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Meksikos Valdžia Nutraukė
• —/

Santikius su Rusija.
ATŠAUKĖ IŠ MASKVOS 

SAVO ATSTOVĄ.

Tai yra protestas dėl tų riau
šių, kurias komunistai kelia 
prieš Meksikos ambasadas.

Sovietų Rusija neturi 
draugų ir- kas sykis pasidaro 
daugiau priešų. Šiomis die
nomis jau ir Meksika nu
traukė diplomatinius santi
kius su bolševikų valdžia. Ji 
liepė savo atstovui Maskvo
je tuojaus. apleisti Rusiją ir 
grįžti namo.

Sąrišy su šituo 
Meksikos užsienio 
ministeris Estrada paskelbė 
spaudoj šitokį pareiškimą: 
Meksika norėjo gyventi su 
Rusija draugiškai, bet Rusi
ja šito noro neįvertino. Jos 
slapta kurstomi komunistai 
Meksikoje pradėjo kelti su
irutę ir daryti sąmokslus 
prieš revoliucinę valdžią, 
tartum norėdami padėti kle
rikalams ir dvarininkams, 
kurie mėgina šitą valdžią 
nuversti. Meksikos vyriau
sybė sąmokslininkus arešta
vo ir savuosius komunistus 
susodino kalėjiman, o sve
timšalius deportavo. Ko
munistams tas nepatiko ir 
jie tuojaus pradėjo organi
zuoti demonstracijas prieš 
Meksikos atstovybes užsie
niuose. Taip jie sukėlė triuk
šmą ties Meksikos ambasa
da Washingtone, paskui Ar
gentinoje, Brazilijoje ir ki
tur. Jie svaidė Į ambasadų 
langus akmenais, išdaužė 
daug stiklų ir vietomis su
žeidė net tarnautojus. Lai
ke šitų demonstracijų ko
munistai visur platino lape
lius, šlykščiai šmeiždami 
Meksikos vyriausybę. Ka
dangi komunistai paprastai 
be Maskvos įsakymo nieko 
nedaro, tai nėra mažiau
sios abejonės, kad ir šitie 
chuliganiški išsišokimai 
prieš Meksikos atstovybes 
buvo iš Maskvos diriguoja
mi. Šito aky vaizdo j Meksi
kos vyriausybei neliko nie
ko daugiau, kaip tik atšauk
ti savo atstovą iš Maskvos ir 
nutraukti visus santikius su 
ja.

Įvykiu, 
reikalų

BOLŠEVIKAI NUTARĖ 
SUŠAUDYT SAVO 

AGENTĄ.
Maskvos bolševikų vy- 

riausis teismas nutarė sušau
dyt Petrą Millerį-Malį, ku
ris ėjo javų agento pareigas, 
lis padaręs nenaudingą su
tartį su vokiečių firma ir 
paskui atsisakęs grįžti Mas
kvon, kada jam tas buvo 
įsakyta. Todėl bolševikų 
teismas apskelbė jį “kontr- 
revoliucionierium” ir 
smerkė sušaudyt, jeigu 
dona žvalgyba jį kada 
sugaus.

pa- 
rau- 
nors

Norėjo Išžudyt 
Meksikos Valdžią.
Meksikos policija susekė 

didelį sąmokslą prieš dabar
tinę vyriausybę. Sąmoksli
ninkų buvę nutarta užmušti 
buvusį prezidentą Callesą, 
einantį dabar laikinojo pre
zidento pareigas Portes Gilą 
ir nesenai išrinktąjį prezi
dentą Ortizą Rubio. Be te 
da urmu turėjo būt išplauta 
visa eilė kitų aukštų valdi
ninkų. Šitas kruvinas dar
bas turėjo būt atliktas 5 d. 
vasario, kuomet bus naujo 
prezidento įvesdinimas.

Policija areštavo Meksi
kos sostinėj 19 sąmokslinin
kų, kurių tarpe yra ir Ramon 
Millan, gerai žinomas tenai 
advokatas. Dabar jieškoma 
jų sėbrų. Visi bus atiduoti 
teismui.

SUSTREIKAVO 15,000 
CUKRAUS DARBININKŲ.

Porto Ricoj, kurią valde 
Amerikos kapitalistai, pe
reitą sąvaitę sustreikavo 
15,000 cukraus darbininkų. 
Jie reikalauja 8 valandų 
darbo dienos ir $1.50 Į die
ną. Iki šiol jie dirbo 10 va
landų ir gaudavo tik 75c. i 
dieną.

BRAZILIJOJ AREŠTUO- VnkioAiai Nnri Su. 200 BEDARBIŲ ŠTURMA- 
TA 100 KOMUNISTŲ. ’ UKleCiai HOlT OU VQ MIESTO ROTUŽĘ.

Rio de Janeiro mieste, 
Brazilijoj, pereitą sąvaitę' vienytos Europos.

Albanai Sukilo 
Prieš Diktatūrą.
Telegrama iš Atėnų sa

ko, kad Albanijoj kilo revo
liucija prieš karaliaus Zogu 
diktatūrą. Dibros mieste re
voliucionieriai užmušė 20 
valdininkų, kurie, gynė ka
ralių. Revoliucinių grupių 
susirinkimas paskelbė kara
liaus Zogu valdžią jau nu
versta. įvairus politiniai 
emigrantai, kurie zdėl dikta
tūros buvo emigravę Jugo
slavijon, dabar grįžta Alba- 
nijon atgal ir naikina Zogu 
diktatūrą.

PRAŠO HOOVERĮ SU
STABDYT NUODUS 

ALKOHOLY.
Nuo Naujų Metų valdžia 

pradėjo dėti daug nuodų j 
alkoholį, kuris yra parduo
damas pramonės tikslams. 
Ji daro tai dėl to, kad butle- 
geriai negalėtų vaitot to al
koholio gėrimams daryt. 
Bet jie vistiek vartoja, ir 
daug žmonių numiršta. To
dėl kongresmanas Sirowich 
iš New Yorko padavė Hoo- 
veriui pasiūlymą, kad vietoj 
nuodų į alkoholį butų deda
mi tokie chemikalai, nuc 
kurių žmogus tiktai vems, 
bet nemirs.

PATARIA ĮVESTI 3 PRO
CENTŲ ALŲ.

Kongresmanas Leonidas 
Dyar pataria prezidentui 
Hooveriui ir prohibicijos ko
misijai įvesti 3 procentų alų. 
Tuomet žmonės negersiu 
tiek degtinės ir lengviau 
bus su butlegeriais kovot.

60 SVEČIŲ UŽSINUODI
JO PIETAIS.

Sacramento, Cal. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo Ame
rikos Foresterių draugijos 
bankietas hotely. Po pietų 
sunkiai apsirgo 60 svečių. 
Pasirodė, kad visi jie buvo 
užsinuodiję pasenusiais val
giais. Penki galį mirti.

M AINIERID UNIJOS VALDYBA 
PRALAIMĖJO ANTRA BYLA

Pontiac, Mich. — Pereitą 
sąvaitę prie miesto rotužės 

susirinko 
wr V* 4 SHU

tuoti už susiartinimą Euro-Į darbo arba pašalpos. Mies- 
pos valstybių. Jie nepritaria to ponai pašaukė policiją ir 
francuzų Bnando planui ugnagesius, kad alkanus 
kuru . an-Europos sąjungą,. darbininkus išvaikytų. Po- 
nes tas planas perdaug kom- nemanai tuoj paleido į dar- 
p. ik uotas, bet koks nors su- bą savo lazdas, o ugnage- 
siyienijimas Europos valsty- sjaj pradėjo lieti bedarbius 
bems esąs butmai_ reikalin- šaltu vandeniu. Po 15 minu- 

|ga>. Jeigu valstybės nesusi- ėjų bedarbiai išsiskirstė, 
vienys, tai Europa pneisian- Keliatas jų buvo policmanų 

I ti prie antro karo. Kilus to- apmušta ir 5 areštuoti. Be
niam Karui, Vokietijai butų darbiai žadėjo vėl sugrįžti, 
blogiausia, nes ji netiktai __________
neturi armijos bet ir geo- iR rusAI TURI “PRALO- 
grafmė jos padėtis apsigy- Ta OLŠAUSKĄ.” 
nimo žvilgsniu esanti labai 
sunki Karas,, vokiečių na- S
donalistų manymu, busiąs dab£ in ; ;
neišvengiamas, nes valsty- . , , . Kaun;tuvo Dra.vmno viioi Tvorvocitiv; pyta, Kaip tvaune ouvo pra

apie 100 komunistų susirin- Poliškos ir pramones va- (City Hali) čia susir 
ko ties Meksikos ambasada,Idai Vokietijoj pradeda agi- 200 bedarbių reikalauti
pradėjo kelti triukšmą ir 
svaidyt akmenimis į amba
sados langus. Jie išmušė ke
lintą langų ir sužeidė amba
sados šoferį. Tuo pačiu lai
ku komunistai platino savo 
lapelius, kuriuose buvo pa
sakyta: “Meksikos valdžia 
parsidavė klerikalams ir A- 
merikos imperiatistams, ku
rie dabar pradėjo fašistišką 
reakciją prieš Amerikos 
darbininkus.” Komunistai 
buvo beveik visi ateiviai ir, 
turbut, jie patys nežinojo, 
ko jie nori. Policija juos ap
supo ir nuvarė visus į nuo
vadą. Tenai jie buvo sulai
kyti ir visi nepiliečiai bus 
deportuoti.

