
Tas tie-a: buvo ramu, nes 
pats Pasvirkalnietis tikėjosi 
likti lokalo pirmininku, tai 
ne kėlė nei triukšmo. (Ar 
jis tamstai sakė, kad prie
šingu atveju jis keltu triukš
mą?—Red.)

Dalykai štai 
Pasvirkalnietis 
vvbės manija, 
daktaras?—Red.) 
kriaučių apsigynimo sąjun
goj turi viskas eiti pagal Pa- 
svirkalniečio receptą; o jei 
ne, tai lai viskas trūksta. 

. •' Ar jau daug kas sprogo? 
—Red.)

Lietuvių kriaučių apsigy
nimo sąjunga buvo komu
nistus nugalėjus; valdyba 
buvo sąjungiečių rankose. 
1928 metais prieš delegato 
rinkimus Pasvirkalnietis pa
sijuto esąs diktatorium ir Į 
delegato bei sekretoriaus 
vietas galėjo kandidatuoti 
tik tas, kuris kepurę nusiė
męs lenkė galvą žemiau ke-j 
lių prieš Pasvirkalnieti. Vai-1 
tukaičiui ir šarkviečiui bu-' 
vo uždėta veto, kad negalė-- 
tų kandidatuoti, tečiaus pa-j 
starieji su veto Pasvirkalnie-

• * • i • t • i i • i i
C10 1

kame gludi: 
serga vado-, 
(Ar tamsta 

Lietuvių

i

I
Acknowledgment

“You wi!L admit that you 
great deal to your srife.”

“I shouid say so." replied Mr. Cum- 
rox. "I vouldn't be invited to any oi 
her receptions or nausicales if I vasn’t 
married to her.’:

owe a

’r

Į 
!

A Trick of the Trade
The Salesman — These importod 

breakfast robes don’t go very well.
The 

week 
thatll

Manager—Advertise ’em next 
as iadies’ smoking jackets; 
nj/ va ’t.oa.

No Heroe*
Plaln Giri—Let’s go out ehereThe

it’s deep and call for help; perhaps 
some hero would save us!

The Other One—Don't be silly—do 
you vrant to drotvn?

A Que«tioa
"Mr. Coldfact, I love your daughter 

more than vvords can express.”
“Well. perhaps you can etate 

fi gurės."
it

A* Good •• Gone
that you ovnod a

I taught m; wlfe

“T* ,

I

Tokiu
ien; žmot... 
et staigi, 
amie. Panmz 
tušė, de. . 
nes j v r j

TRINERIO
ra d: ■. 
alo pilvą 
vagiai, ji: 
om s no r 
imą ir ' 

: šiandie 
Dtiekose.
.333 So.

N F. M n I-

lite beveik kas
pinai sveikas, 
lauke, ofise ar 

jusi lipa ji už- 
neatkreipė do-

KARTUS VYNAS
ceri r.

i.- ža'
pa"e:i
aliai

Gau.-:
moe

\-r ur..
M

hi rov
•das ...

T

i

ir tonikas. Jis 
ir užlaiko juos 
■ikstams ir jek- 
i, taiso virški- 
kuną. Bandyk 
įsose geresnėse 
Jos. Triner Co., 

Chicago. III.
AMPELIO

Dept. 6.

C r s ta.*

Pdba
Gydu

z įsitikink, 
kad

GYDO
^BAUDONAJĄGrSLĄ

AM - 7 <TĖT kad mos- 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir ler.g- 
drapanų. .J: gyd 
Koriaus. arba ; 
Sampeiį—papra- 
užpečėtytas P.a 
& Co., Cair.bride

rtot—nesutepa 
ausk jų aptie- 
-iųsk dovanai 
apvyniotas ir 
Henry Thayer 

Mass.

I 
nesiskaito ir kandidaj-!

I 
!

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS MEjU 

“MARGUTIS” PER VISA E y 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva" teil 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralir 
kos lietuviams įsigyti 100 kny^ų rinkinį — k-< 
tinpa, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvai 
sakų, romanų, dainų, juokų, diktari.škų, moks’ 
tarinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knyporr 
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žu 
rj leidžia ir redaguoja žymus himoristas i.- kon 
tis. “Margutis” užpildytas juokais, dainomis, p 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suv 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visų, kolonijų h-, 
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginam v 
tojus nepraleisti šita musų pas-ulijimo — geri., 
gų, apie $40.00 vertės, taipgi "Margutį" ir da
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knyeon 
siusime savo knygyno naują katalogą. Pini;
resu:

KNYGYNAS “LIETUVA
3210 So. Halstcd St,

ntinę progą 
etų Ameri- 
knyga skir- 
irinio: apy- 
zofinią, js- 

e šiuos prie- 
argutj.” ku- 
13 Vanagai-

Ta viską 
Valstijose— 
•čiami nau

dėtos mylė- 
iviškų kny- 
<” Kalcndo- 
tskirai pri- 
> šiuo ad-

r

i

Cl.icagoj III,

DARBAS, KURI VERTA PAREMTI.
(SEPTYNERI “KULTŪROS” ŽURNALO .METAI)

Spausdintas žodis yra didelė švietimo ir žmonių kultūrini
mo priemonė. Neretai gerą, rimtai tvarkomą, mokslo ir li
teratūros žurnalą negali atstovauti net dešimtis ar šimtai 
mokyklų. Tiek jis plačiai skleidžia šviesos ir tiek reikšmin
gas žmonių mokslinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj vra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 6V sąsiuvinių, kurie visi kartu paimti sudaro apie 
3,500 puslapių. Tai jau knygos, kurios vertos susidomėjimo. 
"Kultūros” žurnalas nuo pat pasirodymo siekia šių uždavi
nių: (1) teikti populiarioj, visiems suprantamoj formoj svar
biausių moksle žinių; (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgy veno savo amžių ir kas trukdo kultūri
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti kiekvienas šviesuolis 
lietuvis.