KRUVINOS DARBININ
KŲ SU ŪKININKAIS 

MUŠTYNĖS.
Žinios iš Meksikos sako, 

kad Atlixco miestely, Pueb- 
lo estadoj, tarp ūkininkų ir 
darbiečių frakcijų pereitą 
sąvaitę kilo muštynės, ku
rios tęsėsi 3 dienas. Daugy
bė esą sužeistų ir 30 užmuš
tų. Dėl ko tos muštynės kilo, 
žinios nesako.

SOVIETUOSE PRASIDĖJO 
TIESIOGINIS VALSTIE

ČIŲ POGROMAS.
“Tas” praneša, kad dau

gely vietų valstiečiai išpar
duoda visus savo gyvulius. 
Kad sustabdytų gyvulių iš
pardavinėjimą Sovietų vy
riausybė nutarusi organi
zuoti darbininkų brigadas, 
kurios eis į kaimus ir kon
fiskuos geresnius pasiturin
čių valstiečių gyvulius.

1Z • *1 TTvKunigaikščio Uz 
mušėjui Stato

o ugnage-

TEISMAS PALAIKO KO- komunistams eit savo “pa-
MUNISTŲ PUSĘ. reigas.”

;------— | Dėl šitų dalykų unijos
Maskviniai atlieka naudin- prezidentui Lewisui prisi-

SUDEGĖ MOTERIS.
Plymouth, Mass. — čia 

sudegė nakvynės namai ir 
kartu liepsnose žuvo jų sa
vininkė Silverio Veiga.

gą kapitalistams darbą 
skaldydami darbininkų 

organizaciją.
Illinojaus valstijoj komu-! 

nistams pasisekė suagituot 
angliakasius prieš dabarti-■ 
nę mainerių unijos centro Į 
valdybą ir įstatyti savo vir-’ 
šininkus kai kuriose vieto
se. Paėmę vietos angliaka
sių organizaciją į savo ran
kas, komunistai tuojaus ap
skelbė streiką ir pradėjo šei
mininkauti kaip Maskvoje, 
nepaisydami nei pasirašjlų 
unijos sutarčių su kasyklo
mis, nei centro valdybos Įsa
kymų.

Unijos prezidentas Lewis 
tuomet suspendavo komu- 
nistiniems lokalams čarterj. 
Bet komunistai kreipėsi į 
kapitalistinį teismą ir išėmė 
indžionkšiną, draudžiantį 

, unijos prezidentui trukdyti

ėjo stoti į teismą jau du kar
tu, ir abudu kartu teismas 
nusprendė komunistų nau
dai.

Kai kam gal tas išrodys 
keista, kad teismas palaiko 
komunistų pusę. Bet tai yra 
visai logiška kapitalistinio 

i teismo pozicija. Jis baudžia 
komunistus be pasigailėji
mo, kada jie kelia Šurną 
prieš kapitalistus; bet jis 
palaiko jų pusę, kada jie 
kelia suirutę darbininkų or
ganizacijoj, nes tuo budu 
jie atlieka kapitalistams di
delį patarnavimą. Pakol ko
munistų nebuvo, tai kompa
nijos pačios samdydavo agi
tatorius ir tverdavo “kom- 
paničnas unijas,” kad su
skaldžius darbininkų vieny
bę. Dabar gi šitą darbą at

lieka komunistai. Užtai bur
žuazija juos ir palaiko.

bės viena kitai nepasitiki ir 
I visos gaivati-ukčiais gink
luojasi. Tiktai suėjus į ko
kią nors vienybę galima bu- 

Įcų karą atitolinti, sako vo- 
i kiečiai.
f ___________

ČiČERINAS SUGRĮŽO 
MASKVON.

Žiniomis iš Maskvos, So
vietų Rusijos užsienių reika
lų komisaras čičerinas, ku
ris per 8 paskutinius mėne
sius gydėsi Vokietijos ku- 
rorte, sausio 7 d. sugrįžta į 
Maskvą. Sausio 8 d. jis 

'įteiks liaudies komisarų ta
rybai ir komunistų partijos 
politiniam biurui savo atsi- 

i statydinimo pareiškimą.
Iš gerai painformuotų sfe

rų pranešama, kad čičeri- 
no atsistatydinimo pareiški
mas bus priimtas. Jis pasi
šalins ne tik iš komisarų ta
rybos. bet ir iš komunistų 
partijos vyriausio komiteto. 
Kol kas Čičerinas negaus 
jokio naujo paskyrimo. 
Manoma, kad iš Maskvos 
jis vėl sugrįš į Wiesbadeną.

I čičerino vietą užsienių 
reikalų komisaru busiąs pa- 

■ skirtas Rykovas, kuris tuo 
pačiu metu ir toliau pasilik- 
siąs komisarų tarybos pir-Vienos žiniomis, Saraje-Į 

vo mieste, Bosnijoj, bus pa-|mininku.
statytas pirmutinis pasaulyj ---- -----------
paminklas valdono užmušė- PIETŲ AMERIKOJ VĖL 
jui. Tarp Austrijos reakci- NERAMU.
ninku šita žinia sukėlusi di- Paragvajaus atstovas 
delio pasipiktinimo, nes \Vashingtone įteikė Valsty- 
žmogus, kurio pagerbimui bės Departamentui skundą, 
tas paminklas manoma sta-ikad Bolivija ruošianti už- 
tyt, buvo Bosnijos studen- puolimą ant Paragvajaus, 
tas, Gavrilo Princip, kuris šitas skundas 
1914 metais nušovė Austri
jos sosto įpėdinį, kunigaikš
tį Franą Ferdinandą, ir jo 
žmoną. Dėl to kilo pasauli
nis karas. Karo metu Aust
rijos valdžia pastatė užmuš
tam kunigaikščiui paminklą 
toj vietoj, kur jis buvo nu
šautas. Dabar gi žmonės tą .HM 
paminklą sugriovė, o jo vie- vaite pasibaigė W. E. Peter- 
ton tariasi pastatyt pamink- so byla, kurioj jis buvo 
lą studentui Principui, kuris kalt i romas nušovimu mer

gino. kuri atsisakė už jo te
kėti. >ai gynėsi, kad mer- 
igina ė ne nuo Jo šūvio, 

ISPANIJOS DIKTATŪRA bet tėvo buvo užmušta. Tei- 
MILITARISTŲ RANKOSE sma pasmerkė Petersą ka- 

Ispanijos diktatorius gen. lėjiman iki gyvos galvos.
Primo de Rivera kreipėsi į 
armijos karininkus su pa
klausimu, ar jie nori, kad jis 
diktatoriautų toliaus, ar kad 
pasitrauktų. Tuo budu val
džios klausimą Ispanijoj 
sprendžia ne liaudis, 
militaristų klika.

kuris šitas skundas paremtas 
Į slaptu Bolivijos valdžios įsa
kymu kariumenei pradėti 
generali puolimą ant Parag
vajaus.

MERGINOS UŽMUŠĖJAS 
NUTEISTAS IKI GYVOS 

GALVOS.
Philadelphijoj pereitą są-

tuomet sužeistas mirė aust
rų kalėjime.

loto Olšausko. Katalikų ku
nigas vardu Graf tenai turė
jo sau meilužę, kaip pral. 
Olšauskas, ir slapta su ja gy
vendamas prigyveno porą 
vaikų, kurie buvo dvynai. 
Norėdamas nereikalingos 

bėdos nusikratyti, kun. Gra
fas juos nužudė. Piktadary
stė išėjo aikštėn ir dabar je- 
gamastis Grafas atsidūrė 
kriminalistų suole. Žinios 
sako, kad prie kūdikių nu
žudymo jis jau prisipažinęs, 
bet Sovietų žvalgyba kalti
na jį dar kontrevoliuciniu 
veikimu prieš Sovietų vy
riausybę.

į

>i

BESIEDOVSKIS IŠVA
ŽIUOJA AMERIKON?
Kalbėdamas Paryžiuje su 

i lenkų rašytoju Zrembrovi- 
čium, garsus Besiedovskis 
pareiškė, kad jis artimiau
siomis dienomis išvyksta į

□tlldenty Areštai Ameriką, kur skaitys eilę
pranešimų apie Sovietų Ru
sijos žydų padėtį. Žydų pa
dėtį Besiedovskis laikąs la- 
bai sunkia, tiek dėl ekono- 

’ minio spaudimo, tiek ir dėl 
‘ i išsiplėtimo, kū

nam neva pritaręs Stalinas.

Chicagoj Gazu Už
troško 3 Lietuviai.