“Kultūros" žurnalas yra subūręs aplink save daugelį mokslo žmo
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat :eikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, -prof. P. Avižonį, prof. V 
Biržišką. K Bielinį. doc J. Brazį, K. Boru:ą. Butkų .Juzę. prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį. doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapr.į. d-rą J Kairiūkšti. Ig Končių, K. Korsaką, prof. VI. 
Lašą, d-rę Lašienę. dr. I-azersoną, prof. P. Leoną. J. Laužiką, J. Pa
leckį. amerikieti K. V. Račkauską. Br Railą, P Rusecką, inž. Senkevi
čių. Ig. Šlapelį, \T. Švilpą. J. Šimkų. P. Tarasenką, prof. J Vabalą- 
Gudaitį, A Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai Įdomus ir turtingas. Šit tik. paskiaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius. Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės fizikos žinios, “Tarp- 
planetinės rakietos," “Atomas,” “Kino filmu gamyba.” “Išradimai ir 
mokslo progresas,“ “Aviacijos istorija,“ “Elektronai ir išradimai,” 
“Kas pakeis akmenines anglis,“ “Vokiečių technikos miližinai.” “Tele
vizija" ir visa eilė kitų. Iš gamtos-medicinos—^“Socialinis lyties ener
gijos sunaudojimas," “Protas, kuris save atrado, Hipnozė, Bež
džionių kalba." “Nupjautos galvos atgaivinimas,” “Keisti laukinių 
žmonių papročiai.“ “Žmonių giminės pagerinimas." “Pavasaris," “Apie 
gydymą su hipnozės pagelba," "Psichologija ir jos raida," “Žmonės ir 
žvaigždės." “Kaip tyrinėjami smegenys," “Ateities muziejus, “X ita- 
minai,” “Kas yra sapnas" ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
"Progreso problema." “Spaudos draudimo klausima:,' “Nusiginklavi
mo klausimas," visa eilė dėdelių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos. Rusijos, Japonijos ir Vokietijos politine, ekono
minę bei visuomeninę padėtį (“Ekonominės geografijos bruožai"). Iš 
meno, literatūros srities—rimti kritikos straipsniai apie lietuvių rašy
tojus (Savickį, A. Tūlį, amerikietį, Ad Mickevičių), apie Lietuvos li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių apie Vokiečių. Franeuzų, Italų 
moderniąją literatūrą, vertimai iš garsiųjų rašytojų—Gorkio, L. Tols
tojaus, originali lietuvių beletristika, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių straipsnių, mokslinės kritikos žinių, vertimų Visi 
straipsniai rašyti pirmaeilių Lietuvos literatų, profesorių arba išvers
ti iš garsių užsienio mokslininkų ir rašytojų raštų.

“Kultūra" išeina kas mėnuo dideliais 40—50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per metus jos prisirenka stora 600 su 
viršum puslapių knyga. “Kultūra"’ yra žinomos “Kultūros" būrelių 
organizacijos ir Lietuvos ‘"Kultūros Tarybos” organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie nors ir gali skaityti ang
lų kalba einančius žurnalus, vis dėlto butų neabejotinai pra
vartu skaityti ir “Kultūrą.” Jie tuo darytų keleriopos nau
dos. Pirmiausia: turėtų nuolatinį rimtų. Įdomių mokslo ži
nių šaltinį savo gimtoj kalboj. Antra—paremtų taip reikš
mingą Lietuvos žmonių švietimo bei mokslinimo darbą, kurį 
jau 7-ri metai varo “Kultūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau jį išplėsti, būtinai turi didinti savo skaitytojų 
skaičių. Be to. “Kultūros” žurnalas gali gerai tikti ir lietu
vių kalbos geresnio pramokymo priemone, nes jo raštai aiš
kus. sklandus, taisyklingi, šiaip jau reikia pastebėti, kad 
“Kultūroj” plačiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, mokslo 
bei literatūros klausimai. 1929 metų žurnale apie Ameriką 
jau tilpo net keletas didelių straipsnių, kurie gali būti labai 
įdomus ir patiems amerikiečiams.

Apskritai. “Kultūra” vienintelis panašios rūšies žurnalas 
Lietuvoj, tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda prilygstąs to
lygiems Amerikos bei Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos švietimu, jos mokslo lite
ratūros ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais, noras nieko geres
nio, kaip užsiprenumeruoti “KULTŪRĄ.” Jos kaina me
tams labai pigi—tik 3 doleriai. Užsakant giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoj—tik 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Žurnalui, Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania.
“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį verta paremti. Tuo la

biau, kad pačiam rėmėjui ji teikia nepaprasto atsilyginimo 
—rimčiausios mokslo šviesos. Užsiprenumeruokit “Kultūrą.”

■s

Kaip jis galėjo tuos gyvunns prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Ii kur ėmėsi 
tiek vandens, kad' visą žemę apsem-VailUCII^, hciU-

tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griova. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. tte.

KELEIVIS
253 Broachmy, 1

So. Boston, MfSii
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1US GIRDEI! LIETUVOJE
(h uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

sprogimai apsiėjo visai be 
■•y || nuostolių arba su mažais

nuostoliais.
Aiškus dalykas, kad visi 

šitie bombiniai žygiai buvo 
padaryti ne asmens keršto

BE SAIKO ATLEIDŽIA- 
b A DARBININKAI.

K. unas. — Vandens kelių 
rajoi e dirba daug įvairių 
kategorijų žmonių. Mėnesi
niai darbininkai uždirba 
nuo 150 iki 200 litų. Padie
niams mokama 6 litai.

Bf t dabar darbininkai at
leidžiami iš darbo. Šiomis

ATSIPALAIDUOKIME IŠ 
DAVATKŲ RANKŲ.
Antalieptėje (Zarazųap.) 

nedideliame miesčiuke ran
dasi ūkio, pradžios ir vidu
rinė mokykla. Bet visos vie
nuolių rankose ir jaunimui 
skiepijama religinis fanatiz
mas ir davatkiškumas. Jei 
vienuolės sužinotų, kad tarp 

“laisvamanių,” tai 
“bolševikais” ir 

Gera 
čia -ūkti “šiltus liz-

dien jmis dar grįžtant iš dar- -'U , Vra 
bo gautas įsakymas atleisti; .
60 žmonių. Tuo pačiu laiku apskųstų,
linijoje atsakytos 40 asme- . C1? .11 ..c. .
nų vietos. Iš raštinės ir kitų <1^ kadangi aplinkui tam- 
skyrų tain pat pasitaiko tsl Raudis.
daų atleidimų. VERKŠLENA, KAD

Pčzymetma, kad dar nei MFTAi
prie vieno Kauno viršininko 
nebūdavo taip dažnai ir tiek 
daug atleidžiama darbinin
kų.

Pavaryti darbininkai tvir
tina, kad jie nepadarė jokio 
nusižengimo ir jiems visai 
neaiški atleidimo priežastis.

Iš tikrųjų ar nevertėtų įsi
kišti aukštesniajai vadovy
bei ir patikrinti; ar jau tik
rai buvo rimtas pagrindas

BLO-

Kupiškio apylinkėje ypač 
stambieji ūkininkai skun
džiasi, kad jiems esą ir šį
met blogi metai.

Per Kalėdas reikėjo mo
kėti šeimynai algas. O tos 
algos štai kokios: stipriam 
bernui 200—250 litų, o mer
ginai 150 litų metams. Per
nai daugumas darbininkų 
už pusdykį dirbo pas uki- 

_ _ ■ ninkus. Šimet tie ponai dė
tuos visus žmones atleisti iš juoja, kad už pusdyki nie- 
einamujų pareigų. kas nebedirba.

--------------- *
MINIOS PRIE FABRIKŲ 

VARTŲ. •
Klaipėdoj sudegus Kiau

šo fabrikui, visi čia dirbę 
darbininkai atsidūrė gatvė
je. Dabar nors tas fabrikas 
ir anatomas, bet nei pusė 
pirma dirbusių žmonių ne
gali čia rasti sau vietos. Iš 
800 asmenų vos 300 gavo 
darbą.

Fabrikas eina per ištisą 
parą ir darbininkai dalijasi 
į tri: grupes, dirbdami po 
8 va andas į parą.

Žmonės laukia, kada atsi- 
statys faneros fabrikas “Šel- 
fabnk.” Ties fabriko vartais 
vaikščioja daug žmonių, 
jiešk ančių darbo. Bet, deja, 
jų čia nieks nepriima.

sumetimais. Jie buvo pada-[ 
ryti politiniais sumetimais. 
Reikia spėti, kad ne kokiais 
kitokiais sumetimais buvo 
paskirta ir paskutinė bom
ba “Geležiniam Vilkui."

Vadinas, pas mus yra 
žmonių, kurie savo politi
nius interesus siekia paten
kinti bombomis. Atvira tai-į 
kinga politinė kova jie, ma-j 
tyti, nieko nesitiki pasiekti, i 
Tai yra visuomeninės atma-i 
tos, kurios tečiau mano pa
tapti didvyriais, atlikti di-j 
delius patriotinius darbus,; 
veikdami iš už kampo, nai-Į 
kindami žmonių darbu su-1 
kuttą turtą ir kėsindamiesi j 
prieš žmonių gyvybę.

Bet skaudžiausias daly-i 
kas, kad išskiriant atsitiki-: 
mą Šiauliuose, kitų panašių 
žygių didvyriai kaltininkai 
nesurasti ir nenubausti. Jų 
ypatingas mokėjimas pasi
slėpti jau senai domina Lie
tuvos visuomenę ir duoda 
pagrindo skleistis visokiems 
įtarimams.

Mes visai nedarome skir
tumo, prieš ką panašus žy
giai daromi. Tokias kovosi 
priemones, nors jos ir kažin 
kokiems tikslams siekti bu-i 
tų vartojamos, mes drauge] 
su visa sveikąją Lietuvos 
visuomene jau senai esam 
pasmerkę ir dabar griežtai 

i smerkiame. Mes senai sako-

I

LIETUVOS “KAMČAT-
KOJ.”

Zarasuose vargingas liau
dies ir darbininkų gyveni
mas.

Kadangi miestely nėra nei. ...
vienos dirbtuvės, tai darbi- me’ kad savo nedidelėje 
ninkai dirba įvairius darbus, valstybėj, dar tik keli metai 
Ir jei kitur dirbama 8 valan- išsiritusioje iš svetimųjų yer- 
dos, tai čia 10 ir daugiau. O mes visi tunme įssi-
atlvginimas menkas. tekti ir stengtis taikingai

__________ gyventi. Visos politinės gru- 
KERŠTAS__________ Pės savo tikslų gali siekti tik

Seirijų valse., Stakliškių kultūringų valstybių varto- 
kaime, Metelių girininkijos jarnais kovos budais, 
eiguliui Jonui Pašukoniui Visoki bandymai smurto 
einant per mišką, nežinomas priemonėmis užmesti ki- 
piktadarys apliejo Pašuko- tiems savo įsitikinimus ir 
niui galvą stipriai veikian- savo valią yra musų jaunam 
čiais skysčiais. Eiguliui visuomeniniam ir valstybi- 
smarkiai nudegintas kairy- niam gyvenimui pražūtingi, 
sis skruostas. Į Smurtas visada duoda la

bai skaudžių vaisių. Smur
tas sukelia neapykantą ir 
pagaliau priveda prie kruvi
nos kovos.

Įžiūrąs. Bet budėtojo tą va-Į Aišku, kad savo krašte 
karą nebuvo, čia pilna skie- tokios kovos mes negalime 
dro ir skeveldrų, sprogimo prileisti. Todėl visokių bom- 
išardyta dalinai siena, su- bistų žygiams turi būti už
daužėtas telefonas. Krimi- kirstas kelias be jokių pasi- 
nalinė policija visą naktį gailėjimų ir pateisinimų, 
vedė tardymą. Kitą dieną Pagaliau, nekalbant apie 
tas darbas buvo tęsiamas, pagrindines tokių žygių ža- 

Matomai — taip sako visi Imgas išdavas, reikia dar 
žinovai, kad čia buvo bom- paminėti ir ta žala, kurią 
ba. ne pragaro mašina. Ją I padaro vienas tiktai tokių 
padėjo, ar metė ant iango, žygių garsas. Paprastam pi- 
ties kuriuo suardvta siena, liečiui. kaimo žmogui, žinia

Apie kaltininkų asmeny-1tokiu?_ atima vi*

Kas Sprogdino “Geležini Vilką?”
“Lietuvos Ūkininkas” ra-' 

šo;
Šeštadienį, lapkričio 30 d. 

apie 10 vai. vakare, Kaune 
pasigirdo gana smarkus 
sprogimas. Netrukus paaiš
kėjo.. kad sprogimas įvyko 
p. Raupio namuose Micke
vičiaus ir Duonelaičio gat
vių kampe priešais “Ryto” 
redakciją ir Universiteto I 
rumus. Nebeliko beveik nei 
vieno sveiko lango, taipogi 
išdaužyti stiklai aplinkinių 
narni languose. Kiek suar- jr sprogdinimo politiškus!^kį UP3 dirbti ir pasitikėji- 
(lyta siena iš Mickevičiaus mMvvus (|ar tik spėIiojama mą savo krašto šviesesne 
gTS-' i . i. j : S*0?® tardymas veda- .... ...