“Naujienos” praneša, kad 
Chicagoje, po numeriu 3426 
So. Wallace st., gazu už
troško 3 lietuviai, du vyrai 
ir viena moteris. Moteris va
dinosi Meškauskienė. Ji bu
vo apie 35 metų amžiaus. 
Vyrų vienas vadinosi Mikas 
Lipšis, o kitas—.Juozas San- 
d argas. Pastarasis buvo ras
tas d a truputi gyvas ir greit 
išvežtas ligoninėn, o du pir
mieji buvo jau mirę. Nelai
mė atsitiko iš 19 į 20 sausio. 
Kaimynai pašaukė policiją, 
nes panedėiį iki pat pietų 
nematė tuose namuose jo
kios gyvybės ir suprato, kad 
gali būt kas nors bloga. Ka
ria policija įsilaužė per du
ris, abudu minėti vyrai ir 
moteris sėdėjo prie stalo, du 
užmigę jau amžinu miegu, 

jo trečias da kvėpavo. Ant 
stalo stovėjo stiklas van
dens, ir daugiau nieko. Tai
gi išrodo, kad gazas juos 
užėmė visai jiems to nejau
čiant.

Kalkutoj.
Iš Kalkutos (Indijoj) pra

nešama, kad pereitą sąvai
tę tenai buvo areštuota daug ti • -• 
bengaliečių. ypač studentų, 
pas kuriuos rasta ginklu, t> • . _ , „ ,
bombų ir kurstančios litera- Zrembro-
turos.

Indai nori atsikratyti nuo 
Anglijos globos ir todėl pa
skutiniais laikais tenai pra
sidėjo visokie sumišimai. 
Pavyzdžiui, netoli Bombė
jaus keli indai vežėsi bom
bų autobusu. Kada autobu
sas vienam miestely buvo 
sustabdytas, tie žmonės nu
sigando, kad policija neras
tų pas juos bombų, ir pradė
jo mėtyt jas iš autobuso lau
kan. Kelios bombos sprogo: c
ir užmušė 3 žmones. Sako- Gimė LeilkaS SlI 
ma, kad prie šitokių darbų 
indus daugiausia kurstą ko
munistai.
NEŽINO, KAIP NUBAUS-'Pqis. Hienomis Lodzėj viena 

TI MILIONIERIŲ. pagimdė kudikj su
Laikraščiai praneša, kad ,dviem galvom. Daktarm no-, 

aliejaus trusto šulas Pratt iš rę.io vieną galvą jam nu-j 
Nevv Yorko nesenai įsivežė Piautl, bet pasirodė, kad tai, -i—-- 
iš užsienio vvno už $25,000.-negahmas daiktas, nes abi-įmotens po tokios operacijos 
Vynas buvo bačkose, ant dvi ^a.lvo« turi bendras nesenai mirė ir dėl to dakta- 
kmiu buvo užrašyta: “Puo-,nėgėms. Vadinasi, nors ir re kaltinama zmogzudys- 
Jn,- ’’ Voi'bninVai su dviem galvom, jis vistiek tej.

SUĖMĖ DETEKTIVO
UŽMUŠĖJUS.

Floridos mieste Pensaco- 
la policija .suėmė du darbi
ninku. kurie tūlas laikas at- 

bet gal lacksonvillėj nušovė de- 
Prieš to-tektivą. Policija sako, kad

sonvillėj nušovė de- 
Policija sako, kad 

kią padėtį studentai apskel- jiedu į" kaltės jau prisipa-
bė streiką. Madrido univer- žino. ienas jų vadinasi 
’itetas uždarytas. 1 HHI

ivičiaus ir Besiedovskio įvy
ko vienam Paryžiaus resto
rane, kur susirenka lenkai. 
Zrembrovičius paklausė Be
siedovskio, ar nesibijo jis 
bolševikų keršto. Tada Be
siedovskis atsakė, kad jam, 
kaipo politiniam veikėjui, 
visuomet pavojų netrūksta 
ir teatralių gestu išsiėmė iš 
kišeniaus užtaisytą brau
ningą, kuri jis su savim vi
suomet nešiojąs.

Dviem Galvom.
“Elta” praneša, kad šio- AREŠTUOTA ŽYMI MO

TERIS DAKTARĖ.
Chicagoj areštuota dak

tarė Lobdel, žymi chirurgė. 
Policija kaltina ją nelegalių 
operacijų darymu. Viena

dai.” Valdininkai sakosi ži- su ,lv!em, Palyom- Jis vistiek 
noię, kad tai buvo šmugelis, l.netu1res,dauę'a“ Proto uz H 
bet praleidę, nes piniginė,enkus- Daktarai tegausi 
pabauda milionieriui nieko -ra os nuomones, kad jis tl-, 
nereiškianti. Sausųjų lyga,^al negyvens.
rlohor Irplia triukšmą ir rpi-dabar kelia triukšmą ir rei
kalauja Prattą patraukti 
teisman. Bet ir ji ”
kaip milionierių nubausti,

“nežino,”

FRANCUZAI PASTATĖ 
DIDŽIAUSI LAIVĄ.

šiomis dienomis francu- 
zai nuleido ant vandens 
naują pasažierinį laivą, ku
ris yra didžiausis ir grei- 
čiausis garlaivis visam pa- 

' šauly. Jis turi 120,000 ark- 
dėldienį policija rado tenai Hų pajėgą.

NUO DEGTINĖS AP- 
JAKO 6 ŽMONĖS.

Iš Calumet City, Ind.,
kad bausmė butų jaučiama, pranešama, kad pereitą ne-

TEISĖJAS KALTINAMAS 6 žmones, kurie grabaliojo-J ---------------
ŽMOGŽUDYSTĖJ. Įsi po gatvę ir nematė kur ei-Į Maskva svarsto naują ka- 

Texas valstijoj areštuotas ti. Pasirodė, kad visi jie yra lendorių, pagal kurį metai 
buvusis teisėjas John W. apjakę nuo alkoholio, kurio turėtų būt skaitomi ne nuo 
Brady. Jį kaltina nužudymu jie nusipirko Hammonde Kristaus gimimo, bet nuo 
28 metų amžiaus merginos,'pas v^ną aptiekorių. Trys bolševikų revoliucijos, kuri 
kuri pernai dirbo pas jį kai- iš jų turi ir smegenis nuodų įvyko 1917 metų 7 d. lapkri- 

Moulthoi’pe, kitas—Lalone. po stenografistė. užgautas. įčio.

si po gatvę ir nematė kur ei-Į Maskva svarsto naują ka-
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IŠRODO KAIP VESTUVIŲ PYRAGAS, BET NE PYRAGAS.
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TIKĖJIMAS VEDA LIE
TUVIU TAUTA PRIE 

IŠSIGIMIMO.
Šių metų “Trimito” 1-me 

numery D-ras J. Žemgulys 
iškelia rimtą pavojų lietuvių 
tautai. Jisai tvirtina, kad 
mes einam prie išsigimimo, 

pabriežia 
tsitiki- 

vie-

Vytauto 500 Metu
Mirimo “Jubilėjus.”

RE1KALAUJA PADIDINT
PRAL. OLŠAUSKUI 

BAUSMĘ.
“Lietuvos Žinios” prane

ša. kad prokuroras Byla rei
kalauja padidint pralotui 
Olšauskui bausmę iki 12 me
tų katorgos, šitą reikalavi
mą jis motivuojąs tuo.

“kad Apygardos teisinas 
pralotui K. Olšauskui turėjęs 
taikyti 453 st. Eaud. st.. kuriuo 
einant Olšauskui turi būti bau
smė ne mažesnė, kaip 12 metu 
katorgos, bet ne 45 str.. kuris 
kalba apie piktadarybę susijau
dinimo momentu, (atlėktas). 
Prokuroras prašo bausmę pa
didinti einant nurodytu 453 
straipsniu.”

Dėl sušvelninto kaltinimo 
ir sumažintos piktadariui 
bausmės, prokuroras pada
vęs Vyriausiam Tribunolui 
protestą ir reikalaująs, kad 
bausmė kun. Olšauskui bu
tų pritaikyta pagal jo prasi- 

: kaitimo sunkumą.
Kunigai dabar vėl turėtu 

pakelti riksmą, kad Lietuvoj 
“griaujama bažnyčia.”
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Visų pirma jis 
faktą, kad panašių a 
mų istorijoj buvo jau ne 
nas. Sako:

“Iš istorijos žinome. 
dau>r garsių ir kultūringų 
tų amžiams 
pavyzdžiui: 
čiai. graikai, romėnai 
Išnyko 
išorės 

mų). 
riant. dėl pačios tautos i 
mimo."

Mes šitokio galo savo tau
tai nenorim, sako autorius. 
Nes* kam dirbti tautos labui, 
kam už ją kovoti, kam kelti 
jos kultūrą, jeigu ilgainiui 
visa tai turės išnykti? Bet 
nenorėjo išnykti ir senovės 
romėnai. Nenorėjo ir egiptė- 
nai. O bet gi išnyko. Išsigi
mė ir išnyko.

Išsigimimas šiandien pa
stebimas ir lietuviuose, sako 
D-ras Žemgulys. Ir jis mato 
dvi to išsigimimo priežastis. 
Viena priežastis yra “pri
gimtas' lietuvių nerangu-, 
mas. o antra priežastis yra’ 
“atsidavimas Dievo valiai.” i 
kitaip sakant, tikėjimas.