Is visa ko matyti, kad no- raas vpatingaį svarbioms! }ZS!en57e toklos ?>nl»s 
reta susprogdinti apatiniam byloms tardytojo p. Leono, ap,e valat>'.b?

• nil'n eS| paf ar\t.a jau vien dėl to musų valsty- 
apie 3,000 litų. P>et esą gali-h-^j susidaro dideliausiu 
ma, kad trukęs kaminas, ta-1nijo<str»liu 
da nuostoliai butų didesni. __ ____ __________________

Kas užtaisė šita sprogi- Druska Labai Tinka 
mą. tuo tarpu nežinia Rei- Skaudamiem Inkstam 
kia tik pasakyti, kad, anot 
“Liet. Aido,” čia butą ne 
plečkaitininkų darbo. -Vadi
nas, atsirado kitos rūšies 
priešininkų, kurie panorėjo 
sprogimu 
įtikinti.

Panašiu
i • . < i^hauuu gaivą, N UI

mils OUVO J3U Ii aDK^ClSU. I valgis nesivirškina

1430-1930
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D. L. K. VYTAUTO Komitetas sveikiname jumis su šiais Naujais Metais 

visus be skirtumo Amerikos Lietuvius, lai šie Nauji 1930 Metai bus VY
TAUTO metai.

Visa lietuviu tauta šiais metais privalo susidomėti vykinamąja 500 metų 
D. L. K. VYTAUTO jubilėjaus švente Lietuvoje.

Darydami pažadus šiems metams, tarp kitų gerųjų pažadų pirmoje vieto
je turi būti pažadas aplankyti Lietuvoje savo gimines ir imti daiyvumą 
rengiamoje šventėje, musų laikinoje sostinėje KAUNE birželio mėnesyje.

Nemanome kad bent vienas lietuvis kurs rengiasi aplankyti Lietuvą, 
kad atidėliotų kitiems metams, dabar jau laikas pasirūpinti vietą. Dėlto 
prie pirmos progos užsisakykite vietas per savo lietuvi agentą ant rengiamos 
AMERIKOS LIETUVIŲ VYTAUTO JUBILĖJAUS EKSKURSIJOS, 
kuri išplauks Gegužes 26 d., 1930 m. Laivu LITUANIA, per Baltic Ame
rica Line, tiesiai j Klaipėdą.

AMERIKOS LIETUVIU VYTAUTO JUBILEJAUS EKSKURSUOS SEKCUA.

“RŪBO” VIRŠININKAI 
PASMERKTI KALĖ- 

JIMAN.
Nesenai “Keleivyje” bu

vo rašyta, kad prieš Vyriau
si Tribunolą Lietuvoje pra- 

Lietuvps ministerių kabi- sidėjo amerikiečių bendro- 
netas paskyrė šiems knyg
nešiams pensijas: Magdele- 
nai Bankaitei, Juozui Povo- 
rotnikui. Antanui Abromai
čiui. Jonui Mažeikai, Kostui 
Štabinskui, Onai Valančv- 
tei, Kostantui Baltimui, Juo
zui Janušioniui, Ignui Bri- 
liauskui, Agotai Senaskie- 
nei, Vincui Sideravičiui.1 
Dominykui Mikliui, Vosy-I 
liui Paidėnui, Kaziui Gumb- j 
levičiui. Juozui Palkauskui, 
Pranui Bagdonui, Petrui 
Šimbeliui ir Katrei Gudelie
nei po 30 litų mėnesiui; Jo
nui Stiklioriui, Antanui 
Mackevičiui, Vincui Juškai 
ir Vincui Siredavičiui po 40 
litų mėnesiui; Jonui čers- 
kiui 50 lit.; Kostui Stikliui 
100 litų.

Tai yra tie knygnešiai, 
kurie gabeno lietuviškas 
knygas iš Prosų, , kuomet 
Lietuvoje spauda buvo už
drausta.

Paminėtas čia Kostas Sti
klius. tai pagarsėjęs Liepu- 
kas. ‘ Davatkų Gadzinkų” 
autorius.

Lietuvių Knygne- i 
šiams Paskyrė 

Alsias.
vės “Rūbo" viršininkų byla 
dėl turto išvogimo. Dabar 
galim pranešti, kad trys jų 
gavo kalėjimo: Gudžiūnas 
3 metus, Karsokas 13 mėne
sių, o Kuosaitis 9 mėnesius. 
Bendrovė uždaroma.

SUNKUS DARBININKŲ į šių bulvių. Javai nesą tokie 
•brangus, o nėra pirkėjų. Aš 
i Atsakiau: Matot, gerbiama
sai, dalykai tokie: darbų nė
ra, darbininkai vaikšto be 
darbo, apiplyšę, išbadėję, 
tai ir neturi iš ko pirkti, kad 

Į javai ir pigus.
Badauja darbininkai ne

turėdami darbo, vargsta 
ūkininkai, negalėdami javų 
parduoti.

GYVENIMAS. 
Pasikalbėjimas su ūkininku.

Mažeikiai. — Neturėda
mas darbo nuėjau i turgų. 
Susitikau su ūkininku A. S. 
Jis manęs klausia, kodėl 
miesto moterys su vaikais 
dabar, šlapiu laiku, ateina! 
net ketvertą, -penketą kilo
metrų ir vargsta po bulvie
nas, jieškodamos užsiliku-

Štai Budas Išgydyt 
Patrūkimą

Stebėtinas Naminis Gydymas, Karį
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo. Didelio ar Mažo.
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo- 
ierų gali pasidžiaugt ta žinia, kad 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
ngs išsigydė patsai dvigubų patrūki
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bus 
jrisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
įrašys.

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adrė- 
ą Capt. W A. CoHings, Ine., Box 
0-c. Watertown. N. Y. Nekainuos 
ums nei cento, bet galit turėt laimę. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa- 
•e pasigydė su pirmu dykai pabandy

mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi į šalį laikrašti.

CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITAN!A MAURETANIA
Iš BOSTONO: LACONIA—Gruodžio 13. ANDANIA—Sausio 12 

LANCASTRIA—Vasario 23.
o paskui sausžemiu į Kauną
Pamatykite Londoną pakely.
Taipgi tiesiai j Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų va o- 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUMARB LINE

New York į Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dei ki
tų informacijų klauskite bile 
Curfard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street, 
Boston, Mass.

9

NUSKENDO LAIVAS SU
25 BULGARAIS.

Iš Sofijos pranešama, kad 
Marmoros juroj nuskendo! 
bulgaro prekių laivas “Var-1 
na." Su juo žuvo 25 žmonės. Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose klesose.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS: 
NXW TOKS, Alini MUOt,

Į Lietuvą
United Statės Linijų 

puikiais garlaiviais
išplaukia i Plymouth. Cherbcurg, Southampton, ir Hambnrg .

*

i š y I a a k i a
Vasario 
Vasario 
Vasario

S. 
S.

5tą 
12ta. 
19ta 
26ta$2034

Iš NEW YORKO Į KAUNĄ 
IR ATGAL

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

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

HAMBUBG-AMERICAN LINE
209 Tremont St.. Boston.

v a s a r i o
S. Geo. Washington
S. America.............

S. S. Pres. Hardinę ..
S. S. American Farmer .. Vasario

•
- f""*ĖREKITES neviršijančiu pritaikymų, virtuve ir pasi- 

VJ linksminimais, kuo šie laivai yra pasaulyj! geriausiai 
žinomi.
Pirkit bilietus j ten rr atgal!
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St.. Boston. Mass. 45 Broadway. New ^ork City.

JŪRĖS IŠMETĖ ŽUVUSIO 
LAIVO 4 LAVONUS.

Ispanijos pakraštin perei
tą savaitę jūrės išplovė 4 la
vonus nuo andai žuvusio 
norvegų laivo “Aslaug.”

aukšte patalpa, kur pirmiau 
buvo “Musų Rytojaus” re-' 

. dakfija, dabar išnuomuota 
“Geležinio Vilko” centro 
štabui,

Į sprogimo vietą atvyko iš 
“Ramovės” išgirdę eksplro- 
ziją gen. Nagevičius, ko
mendantas pulk. Saladžius, 
e. miesto ir apskrities virši
ninko pareigas policijos va
das p. Jankauskas, sustip
rinti policijos patruliai ap
supo įvykio vietą ir neprilei
do praeivių. Atvažiavo Apy
gardos teismo prokuroras 
p. Byla. Kriminalinės poli
cijos valdininkai stropiai 
ėmėsi sprogimo vietą tyri
nėti.

Į sprogdintą patalpą įei
nama iš Duonelaičio gatvės. 
Pirmam, dideliam kamba
ry, kur tilpdavo “M. R.” ad
ministracija, buvo pilna 
dulkių, skeveldrų, sudužu- panašių žygių daryta prieš 
šių stiklų, bet ypatingų su-...........  '
ardymų nematjli. Užtat kur pėdoj prieš vokiečių^ laik- 
kas liūdnesnis sekančio ma- ’ ...........................................
žesnio kambario vaizdas. _ ______ _
kur prie stalo nuolat dėžių- rovę, kur buvo padaryta la-| ?ardu_otia Jąd SaftT"druskų
ravo “Geležinio Vilko” de- bai daug nuostolių,

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
riaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 

atsitikimu pas|skaula nu?ar*’ ?elia inkstų viet*’ - __ | skauda galvą, suka reumatizmas.

Pirmoji bomba buvo pakiš-I žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
ta ministeriui E. Galvanaus-Į 
kui. Bet paskui ilgą laiką 
pas mus nuo bombų buvo 
ramu. Tik paskutiniais me
tais bombų kaišiojimas pa
sidarė lyg ir paprastas daly
kas. Be “Varpo” bendrovės 
susprogdinimo, dar buvo

“Geležini Vilką”

“Šiaulių Naujienas” ir Klai-

.C',

raštį “Memeler Damfboot.” 
Išskiriant “Varpo” bend-

Vokiečiai planuoja milži
nišką aeroplaną, kuriuo iš 
Berlyno i New Yorką galė
sią atlėkti 170 žmonių.

Vaikams čiuožiant ant 
Jliano upės, Švedijoj, 3 sau
sio Įlūžo ledas ir 10 vaikų 
prigėrė.

bėdos pūslei.
Būtinai reikia inkstus laikyti veik

liais ir švarias. Pajutęs skausmą toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gerk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatini šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tą: pradės veikt kuopuikiausia. ši 
garsi druska padaryta iš rūgščių 

į vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
] thia Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios Iš jų 
I pasidaro putojantis lithia vandeninis 
gėrimas, kurį kiekvienas laikas nuo 

I laiko turėtų gerti.
| Žinomas aptiekorias pasakoja, jis

T

<

^uri* nori suvaldyti inkstų
hllUl | bedas, kol jos dar nėra bėdoje. Įbėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

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

dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

I

%

.5«

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą sa kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dei sutvirtinimo 

I visos sistemos po blogo šalčio ar 
‘'flu" Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta, 

i Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan- 
ėda prie pavojingos bėdos, 

galit juos sustabdyt dabar su 
•lsion, sušvelnintas kreozo- 
ris yra priimnas vartoti, 
■lsion yra naujas medika- 
-radimas ir jis veikia pari
tu greitumu; jis palengvina 
liga apimta odą ir sulaiko 
augimą.
ų žinomų vaistų, kreozotą 
ta tnedicinos autoritetai, 
eną iš geriausių vaistų gy- 

oastovaus kosulio, šalčio ir 
' V gerklės nesveikumų. Crco- 

turi dar kitų gydančių 
' 4 apart kreozoto, kurie pa-

1

c

CREOMULSION
ri it
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Vietines Žinios
X

BABRAVIČIUS SUŽA
VĖJO AMERIKIEČIUS.

i

K E 1 • i V I S No. 2. Sausio 8 d., 1930.

!

Kaip Bostonas šventė 
Naujus Metus.

Bostonas pasitiko Naujus 
Metus be galo linksmai. Po
licijos rekordai parodo, kad 
nuo prohibiciio.s ivedimo ši
tokio girtuokliavimo čia da 
nebuvo buvę. Į vieną vaka
rą buvo areštuota 300 žmo
nių, ir 167 jų buvo girti. Ži
noma. tai da nereiškia, kad 
tik tiek girtų iš viso ir buvo. 
Girtų buvo tūkstančiai, bet 
ne visus juos areštavo. Be- 
langėn pateko tiktai tie, ku
rie išėję ant gatvių krito ir 
nebegalėjo namo pareiti. 
Apie pora desėtkų jų reikė
jo vežti Į ligonbučius ir pum-j 
pucti vidurius laukan. Keli i 
jų nuo alkoholizmo ir galą 
gavo.