Štai jo žodžiai:
"Daug nerašydamas pažy- j 

mėsių porą musų tautos ligų.1 
parodyti, kaip tie klausimai! 

yra platus, sudėtingi ir gyvi.1 

Viena liga — tai musų pasin-; 

gumas, iniciatyvos, energijos, 
aktingumo stoka, šita liga yra 
žinoma Įvairiais vardais: ‘lie
tuviškas nerangumas.' apsilei
dimas. Dievo valiai atsidavi
mas. kantrumas ir tt. Yra vi
sų pastebimas skirtumas, kaip 
elgiasi žydai jų šeimos nariui 
susirgus ir kaip elgiasi lietu
viai. žydai tuoj kelia didžiau
sią triukšmą, aplaksto visus 
gydytojus, visas jėgas sukelia. 
Lietuviai yra kantrus, kenčia 
kol tik gali, ateina pas gydy
toją. kada jau nieko nebegali
ma padaryti. Savo nuramini
mui jie randa Įvairių posakių, 
Šventam Rašte: be Dievo va
lios ir piaukas nuo galvos ne-j gaudavo 

nukris 
vienas žmogus turi nešti savo, 
kryžių ir tt. Net Įspėjamas.jta> buvo dedama, 

kad nedaryk tai. susirgsi. mir-Į

si. atsako: tai kas kad susirg- sausas ir neįdomu: 
siu. tai kas. kad mirsiu, čia' Dabar, matyt, “Socialde- 
mes matome moralės energijos' mokratas bus jau įstatytas 
stoką. O tokia inercija, apatija i į tinkamas vėžes ir Lietuvos 
yra jau tautos silpnumo, 
sveikatos požymis.”

Bet kodėl lietuviai yra 
nerangus? Kodėl jie atsi
duoda Dievo valiai? Juk ti
kėjimas nėra prigimta žmo
gui liga. Nerangumas taip 
pat vargiai gali būt pavel
dėta yda.

Taigi, turi būt gilesnių 
priežasčių, dėlei kurių Lie-i 
tuvos gyventojai 
pasingi. Ir D-ras 
suranda jų bent keliatą. Jo 
manvmu. svarbiausia įu vra 
emigracija. Lietuviai senai 
jau ėmė emigruoti iš savo 
krašto į kitas šalis. Jie va
žiavo į Latvi ją, į Rusi ją. į į 
Lenkiją, o paskui į Ameri
ką. Keliavo, žinoma, tiktai Į 
stipriausi, drąsiausi ir veik
liausi. Namie pasilikdavo 
tiktai bailiai ir tinginiai. I. 
tokių susideda beveik visa 
dabartinė karta. Dėl to ir! 
nesimato joje noro kovot už 
šviesesnę ateitį. Ir kam čia 
kovoti, jeigu kunigas sako. į 
kad tikroji laimė bus numi- nis franeuzų komunistų ot
rus, tik netingėk kall>ėt ra- gano Humanite" redakto- 
žančių? įrius. yra tikras jėzuitas ku-

Ir taip tikėjimas parali-1 nigas. Jisai da nesenai bai- 
žiuoja tautos progresą, 
da ją jrrie išsigimimo.

I

kad 

tau- 
einant yra išnykę, 

senovės egiptie- 
ir kiti,

tes tautos ne tiek dėl 
priežasčių i užkariavi- 

kiek dėl vidaus, taip ta- 
igi-

“SOCIALDEMOKR ATAS” 
PADIDINTAS.

šių metų pirmas “Social
demokrato” numeris atėjo' 
žymiai padidintas ir page
rintas. Jis yra didelio for
mato. ant geros popieros, 
švariai padalytas, iliustruo
tas ir daro malonų Įspūdi. 
(Pridėtas 4 puslapių kvies
lys padarytas spalvuotais 
!dažais ir dailiai papuoštas 
[karikatūromis.
' Šitaip patobulintas “So- 
Icialdemokratas” sakosi ei- 
isiąs ir toliaus. Bet laikraščio 
Ikaina pasilieka ta pati: Lie
tuvoje 6 litai metams, o už
sieniuose — 12 litų metams. 

Mes manom, kad šitaip 
’pagei ėjus. “Socialdemokra
tui” nesunku bus gauti skai
tytojų. nes dabar jis išrodo 
geriausia iš visų Lietuvos 
'laikraščių.

Reikia pasakyti, kad ligi 
'šiol musų draugų laikraštis 
Lietuvoje buvo apleistas. Jie 
teisinosi tuo. kad nebuvo pi
nigų redaktoriui pasamdyti.. 
Nors jo vedėju buvo skaito
mas inž. St. Kaily s, bet jis 
jokio atlyginimo už tai ne- 

IgaiK-lsivn ir neturėdavo lai- 
taip Dievas davė, kiek-i ko redakcijoj dirbti. Kas ką 

priepuolamai parašydavo. 
Šito pa- 

ekmėje laikraštis būdavo
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Tai yra Niagara Falls. didis Niagaro." -ų*' 

putos ir sruogos padaro užburto pasaulio raiže 
dama puikiausią meno kūrybą, kad pa\. > >ei užkaitinus vėl viskas išnyktu, tas būtinai 

turėtu dabar nuvykti i Niagara Falls. or. ■ -r vaizdu turbut niekur pasauly nėra.

%

Tautos ir organizacijos iš baimės kalba ir rašo apie 
ruošdamos jubilėjus pager- “jubilėjų,” galvas lenkia, o 
bimui nusipelniusių žmonių, dvasioje keikia.
paprastai tokius atsimini- Kaip Maskvos valdžia už
muš daro jų gimimo dieno- laiko daugelyje šalių savo 
je, džiaugiasi didvyriui gi- agitatorius, taip lygiai ir 
mus, džiaugiasi jo dideliais Lietuvos fašistų vakižia už- 
darbais. Tokiems ir dide- laiko Amerikoje savo agita
vus, brangius paminklus pa- torius, kurie viens kitą vis 
stato, kartais net gyviems pavaduoja, ir visi vienodai 
dar pastato. mums pasakoja: “nesikiški-

Pas mus,
atminimai—jubilėjai netu
rėjo progos pasireikšti, 
apart kovos pas Žalgirį, kui' 
musų Vytautas pergalėjo 
popiežiaus katalikišką ka
riumenę—kryžiokus, kurie

lietuvius, tokie te į Lietuvos valdžios reika- . 
lūs, o dirbkite švietimo ir 
kultūros darbą.”

Taip mums piršo Visuo- 
mis-Šidlauskas, Vanagaitis 
ir kiti “bepartyviai,” vis 
purvindami opoziciją. Da

M.

o

►klys žiemos laiku. Sušalusios vandenpuolio 

Kas nori pasižiūrėt, kaip gamta žaidžia, tver-

musų šalį plėšė, vergė ir žu- bar Žilevičius specialiai or- 
dė per 300 metų be palio- ganizuoja 
vos. 1. _ _ „

Iš tikrųjų, tokiais didvy-' kiečių parsidavėlių,
•• i • \ r a. x i-**’ *____ * K.

pasidėjo i šalį juodą kleri
kalo sutaną. Būdamas da 
jaunas vyrukas, nedaug pa
sauly tegyvenęs ir didesnę 
dali savo laiko pašventęs 
teologijai ir Kristaus gyve
nimu: studijuoti, dabar jisai 
mokina komunistus kaip 
Įvykinti pasauly revoliuciją, 
ir komunistai mano, kad jie 
čia susilaukė antrojo Mai- J 
žiaus, kuris išves juos iš Ka
pitalo vergijos i Lenino pa
žadėtąją žemę...

Ar galima stebėtis, 
komunistų judėjimas 
tiek daug nepąsisekimų?

kad 
turi

hp-1 darbininkai galės didžiuotis 
[turėdami toki šaunų savo 
išnaudos atstovą.
’ Mums, amerikiečiams, ir
gi smagu matyti šitokį pro
gresą.

Il
I
i 
t

jekis, kuris dabartiniu laiku 
. V>a t9kie;»vella .T“rkW- .n? 105
s žemgulys lnuornones, ^af PUS11OJ £rei" 

' ‘ itu laiku grįšiąs caras. Žino
ma. Mikalojus Romanovas 

[jau negrįš, nes jis sušaudy
tas. bet jo vietą užimsiąs ki
tas koks asmuo. Trockio ma
nymu. dabartinė komunistų 
diktatūra turės žlugti.

Trockis žino Rusiją ge
riau, negu visi komunistai 

J sudėti krūvon: bet ar jis ga
ji'Ii atspėti jos ateitį, tai lieka 

dar pamatyti.
I —------------
JĖZUITAS—KOMUNISTU 

MOKYTOJAS.
i-'lorimond Bont. dabarti-

TROCKIS PRANAŠAUJA 
RUSIJAI CARĄ.