Policija turėjo su girtais 
neštynių keliose vietose. Ke
liatas policmanų buvo su
žeista. Daugiausia, žinoma, 
siunta pasigėrę jauni vaikė
zai. šitie šposininkai apie 
20 kartų iššaukė be reikalo 
ugnagesius i visokias mies-

I

inteligentų ir vienas-kitas 
amerikietis. Didžiuma gal 
mano, kad tai bus koks pa
prastas dainininkas ir neuž
simoka ji sveikinti. Tečiaus 
kada musų artistas sudaina
vo “Vorrei.” visa salė su
ūžė nuo plojimo. “Oh. bov! 
Isn't he \vonderful!” — gir
dėjosi publikoj balsai.

Kada musų dainininkas 
užbaigė pirmą savo progra
mos dali, amerikiečiai jam 
tiek plojo, kad jis turėjo 
grįžti atgal ir dainuoti dau
giau. O pabaigus paskutinį 
numeri publika jau visai ne
norėjo dainininką paleisti, 
ir musų Babravičius turėjo 
grįžti bent kelis kartus ir vis 
daugiau dainuoti. Paskuti
nę dainą jis padainavo lie
tuviškai. “Aš bijau pasakyt, 
kaip tave aš myliu.” Ir ji be

Musų artisto koncertas 
City Club’e turėjo di
džiausi pasisekimą.

Pereitą nedėidienį artis
tas Babravičius dainavo Ci
ty Club’e. Tai buvo jau ant
ras jo koncertas amerikie
čių inteligentijai Bostone. 
City Club, tai Bostono pro
fesionalų ir valdininkų or
ganizacija. kuriai priklauso 
apie 8,000 narių. Kiiubo sa
lė buvo išpuošta kaip dan
gus, žmogus inėjęs jautiesi 
kaž-kokiam fantastiškam 
pasauly: ore kabo didelė
mis kekėmis dirbtiniai įvai
riaspalviai vaisiai ir nunuo- 
kę javai; ant žiburių pada
lytos iš gelsvos vaškuotos 
popieros didelės keturkam
pės narvės, kurių visi keturi 
šonai papuošti artistiškais 
piešiniais, gi apačioje gau
siai prikabinėta įvairiaspal
vių kirpinių. Abiem estra
dos šalimis pristatrta nedi
delių eglaičių, kurių taipgi 
po vieną stovi languose ii 
visose kertėse. Estrados lu
bos užtiestos plačiais spal
vuotais dryžais, kurie iš 
priešakio prasideda aukštai, 
o eidami gilyn nusileidžia 
žemvn ir paskui nukrinta 
vertikaliai sienomis, pada
lydami paviljono išvaizdą.

Šitokioj atmosferoj susi
renka apie 1,600 žmonių in
teligentiškos publikos ir 
prasideda koncertas. Pirma 
išeina Fiedlerio vadovauja
ma iš 12 puikiausių muzi
kantų simfonijelė. Pasigirs
ta žavinčios “Mignono” me- 
liodijos, o paskui ir kiti kla
siški dalykėliai. Gražu. Pub-. 
lika karštai ploja.

Muzikantai išeina.
Scenoje pasirodo p. Bab- sujaudintas p. Babravičiaus 

ravičius. Jis šitai publikai dainomis, neiškentė neis- 
da nepažystamas. Jam plo- reiškęs jam 
ja tik apie tuzinas lietuvių to.

ffalo jiems patiko, nors jos į0 (Įa]įs_ šokiai ir girtuoklia-
židžių jie ir nesuprato. vimas hoteliuose tęsėsi per

Koncertui pasibaigus, p. visą naktį. Paskui kaip pra- 
Babravičiu tuojaus apspito dėjo visi girti važiuot namo, 
radio stočių direktoriai. Vi- tai sudaužė apie 20 automo- 
si norėtų jį gaut į savo stotis bilių. Negana to. per tą va- 
dainuot" radio koncertams, karą daugiau kaip 50 auto- 
Moterys ir vyrai, seni ir jau- mobilių buvo pavogta^ 
ni. ateina ji sveikinti ir iš
reikšti savo pasigėrėjimą nas šventė Naujus Metus, 
jo dainomis. * j --------------

Jau išeinant, prie pat du- Kriaučiai tėmykite ir bukite 
rų, pribėga senukas ir pa- sargyboje,
griebęs Babravičiui už ran
kos sako lietuviškai: “Tam
sta dainavai lietuviškai! Aš 
irgi iš Lietuvos. Aš Kaune 
gimęs, bet jau 40 metų A- 
merikoj, beveik užmiršau 
lietuvių kalbą. Sveikinu 
tamstą, man be galo smagu 
klausytis tamstos dainų.”

Tai buvo teisininkas Mi- 
chaelman. gimęs Kaune žy
das, bet labai inteligentiš
kas ir malonus žmogus, tu
ris labai gerą vardą Bosto
no teisėjų tarpe. Jis labai 

į mėgsta kalbėt lietuviškai ir

Tai taip “sausas” Bosto-

Nepaprastas kriaučių mi-
Lie- 

Įvyks 
pėt- 

1930

ŽINOMAS VISAME PASAULY 
Rl SU KEDROFFO KVARTETAS

Deni"' ha-akoff, pirmas ir antrss tenoras, abu pirmaeiliai
Petrograd-i Op< os Artistai. Garsiausi dainininkai, su Šaliapinu. 
N. N h> ' ■ "ofesonus Petrogrado Konservatorijos.

II >\l >b -J AN’L ARY, 1930. Subatoje. 8:30 vai. vak. 
SYMPHON) Ii U-L. BOSTONE. Rezervuokite sėdynes šiandien.

Ant Stillman streeto poli
cija sugavo nakties laiku ai- 
riši Daugherty, kuris sviedė 
i aptiekos langą dvi pieno 
skardines ir išmušęs stiklą 
norėjo apvogti aptieką.

Fordas samd s da 1,000 
darbin ikų.

Fordo autoi obilių dirb
tuvės virš '.i r ai Somer- 
villėj sako, k: ši dirbtuvė 
esanti jau pritaikyta nau-

Curley užėmė majoro vietą, 
j Šį panedėlį persimainė 
Bostono miesto valdžia. Se
nasis majoras Nichols pasi- 

i traukė, o jo vietą užėmė ne- 
. _ .senai išrinktas James M.

iiems fordų 'Odeliams ir. Curley. Užėmęs majoro vie- 
iki kovo mėr <10 gamyba Į tą, Curley tuojaus pradėjo 
busianti paktT ikiJ>00 au-, šluoti laukan miesto valdi

ninkus, kurie buvo įstatyti 
senojo majoro. Jų vieton ji
sai stato savo sėbrus, kurie 
padėjo jam dirbti rinkimų 
kampanijoj.

tomobilių į dir 4- Dabarti
niu laiku >or rvillės dirb
tuvė išleidžia!.’ tiktai 350 
karų i dieną. T igi, nuo da
bar iki kovo : nėšio reikė-; 
šią priimti api 
darbininkų.

1,000 naujų:
i

Naujų Metų naktį savo 
ofise ant Washington stree- 

įto pasikorė Louis Jacobson, 
kuris turėjo Bostone rūbų 
siuvimo dirbtuvę.

t

To* 80. Bm«m SM-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 
d 1 ». po piotą

Sereoomzs iki 12 dieną.
Ofisas “"Keleivio** namo.

2S1 Broadaay. terpe C ir D St.
80. BOSTON. M ASS.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Are,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

i

Tel. So. Boston 1761 ir 2*83-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insunnco 
Justice of tbe Peace

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

 - , - - - -

RUOAY AUTO SER VICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentora. taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ava.

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

f
f

R.J.VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4. i 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, < 

KRAUTUVES. 5
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, J
NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU- į 

TU VES ir tt '1
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. J 
PADARAU VISOKIUS DOKU- t 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie- ' 
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 3 
Norint gero patarnavimo, kreip- J 
kitėa, R. J. VASIL
409 Broadwav, So Boaton, Maas į

Mikas Norkus nubaustas 
už muštynes.

Quincy ap- .ričio teisme 
oereitą savai’ Mikas Nor-(
kus iš Weyr Jth’o buvo- 
nuteistas už stynes užsi- 
nokėti $5.00 baudos. Iš 
iradžių jis n- čjo apeliuoti, 
bet paskui ] mainė nuo- 
.nonę ir užm< <rjo pabaudą.
Reikalingas Darbininkas.

dorium, Grose- 
Turi mokėt va- 
biznj. Atsišau-

vVICIENĖ

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

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

lietuvis OptometnstM

Isegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose, aky- 
sa sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARMS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mass.

tingas, A. C. W. of A., 
tuvių 149 skyriaus, 
svarbus susirinkimas, 
nyčioje, sausio 10 d., 
m.. Lietuvių Svetainėje, E ir 
Silver sts„ South Bostone 
lygiai 5:30 vai. vakare. At
eikite tiesiog iš darbo, taip 
kad nai iai gyvenanti toliau 
nuo Bostono galėtų daly
vauti.

Šis susirinkimas yra svar
bus iš daugelio atžvilgių- 
ypatingai dėlto, kad Bosto
no -Joint Boarde yra varo
ma nešvari politika. Mes bū
dami nariais šios organiza
cijos turėsim dėlto nuken
tėti. Todėl kad tiems nešva- 
rūmams pastot kelia, visi 

pateko bėdon. , kriaučiai SUsirinkime iki 
rytą po Naujų vienam ir pareiškime savo

Kartu bu s ir
io ir Meat Krau 

žiuot su troku ir 
<it greit.

MRS A t
143 Uashington >t.. l’eabody, Mass.

PARSIDl ODA I K AMPINIAI NA
MAI DORCHESIEKY, labai pigia 
kaina. Klauskite.

MRS. STANAWHITE
41 Aspir.uall R>ad. Dorchester. 
Tel. Coiutr.bia

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis

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

Mano kaina 
visiems ir viaur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

I
I

I
I

Su

per 
toj

Pataria žudomus žmones 
prieš mirtį apsvaiginti.
Atstovas Dav inešė Mas-

Naujų Metų vakarą ant 
Massachusetts avė. susiku 
lė automobilius su gatvėka

neiškentė
savo sentimen-

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG„ 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Speciali?ta« Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVEL, netoli M BOSTON, MASS.

Boston. Mass.
M-J

A. C. W. of A. 149 skr.
Valdyba

lt \U N AUJAS 
naujas Smuikas 
e. Vaikams mo- 
rtės, parduodu

Henry Schultz. 
ir už kiekvieną 

< .ūkiant telefonu 
karais. (1)

mėnesy pareikalavi- 
buvo 47 nuošimčiais 

negu lapkričio 
Dabartiniu laiku

(REPŠYS)
LIETI VIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis: Pagal sutartį.

881 MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

išėjo po miestą pasivaikš
čiot. Tuomet policija jas ir 
suėmė. Vėliau jos buvo ati
duotos tėvams. Už tokį dar
bą reikėtų daug diržų.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO

Specialistas veneriškų. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St_ Boston. Room 7. 
Tel : Richmond 0668. Rox 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

gaunami ‘‘Keleivio” ofi-

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų 
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyru ir moterų. Taipgi o- • 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8. nedėiiomis 9 iki 2. 
32 Chambers St-. Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

Kanarkas
'•ri; gvarantuo- 
is ar pavieniais.

OŠKUS 
l’righton. Mass.

Lauko ir iš Vi- 
is, Popieriuoju 
rbu visokį Kar- 
ieinamą kaina.

\l SKAS M
mhridge. Mass.
*15-W /

TAISAU IR
Taipgi parai 

laug pigiau ne 
cintis smuiką 
iž $15
lekcijas ėmia

Kaina prieinama 
larbą gvarantu 
jalit rast tik po

W. KI K \\ \I SKAS
21 Thomas Park

Tel. S. B

Parduodu
Gražiai gieda 

jami. Gali gaut
PENJKs

10 Kelly et..

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

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

Dr. KILLORY

keleivis
253 Broedągay, So- Bmton, Mbm.

K, Sasnauskas
TIKRAS DR\| ,JlSį NAMU

Pentinu Na. ’ ...............
daus. Baltini: j 
Kambarius, t:. 
penterio darba ,<

K. S\S\
363 AVindsor *t 

Tel. P<>r>

i

Bedarbių šturmas ant 
South Stationo.