Bolševikų ištremtasis Tro-

i Vytauto mirties 
gedulą su pagelba ameri- 

kurie 
iais, kaip Vytautas, galime pirmiaus buvo demokratai, 

pasidžiaugti ir jubilėjų kel-!naudojosi Amerikos laisvė
ti—bet tai gimimo, o ne mi-'mis ir demokratizmu, o da
rinio metais. Į T

Dabartinis
Įėjus nėra džiuginančiu, nes algą Lietuvos gėdai. 
Vytautas mirė ir Lietuva su' 
priėmimu katalikybės pate
ko Į vergiją ir baudžiavą ki
tų katalikų, lenkų, ką kentė- 
jome-vargome per 40(1 me
tų, iki 1863 metų.

Tikramoje, tai yra gėdu- 
lo-liudėsio atsiminimas, o 
ne džiaugsmo — jubilėjaus 
(jubilėjus reiškia sukaktu
ves su džiaugsmu). Šis jubi- 
lėjus yra iš prisakymo, o ne 
iš nuoširdumo.

Bet vra ir tokiu, kurie^7

džiaugiasi iš Vytauto miri
mo 500 metų sukaktuvių. 
Ana, Panevėžio vyskupas 
Paltarokas savo “bulloje” 
sako, kad Vytautas buvo 
kaip tikrasis Lietuvos apaš- 
alas. pats skelbė kataliky
bę, pastatė 33 bažnyčias, 
kūrė Žemaičių vyskupiją, 
r atminčiai tojo Vytauto 
apaštališko darbo, vyskupas 
Paltarokas įsteigė Panevė
žio vyskupijoje “Vytauto 
Katalikiškųjų Mokyklų Fon
dą” klerikališkujų mokyklų 
oalaikymui. taigi lietuvystės 
smaugimui pačių lietuvių 
jėgomis.

Kad Vytautas skelbė ka-' 
alikybę ir bažnyčias statė, 
ai iš to jis tikėjosi Lietuvai 
rerovės: manė, gal nustos 
plėšimai, verguvė ir žudy
nės, kurias varė popiežiaus 
palaiminti kareiviai, kryžio- 
kai. ir Vytautą užtai nekal-'1 
insime, nors jis ir neperma-Į 
ė kryžiokų kito kailio, nes 

oopiežius liko tas pats, ir 
lietuviai, nors jau katalikai, 
•pateko ponų lenkų vergu- 
/ėn. Lenkai katalikai ir da
bar tykoja pralyti katalikiš
ką Lietuvą.

Taigi Vytauto mirties — 
gedulo sukaktuvės bus ap
vaikščiojamos džiaugsmu, 
bus giedama daugelis eg
zekvijų bene kiekvienoje 
bažnyčioje, o jau Vytauto 
statytose bažnyčioje, tai bus 
ir pakodyluota Vytautui.

Prie katalikų vadų džiau- imti ir išnešus įmesti į arti 
gsmo iš Vytauto mirties, rei- bėgantį upelį. Vargšė mer
kia skaityti ir dabartinę, fa-! 
sistinę, Lietuvos valdžią, ku
ri paslėpimui savo fašisti
nio kailio vadinasi “tauti- 
ninkiška,” vidurnaktyje at
siradusi, katalikų su fašis
tais pagimdyta. Ji net įsta
tymą išleido Vytauto mir
ties sukaktuvėms minėti,

VISKO PO BISKĮKas Daryt Bedar
bes Metu?

Amerikoj -:andien pusė
tina bedarbė. Kai kurie sa
ko. kad beda - u yra 3.500.- 
000. o kiti priskaito net iki 
5,000,0'»v.

Kiek ištiktu ų bedarbių 
yra. niekas gera: nežino, bet 
kad žmonių be darbo yra 
daug, tai \ i- rr." yra aišku. 
Yra daug be kj; bių ir lietu
vių.

Bedarbė 
dus darbi n 
bet išvengti 
Norim ar ne 
laukt pakol 
eit darbai, 
rim žiūrėti, 
kas neitu ve!

i

y>a labai skau-1 
nkams botagas, 
me." jo negalim.

m, prisieina 
adės geriau 

T tarpu gi tu
kt. liuosas lai- 

Sunaudoki- 
000.000 mvlių kelionės, kas me ji ^avęs lavinimui. Dau- 

ų iit-moka žmo- 
r.tzino kur sa-; 
- užbaigt. O1 
■ i p jau sun-į 

tingėt. Aš i 
jei žmogus

Įgimtoj kal- 
vt ir rašyt, 
s ir apšilei- 
ižaugau be 

A-. erikon atva-i 
sėjau rašyt, 

kitus galė-

Ar Žinote, Kad—

Amerikos orlaiviai 1929 
metais padarė iš viso 175.-

reiškia 50.000.000 mylių 
daugiau, negu 1928 metais.

Komerciniai Amerikos 
orlaiviai pereitais metais 
pristatė daugiau kaip 200,- 
000.000 laiškų ir peivežė 
daugiau kaip 3.500.000 
žmonių.

Jeigu žmogus išgėręs ke
lis stiklus pasigeria, tai reiš
kia. -kad jis turi proto. Kvai
las žmogus nepasigeria, nes 
jis neturi smegenų. Taip pa
sakė F red B. Smith. žymus 
Chicagos kongregacionalis- 
tų vadas.

gelis iš mu 
niškai rašyt, 
kini pradėt, 
išmokti ta< 
ku. tik nereik 
stačiai sakai 
nemoka savo

SK 
:iny 
pa:

ne: 
jai
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Kovo mėnesy Floridoj bus 
tarptautinės automobilių 
lenktynės. Tam tikslui Ang
lijoj dabar yra 
automobilius, kuris
4.000 arklių pajėgą. Jis 
panašus i dideli cigarą, 
jaustų kuo mažiausia 
atsparumo.

statomas 
turės 

bus 
kad 
oro

boj gerai 
tai jis vi a 
dėlis. Aš 
mokyklos 
žiavęs da 
o šiandien
čiau pamokint.

Išmokti ga'. 
Bet daugelis 
to. kad nešim 
sėdės vakarą 
ba bolinėj lak a praleis, bet 
mokinti" ne>: kins. Tokie 
žmonės vista et yra nuo 
kitų atsilikę ! okios švie
sesnės ateitie- yvenime ne-

kiekvienas, 
šniokšta dėl 
na. Jie pra- 
e kortų, ar-

į bar giria fašistų valdžios rė-
Vytauto jubi- žimą ir dirba už judošiaus

Rašo prof. Gnaiba.
Varną galima papuošti 

karvelio plunksnomis, bet ji 
vistiek bus varna. Taip yra 
ir su Lietuvos policija. Ru
siškai išauklėta, ji lietuviš
kai protauti nemoka. Štai, 
vienas policininkas rašo sa
vo viršininkui raportą apie 
nuleidimą žydams kraujo it 
sako: “Iš manim surinktų 
žinių paaiškėjo, kad tas 
kraujo leidimas buvo reika
lingas...” žodžiai lietuviški 
o mąstymas rusiškas. Lietu
viai nesako: “Iš manim su
rinktų žinių..." Mes sakom: 
“Iš mano surinktų žinių...” 
Įrankininkas “manim” yra 
tipiškai rusiška forma — 

mnoju.
« c ♦

Kitoj to paties raporte 
vietoj pasakyta: “Grąžinda
mas Tamstai raštą 5441 Nr 
iš š. m. XII-3 d. ir pil. Lurje 
skundą dėl nuleidimo jam 
kraujo iš š. m. lapkričio m. 
29 d. Panemunėj turiu gar
bės pranešti Tamstai sekan
ti.” šlykštesnio rašybos žar
gono ir norėdamas niekai 
nesugalvotų. Rusiškas sti
lius. įusiškas mąstymas, ru
siška dvasia, o žodžiai lietu
viški. “Turiu garbės,” tai ti
piškai rusų forma: “imieju 
-ėst.” Ji reiškia nusižemini
mą prieš vyresniuosius, kas 
demokratinei dvasiai yra 
stačiai pasibiaurėtina. Veik
smažodis “pranešti sekanti” 
—taip pat yra grynas rusi- 
cizmas: “soobščit sledujuš- 
ceje.

Ir kraują Lietuvos polici
ninkas savo raporte leidžia 
ne iš žydo Lurje, bet “iš š. m. 
lapkričio m. 29 d.,” tartum 
29 lapkričio diena butų ko
kia karvė ar ožka.

ją

Dauguma žmonių nežino 
skirtumo tarp emigracijos ir 
imigracijos. Laikraščių ko
respondentai tankiai varto
ja žodį “emigrantas,” kur 
reikia rašyti “imigrantas.” 
Tikrenybėj yra taip: kada 
žmogus išvažiuoja iš Lietu
vos, tai Lietuvai jis yra 
emigrantas; bet kada jis at
važiuoja Kanadon ar Brazi
lijon, tai čia jis yra imigran
tas. Trumpai sakant, emi
gracija yra išeivybė, o imi
gracija—ateivybė. Rodos, 

tai menkas dalykas, bet ir 
šita menka klaida tuojaus 
parodo, kad žmogui trūksta 
apšvietos.

Taigi, vieni gedi ir liūdi, 
kiti džiaugiasi.