Pirmą rytą po Naujų Me
tų Bostono laikraščiuose pa
sirodė skelbimas, kad ant 
South Stationo (taip čia va- buvo lietuvaitė iš South Bo- 
dinasi viena gelžkelio sto- stono. Paaiškėjo, kad Naujų 
tis) reikia 50 žmonių inven
torių suskaityt. vadinasi, tu
ri būt knvgvedžiai, žinoti 
“book keeping.” Algos mo
kama $25 sąvaitei. Ir tuo
jaus žmonės pradėjo rinktis 
nurodytoj vietoj. Da ofisas 
neatsidarė, o aplikantų susi
rinko iau i 300. Paskui be-v c

darbių minia išaugo iki 600 
žmonių. Kiekvienas norėjo 
prisiplaukti arčiau prie ofi
so durų, kad pirmutinis 
gautų darbą. Todėl spaudi
mas pasidarė toks didelis, 
kad pradėjo braškėti sienos 
ir koridoriuje tapo išspausti 
visi langų ir durų stiklai. 
Buvo pašaukta policija 
tvarkai palaikyt.

Lietuvaite
* Sekantį . t , .. _____  -
Metų policija suėmė Char- teisingą žodi, 
lestovvne dvi mergaites juri
ninkų kostiumuose. Abidvi
18 metų amžiaus ir viena jų

Metų naktį jos nuėjo su 
dviem jurininkais ant “good 
time” ir užmiršo, kad rei
kia pareit namo. Kur jos 
buvo ir ką darė su karei
viais per visą naktį, tai ne 
musų dalykas, bet iš ryto

Draugiškas socialistų 
vakaras.

Subatoje. 25 sausio. South 
Bostono Lietuvių Salėj bus 
draugiškas socialistu vaka- 
ras su muzika, šokiais ir už
kandžiai.". Pradžia: 7.30 
vai. vakare. Įžanga: 50 cen- 

jos užsimovė jurininku keli- tų suaugusiems, 25 centą: 
nėm, užsidėjo jų kepures ir vaikams. Pelnas skiriamas 

Lietuvos politiniems kanki
niams, kurie už laisvę sėdi 
kalėjimuose. Tikėtus prašo
ma Įsigyti iš kalno, nes ren
gėjams reikia žinoti, kiek 
pagaminti užkandžių. Tikė
tai 
se.

VISŲ ŽINIAI
COBB GAR V.E 

Union Garage, da: 
sutvarkytas. T . 
Broadway arba 
<et Terminai a* • 
street. Daba- -... 
jas savininkas, 
naujausios made- 
mui ir grisinimt. 
bas gTeitas ir gert, 
oai pigią kainą. 1 
kai būna dienon 
žius būna a'dar.., 
jame Shell gaz 
norite kad jus kar 
neginkite pas ir.-; 
norit gero patal
pas mus.

Manageris STE\

pirmiau buvęs 
yra labai gerai 

minu:os nuo 
utos nuo Mar- 
npo C ir 2-nd 
re’aus yra nau- , 
įtaisė visokias 
išinas mazgoji-

■ omobilių. Dar- 
adaromas už la- 
pertai mechani- 
naktimis. Gara- 
-ados. Parduo- 

ą ir aliejų. Jei 
gerai bėgtų, pa- 
sipilt gazo Jei 
mo, kreipkitės 
JANELIUNAsJ 

COBB (.ARAGE (-)
206 Second " Kampas C St-

SO. BOSTON. M\ss. Tel. 2920.

lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam .ir — 
paštą. Musų Aptieka tebėra 
pačioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

automobilium nuskendo 
Charles rivėj.

Važiuodamas automobi
lium Charles paupiu dideliu 
greitumu. Henry Cohen iš
važiavo iš kelio, davė i ge
ležinę tvorą, išvertė ją ir nu
garmėjo tiesiai Į Charles upę 
ant ledo. Ledas tuoj įlūžo ir 
automobilius kartu su va
žiuotoju pasinėrė po ledu. 
Išimti žmogų iš nuskendu
sio automobiliaus ėmė pusę 
valandos laiko ir tuomet jis 
buvo jau nebegyvas. Tai at
sitiko pereitą sąvaitę, tarp 
Harvardo ir West Bostono 
tiltų. Ties nelaimės vieta su
sirinko apie 10,000 žmonių 
ir apie 1,000 automobilių.

Darbininkų pareikalavimas 
sumažėjo.

Viešas valstijos samdymo 
ofisas Bostone praneša, kad 
gruodžio mėnesy darbinin
kų pareikalavimas buvo ma-

... žesnis negu lapkričio mėne- 
Uzmuse restorano savininką j,. ma^esnjs negu buvo 

Saugus miestely, netoli gruodžio mėnesy metai at- 
Bostono, trįs jauni banditai gal. Statybos pramonėj me- 
užėjo vakare Į restoraną ša- talo darbininkų ir kitokių 
lia kelio ir užsisakė vakarie- amatninkų 1929 metų gruo- 
nę. Pavalgę jie norėjo išeiti džio 
nemokėję, o kada savinin- mas 
kas pareikalavo pinigų, jie mažesnis, 
suvarė Į ji 4 šuvius, ant vie- mėnesy, 
tos jį užmušdami, ir pabėgo. Bostone yra daug mašinistų 
Likusi restorane užmuštojo ir kitokių pirmos klasės me- 
žmona pakėlė riksmą ir su- chanikų be darbo, 
judino kaimynus. Tuojaus 
policija ir apsiginklavę šau
tuvais žmonės apsupo miš
ką. Į kurį banditai pabėgo,1 ___________
ir jieskojo jų visą naktį, bet sachusetts legislaturon bi- 
nerado. lių, kuriuo reikalauja pa-

Dabar visi trys jie esą smerktus miriop žmones 
areštuoti Philadelphijoj, kur prieš žudymą apsvaiginti, 
jie pabėgo pasivogę auto- kad jie nejaustų elektriškos riu. Tris žmonės buvo sužei 
mobilį. • . 'kėdės baisumo. sti.

[" Telefonas: So. Boston 1058.

a Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

K MECHANIKAI.
& Taiso visokius automobilius ir 
K gerai patarnauja.
B Agentūra Studebaker ir Er akine, 
h Reikale kreipkitės ir gausit 
K patenkintą patarnavimą.

fu Pardavimo vieta:
519 E. BROADWAT

r- Taisvmo vieta:
n] ’ 1 HAMLIN ST..

kampas E. Eight sL, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Sveikata
^TAI DlDELtS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knyi0je yra pamtiniB žinioo ii AaaUmi-
jos, Fiziolo^jjoA ir HyC'®®®®-

Kas ski ;yg tą kny»* 10 suiinoa **T0 K®- 
no mechar zmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
žino;o.

Kriyga labai puikiai iliustruota, taip k*d kiek
vienas Mkiai supraati ir matyti savo kūno 
organus pavąjlcsluose,

Kayza in nuslapių, rraiiai audimu apdaryta.
Kaina |2.5«.