Vieni kenčia, kiti šveičia 
—anot Kudirkos.

Visiems į ausį:
Žilevičiaus komitetas 

Brooklyne įkrito į duobę. 
Katalikai nutarė ir nubalsa
vo nerinkti nei siųsti dele
gacijos Lietuvon su memo
rialu fašistų valdžiai, kuri 
persekiojanti katalikus.

P. Mikolainis.

Kaip Ministeris Ap
sidirbo Su “Praga- 

ro Masina.
Europos laikraščiai pra

neša šitokį linksmą nuotikį:
Vienam Europos kurorte 

apsigyveno pailsėti vienos 
valstybės ministeris. Pavar
gęs nuo darbų, ministeris 
stengėsi kuo ramiau gyven
ti. niekur nesirodydamas ir 
vengdamas didelės draugi
jos. Kartą lytą paštininkas 

.atnešė jam siuntinį, kuri pa- 
’liko pirmame kambary ant 
stalo. Įėjęs ministeris metė 
akį į siuntinį ir... sustingo iš 
baimės. Siuntinys buvo di
delis, apskritas, visiškai pa
našus į bombą. “Pasikėsini
mas!” — pamanė ministeris 
ir šoko vytis paštininką, pra

rydamas siuntinį paimti at
gal. Bet paštininkas griežtai 
atsisakė, pareikšdamas pa
sitenkinimo. kad. galų gale 
siuntinio atsikratęs. Išsigan
dęs diplomatas pakvietė na
mų šeimininką pasitarti, 
kas daryti. Tečiau ir šeimi
ninkas nerodė jokio noro ir 
malonumo pavojingą siunti
nį paimti. Visi vengė eiti ar
tyn, nes pragaro mašina ga
lėjo kiekvieną akimirksnį 
sprogti. Nematydamas kitos 
išeities, drąsus ministeris 

J disciplinariniu budu įsakė 
savo tarnaitei siuntinį pa-

Kas moka c!u šiek tiek 
paskaityti. t?> oali išmokt 
rašyt ir be m tojo. Tenu- 
siperka už keik centus rašo
mos medžiaga,. »asiima ge- 

rašti, ir te
rašant rei- 
nklus. Rei- 

kur saki- 
asideda su 
ėmis. Pa- 
aidė varto- 
naują saki
nys skaito- 
aško. Žmo- 
i taipgi ra- 
raidės, pa- 

< Ridikas, 
_ ; arba 
Nemunas, 
a, Meksi- 

i tijos -Jura, 
- tt. Tečiau

rą knygą ar 
gul iš jo rašo, 
kia tėmyt vist: 
kia taipgi ten 
niai ar žodžia 
galvinėmi- 
prastai didžia 
jama praded: 
nį. O naujai 
si po kiekvie: 
nių ir vietų vt 
šomi iš didžk < 
vyzdžiui: Jor.; , 
Cicilija Mork 'enė: 
vietų vardai 
Klaipėda. M 
ka. Atlantas, i 
Šatrijos Kaina 
kalbant apie kokią jurą 
ar kalną, nem.it 
mes rašom su : _
Pavyzdžiui: laivas išėjo jū
ron; prieš kalną sunku lipti.

Aš patarei;. 
Išyt iš “Keleiv 
Ijienų." nes šin 
į vartoja gerą k; 

Buvusis Bostono majoras lingą rašybą. 
Nichols išvažiavo i Vidurže-.čiai, 
mio jūres. Matyt, pasidarė nybė, 
nemažai pinigėlio majorau- muosius ženk!

D ^fninkas. taukinis

Jungtines Valstijas valdo 
milionieriai. Prezidentas 
Hooveris yra milionierius. 
Jo ministeriai taip pat be
veik visi milionieriai. o di- 
džiausis iš jų aukso maišas 
yra Melionas. Senate sėdi 
net 12 milionierių: vienas 
tik senatorius Grandy iš 
Pennsylvanijos turi $30,- 
000.000 tuno. Jie visuomet 
balsuoja už kapitalistų rei
kalus.

Škotas John L. Baird iš
rado aparatą, kuriuo pagal
ba galima matyti didžiau
sioj tamsoj ir per tirščiausįi 
rūką už trijų mylių. Jis jį de-į 
monstravo New Yorke. Ma-; 
tymą potamsiai jis pavadi-' 
no “noktovizija,” o patį in
strumentą — “noktovizor.” 
Išradimas turėsiąs didelės 
svarbos laivams ir automo 
'biliams nakties laiku.

ve- gė dvasiškuos seminariją ir _____
įtik paskutinėmis dienomis J damas.

TA

t jų vardų, 
žaja raide.

nokvtis i“3* 
,rba “Nau- 
laikraščiai 

ą ir taisyk* 
■ t Kiti laikraš-
, kaip pavyzrižini “Vie- 

nežili. lir skiria- 
artoti.

KUMŠTININKAS UŽ
MUŠTAS.

Laike kumščiavimosi Det
roite pareitą sąvaitę buvo 
užmuštas kumštininkas Mi- 
ckey Darmon. Jis krito nuo 
smūgio, kun jam davė Į žan
dą jo oponentas Eddie Co- 
py. Tai ve, kuo baigiasi tas

* -m “sportas.”

gaitė turėjo paklausyti ir 
drebėdama nugabeno pra
keiktą daiktą upelin.

Po kelių dienų ministeris 
gauna iš savo sesers laišką, 
kur klausiama, ar skanios 
buvo jam pasiųstos ikros, 
kurių iš viso buvę 5 svarai. 
Tik dabar jis suprato, kas 

kad galėtų parinkti pinigų buvo išmestam siuntiny, 
neva tautos reikalui ir nu- (Galvatrūkčiais šoko minis- 
kreipti Lietuvos piliečių do- teris, ši kartą pats pirmiau- 
mę i sukaktuves nors tūlam šia, prie upelio ir ištraukė 
laikui, kad jie neklapatytų siuntinį. Pasirodė, kad ikrai 
jos klausimais:

—Kada bus 
karo stovis?

—Kada 
cenzūra?

—Kada 
Seimą?

Ir diduma Lietuvos pilie- joms susitarti, tai demonst- 
čių. pavergta nuo mažens, racija gali būt labai didelė.

bus

bus

I

į

jbuvo labai gardus, ir minis- 
panaikintas teris suvalgė “bombos” tu

rinį be pavojaus.
panaikinta--------------------- ji...... -................ '-=■

| Bostono unijų lyga ruošia 
rinkimai į bedarbių demonstraciją.

Jeigu pasiseks visoms uni-
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Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo © AMERIKOS L1 (TUVIU JUDĖJIMAS e
TORONTO, CANADA. < 

Išlindo yla iš maišo.
“Laisvės” 8-tam numery. 

10 d. sausio, Paulius Stukas 
(nors kartą išlindo su save 
pavarde) ir vėl rėkiamuoju 
mane, rašydamas: “Sūnų i: 
Dukterų draugijos viee-pir- 
mininkas, J. Jokubynas, ku
ris dabar yra nominuotas į 
pirmininkus (pereinamuoju 
laiku turėtų būti nominuo 
jamas, o ne nominuotas. — 
J. Jok.) ve ką daro: save 
leidžiamame laikraštėlyje 
Nr. 2, deda aprašymą apie 
minėtą draugiją. Jis rašo 
buk draugijoje esančios ko
kios ten sriovės, (turi bw 
srovės, o ne sriovės. Pauliu: 
Stukui, kaipo dideliam žino
vui lietuvių gramatikos, bu
tų kaip ir sarmata daryt to
kias klaidas. — J. J.) ir, ži
noma, tos darančios varžyti 
nes, ko visai nėra, jei bem 
tamstos supratimu?” Argi 
ne žioplas tvirtinimas, kac 
draugijoj nėra srovių? Juk 
S. ir D. draugijoj yra socia
listų, karštų katalikų ir ko 
munistų, tai argi ne srovės? 
Gal tamsta manei, kad S. ii 
D. draugijoj tik vieni ko 
munistai? Tai gali' daba’ 
pradėt manyt iš naujo.

Toliaus tamsta rašai, kad 
aš savo leidžiamame lape 
lyje išgyręs šv. Jono drau
giją,- ir kael man geriau tik 
tų būti jos pirmininku, o ne 
S. ir D. draugijos.

Prašyčiau tamsta irodvt: 
ką aš turėjau bendra su šv 
Jono draugija ir su Da.nie 
lium, ir už ką dabar turit 
gailėtis? Gi taš diktatoriau-’ 
pareigas, kurias tamsta siū
lai man. mielai palieku tam
stai.

Toliaus rašai: “Bet tas ta’ 
dar tik trumpai. Savo lape 
lio Nr. 3. juokų skyriuje, de
da karikatūrą sekančios for 
mos: (1) Jauna mergaitė 
vaizduojanti SLA., patekus 
į velnio nagus, o tas velnias 
esąs komunistas. (Ištiktųjų 
ten visai ne velnias, o kas, ta 
atspėk, jei toks didelis 
“mokslinčius.”) (2) Prie 
mergaitės yra šuo. vaizduo
jantis visuomenę, kuris esąs 
jos sargas. (Ar komunistą’ 
nėra visuomenės nariai? 
Tik ne tos visuomenės, kur’ 
budi SLA. gerovei.) Tą šu
nį su jiešmu badantis, pilie
tis, tai spauda.”

Ot, čia, tai ir visas p. Stu 
ko riksmas paaiškėjo. T? 
karikatūra neduoda naba
gui miegoti,- ir dėl to jis 
pradėjo ant manęs bliauti 
jau ne savo balsu.

Toliaus jis rašo, kad visi 
S. ir D. draugijos nariai yra 
avinai. Aš to niekados ne
maniau, bet kad tamsta avi
nas, tai aš tikrai įsitikinęs 
nes jeigu tamsta nebūtum 
avinas, tai manęs taip ne
reklamuotum, rašydamas, 
kad aš esu laikraščio leidė 
jas; tuo tarpu, kada aš esu 
tiktai “Šviesos” draugijos 
narys, kurioje randasi apie 
30 narių ir jų bendrom jė
gom leidžiamas “Kanados 
Lietuvis.” Tiesa, iniciato
riais buvo tik keturi asme
nys, bet šiandien jau kas ki
ta; narių skaičius kasdien 
auga ir, tikiuosi, augs, nors 
tamsta ir labiausia niekin
tum mane ir kitus asmenis.

Kaip pasirodo, tai ne ma
žas baslys gerklėj tamstai 
ir sėbrams yra da ir tai, kad 
aš kandidatuoju į S. ir D. 
draugijos pirmininkus. Aš 
visai nesiskverbiu ir nepra
šau nei tamstos, nei kitų, kac 
mane rinktumėt: išrinks — 
gerai, eisiu pareigas sulig 
konstitucijos; neišrinks—ir 
vėl gerai. Argi tamstai tos 
vietos taip labai gaila? Aš 
manau, kad taip darai iš pa
vydo. Ištikrujų nei šis, nei 
tas; toks “mokytas” vyras,

o valkiojasi be jokio “cino:” i aš niekaip negaliu suprasti 
matyt, vis lauki redaktoriaus kas laukia jų ateityje? Juk 
vietos, bet kažin ar komu- darbo žmonės yra pasaulio 
nistai duos tokiam perėjų- spėka. Jie stato miestus, 
nui, kurs vieną dieną keikia 
komunistus, o kitą ‘jiems 
nadus laižo? Kas gi žino, 
koks tamsta busi rytoj? Iš- 
ikrujų, kaip keista! Žmo

gus gyvendamas Lietuvoj 
urėjo Liet-Ukyje neprastą 

“ciną,” prieš kurį lietuviai 
nilksermiegiai ūkininkai iš- 
olo kepures nusiimdavo ir 

žemai lenkdavosi, kad tik 
suminkštinus “pono” širdį. 
Dabar gi, atvažiavus į Ka
nadą, nei viena draugija ne
suteikia jokio “cino.” Juk 
tai nereikia didesnės “abel- 
gos.” Aš patarčiau neverkti, 
visgi kada nors “susipras” 
Toronto lietuviai, ir suteiks 
ą garbę, kurią tamsta pri
kaišioji kitiems, pats jos 
.rokšdamas.

Pagaliaus, p. Stukas, ko 
tamsta nuo manęs nori? Gal 
amstai nepatiko tie blynai 
■u Smetona, kuriais pavaiši
nau tamstą? Dovanok, aš 
uo laiku daugiau nieko ne- 
urėjau. Prašau užeit dar išgyvens
kartą, — jeigu turėsiu, tai tai as nežinau, 
duosiu kokį kaulą apgrauž-
i. Gal 

žęs?

kloja geležinkelius, padir
ba automobilius ir orlaivius, 
pagamina rubus ir įvairius 
valgius, o kada ateina šalta 
žiema, tuomet nei prieglau
dos, nei rūbo, nei valgio ne
turi. Dar blogiaus kada gy
venimo ruduo-senatvė atei
na. Kada žmogus palieka 
senas, be vikrumo, be spėkų 
ir jaunystės, niekas tokiam 
darbo neduoda—kas jam 
tuomet palieka? Ji išnaudo
jo kapitalas, išsiurbė jo pas
kutini kraujo lašą ir kada 
žmogus paliko niekam neti
kęs, išmetė jį lauk pro du- 

’ Tai atlyginimas už pa- 
budaVoiimą. Nėr?

CLEVELAND, ohio.
Kudirkos draugijos susi

rinkimas.
Sausio . i i ieną buvo mė 

nesinis 
kos D-j<> 
ėmus nauja 
vietas, n.š; 
tė savo i 
vienbalsiai 
nansų 
buvo atK 
susirinki 
neaišku.*:. . 
ja knygt.. 
rien inė; 
Praškev:<

Komuni 
nosis pakabinę

dl

raštir 
lėtas 
(

1

ns 
šaulio budaVojimą. 
teisybės pasauly!

Labai yra liūdnos darbi 
ninku dienos musų miešti 
šiuo laiku. Darbo beveik ne
galima gauti. Kada ateh 
pavasaris, sušvis skaisti sau 
lė, pasidarys šilčiau, tuome 
daugelis žmonių išvažiuos 
ant farmų dirbti; bet kaif 

iki pavasario.
W. Ditto.

1 - Vinco Kudir- 
brinkimas. Už- 
valdybai savo 

.-tinkas perskai- 
ą, kuris buvc 

! Įimtas. Bet fi- 
nko raportas 

iki sekame
nes tenai buvc 

■šiinkta komisi- 
peržiūrėti, ku- 
j. S. Jarus, A. 

s ir Petraitis.
:ai dabar sėd' 

j ir dūmoja, 
kaip tas .buko, kad jie ti
kėjosi pa: b draugiją į sa
vo ranka-, tuo tarpu gavo 
okį smuy;. kad ir atsikvo- 
ėti negalima.

J. S. Jarus.

\pie M. Petrauską.

tuomet nustosi šmei-
Jonas Jokubynas.

I 
i I

Girtinas Suma

Lietuvos Fašistų Vergijoj
— J. KRUKONIS.____________________________

(Tąsa.)
Kaip mokinys per egza

minus uždususiu balsu, pa
dėjėjas skaito Alytaus karo 
kortiendanto sprendimą, 
kad jis, pasirėmęs tokiais 
tai įstatymais ir paragra
fais, kaipo “pavojingus vi
suomenei ir valsybei asme
nis,” tokį, tokį ir tokį nuta
rė ištremti visam karo sto
viui į koncentracijos stovyk
lą—Varnius. Pasirašėm,
kad “dekretą" girdėjom, ir 
baigta. •

Važiuojam į Varnius.
Mus tris šią naktį. 1 va

landą išveža į Varnius. J. 
Pilipavičius dar lieka tardy-

voj, kad jums nemalonu!... pragariškai keikdamas puo- 
Čia vežami “neištikimieji.” Jė jį policininkas sodinti ir

—Sudiev, Lazdijai — ta- jei mes butume nesugėdinę 
riau mintyje. 1919 metais jo, butų Nedzinską sumušęs, 
aš pirmas buvau žmogus,I “Pabėgti nori, pabėgti no- 
kuris jus saugojau. Dėl jųs/ri!...” šaukė nesavu balsu 
tais metais,. aš koviausi su policininkas Petrauskas. Bet 
okupantais ir vietos lenkais, mes jį nuraminom, kad dėl 
Persekiojau spekuliantus, tokios musų “kaltės” mes 
kad jums užtektu duonos.1 nebėgsime, ypač traukiniui 
Kelis kartus gyvybė ant einant.
plauko kabojo, bet likau gy-| Apie 8 valandą ryto jau 
vas gal tam, kad dabar ka-’mes buvome Mariampolėj ir 
lėjiman eičiau. Pirmoji ma-'viduriu gatvės žygiavom į 
no tarnyba Lietuvoj buvo’policiją. Čia lazdijokai per- 
čia, pirmas žingsnis kalėji- davė mus mariampolie- 
man irgi čia. Tai atlygini- čiam. Iš policijos mus atve- 
mas!

irgi čia.

■ * *

mus mariampolie-

LAWRENCE, MASS.
Bedarbė. Moterėlės gir

tuokliauja.
Žmonės pas mus vaikš- 

’ioja pusiau apmirę, nes fa
brikai dirba tik po kelias 
lienas ir tūkstančiai žmonių 
teturi darbo. Liuoso laiko 
monės tečiaus nemoka tin
kamai sunaudoti. Jie pra- 
eidžia jį prie kortų arba 
rindamiesi apie svetimas 

moteris.
Gaspadinės ir gi nedaug 

geresnės. Kaip tik jų vyrai 
šeina darban, jos tuoj susi
renka ir visą dieną geria, o 
kada vyrai vakare pareina 
š darbo, tai jos serga. Žino
ma. ne visos taip daro, bet 
girtuokliaujančių yra labai 
daug. Viską Žinantis.

nymas.

Ji* nusiskuto usus ir jieško
merginos
Detroit. 

Mikas P. u 
sal nauja 
skuto ūsu 
“emecijaci 
ko geros žmonos, 
našlavimą prašo 
pačios bent 6 pūdų (240 
svarų), kari galėtų senatvė
je pasidžiaugt. Iki šiol sako
si visą amžių buvęs askietas.

Sako, kad daktaras Miko- 
laitis pripažinęs Miką tu
rint 34 metų amžiaus krau
ją. D-ras Jonikaitis Detroite 
su draugais suruošė jam 
koncertą ir padarė S500. 
Dabar komp. Petrauskas sa
kosi užgiedosiąs daug gar
siau.

Agaras—Velnio riešutas.

apsivedimui. 
Mich. — Komp. 

•auskas dabar vi- 
žmogus. Nusi- 

prisirašė prie 
rasės” ir jieš- 

Už ilgą 
dievulį

v

iOS

SAN FRANCISCO, CAL. 
Bedarbių būklė šiurkšti.
Vėjas pučia. Aukštai pa

langėse skraido juodi de
besiai ir beria žemyn savo 
vandeninius laąus. Lyja lie
tus.

Tūkstančiai darbininkų 
vaikšto šlapiomis ir purvi
nomis gatvėmis. Jie neturi 
nei viršutinių drabužių, dė
vi vien tik lengvus vasari
nius rubus, bet ir tie yra nu
plyšę, vos tik apdengia jų 
nuilsusius kunus. Jų čevery- 
kai ir-gi nuplyšę, skylėti, ne
kurie net pančekų neturi.

Prie “Salaveišių Armi
jos” kiemo jie nuo tamsaus 
ryto iki juodos nakties sto
vi eilėmis ir laukia darbo 
prie malkų skaldymo, už 

ką jie griūna vieną sykį pa
valgyt.

Prie “Saint Patrick's Shel- 
:er” durų nuo pirmos iki 
penktos valandos vakaro 
apie šeši šimtai darbininkų 
’aukia eilėse, kada atsida
rys tos prieglaudos durys. 
Jie tenai gauna nakvynę už 

■dyką, ir turi gulėti ant gu
minės paklodės, neturėda
mi kuo užsikloti.

Nekurios katalikų bažny
čios savo skiepuose turi sta
lus, kur kunigai peni savo 
paklydusias avis-darbinin- 
kus, duodami sriubos ir duo
nos, bet kokia ta duona ir 
'duba? Jeigu tie geri kuni
gėliai turėtų tą duoną ir 
sriubą valgyti patys, tuomet 
jie sakytų kitokius pamoks
lus. Tas duodamas dykai 
valgis gal butų buvęs geras 
Kristui, bet ne musų dienų 
kunigams.

Kaip aš žiuriu į San Fran- 
ciscos miesto darbininkus,

Viena “Keleivio” skaity
toja iš Kanados rašo musų 
redakcijai šitokį laišką:

“Gerb. ‘Keleivio’ Redak
cija !

“Gavus žinią, kad mano 
prenumerata jau išsibaigė, 
skubinu ją atnaujinti ir siun
čiu. $3.00.

“Aš linkiu ‘Keleiviui’ ge
riausios kloties ir keliaujant 
po visą pasaulį skleisti ap- 
švietą ir teisingas žinias. 
Šiais metais aš stengsiuos 
gauti ‘Keleiviui’ nors vieną 
naują skaitytoją, ir nuo sa
vęs raginu visus ‘Keleivio’ 
skaitytojus, kad kožnas pa
bandytų prikalbint ‘Kelei-

• *" • -____ - - —_____ — •

V1U1 1
“Gauti vieną prenumera- kun. Zigmas K. Vipaiias 

torių per metus visai nesun- apie “Keltivi” rašo štai ką: 
kus darbas, o mylimam mu- “Nors yra daug dvasiškių, 
sų ‘Keleiviui’ tas butų dide- kurie nori būt tam laikraš- 
lė parama ir aš tikiuos, kad čiui priešingi, bet aš jau tiek 
tuomet galėtume pastatyt ‘Keleivi’ uažinau, kad galiu 
jį dienraščiu. pasakyt, jog jis yra geras ir

“Taigi, visi ‘Keleivio’ rė- teisingas savaitraštis, kurį 
mėjai, imkimės prie darbo aš su mielu noru pats.skai- 
tuojaus! tau ir kitiems patariu įsigy-

Ver. Meldažienč.” ti.
Toronto, Ont., Canada. Kun. Zigm. K. Vipartas.”

KĄ SAKO PROTINGAS 
KUNIGAS APIE 

KELEIVI.”
Pittsburgho lietuvių šv.

po vieną naują ėmėją.'Jurgio katalikų parapijos 
Gauti viena prenumera- kun. Zigmas

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE.

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

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 sušaudytujų 
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 Roston, Mass.

dė į daboklę. Jau priėjus 
girdėjosiRytuose dangus ėmė blai- netoli daboklės

ti. Aušra nugalėjo tamsą užimąs, kaip bičių avily. Įva-vėti.

i

POLITINIAI KALINIAI TREMIAMI Į VARNIUS.

«i

f
f

t

Sėdi iš kairės i dešinę: Vladas Nedzinskas ir Pet
ras Samulevičius. Stovi iš kairės i dešinę: mokyto
jas .Jonas Krukonis (šio straipsnio autorius) ir Juo
zas Nedzinskas.

ti, mat jam, vargšui, nori ir dienelė pradėjo švisti, 
žūt būt sulipdyti bylą ir per- Kalniniškės miškas nuogas, 
duoti karo lauko teismui. J. Į nubudęs stūkso. Nebelinks- 
Nedzinskas turi atsėdėti 
dvi sąvaiti kalėjimo už ras
tą pas jį šautuvo gilzę. 
Liūdna, kad, nors laikinai, 
musų draugija išyra.

Tai ilgai ir vargingai ke
lionei mes nebuvom prisi- 
ruošę. Namiškiai netoli, vi
suomet atnešdavo persimai
nyti baltinius, šiltų drabu
žių neturim, stovim apsiren
gę kaip vidurvasary, o lai
kas jau gana šaltas. Arkliais 
veš 20 kilometrų. Sušalsim. 
Prašom, maldaujam, kad 
“kelionę" atidėtų kitai die
nai, kol mums namiškiai 
pristatys kas reikia. Musų 
prašymas, vienok, neišpil
domas. Tokia “aukščiausio
jo” (komendanto) valia ir 
ją pildant, pirmą valandą 
nakties vežimo ratai sudar
dėjo prie kalėjimo durių. 
Skubiai atsisveikinę drau
gus atsidūrėm kalėjimo kie
me. Čia mus pasitiko du 
stipriai ginkluoti žandarai 
ir susodino vežiman. Vie
nas jų atsisėdo prieš mus, ki
tas užpakaly mus. Bet jau 
čia pat mus sudrebino vėly
vo rudens nakties šaltukas. 
Mes ėmėm dantimis kalenti. 
Pamatę musų palydovai, pa
siūlė “apsirengt.” Man davė 
užsivilkti seną milinę, ku
riuo arklius pridengia, o du 
draugai susisuko vienam, 

j irgi arklių, “blankiete.” 
Taip apsitaisę, leidomės ke
lionėn į Lietuvos Sibyrą.

Naktis. Visur tylu. Žmo
nės miega, ilsisi po dienos 
darbų. Musų vežimas lyg ty
čia nežmoniškai bilda riedė
damas gatvės grindiniu. Aš 
žinau, jis nervuoja drypsan- 
čius lovose, bet kam čia gal-

mina jo paukšteliai. Nebe
dainuoja jame berneliai, 
kaip dainavo 19 metais 
traukdami į karą su lenkais. 
Apnuogino jo kiūtinę vo
kiečiai okupantai. Bet jis at
silaikė. Sulaukė neprigul- 
mingą lietuvį brolį. Džiau
gėsi šilas, bet dabar vėl pa
niuręs. Jis lyg jaučia, kad 
atėjo nauji okupacijos lai
kai. Ne vokiečių, ne rusų, o 
tų pačių lietuvių, kurie tuš
čios garbės ir turtų jieško- 
dami geležine letena pri
spaudė lygų sau lietuvį. Ne
girdėjai, seni šile, žodžio 
“diktatūra,” dabar ir tavo 
širdį jis pasiekė. Kadaisia 
Įsu ginklu rankose klampo
jau tavo purvinais keliais. 
Tu mane gązdinai savo šakų 
braškėjimu, bet dabar aš ne
bijau nieko.

Paskendęs durnose nei 
nejutau kaip privažiavom 
Krosnos stotį. Tuojaus atė
jo ir traukinys. Mus įvarė į 
vagoną. Užėmėm atskirą 
kupė. Ateina piliečiai ir sė
dasi pas mus, bet policija 
juos išvaro, girdi, čia nega
lima, čia areštuoti važiuoja. 
Žmonės kaip į vilkus pasi
žiūri ir eina kitur.

—Kad tu prasmegtum — 
pamaniau. Kiek mano prisi- 
belsta šituo traukiniu!... nie
kad į galvą neatėjo, kad man 
teks važiuoti juo kaip belai
sviui. O štai šiandien aš be
laisvis! Lietuvoj, kurią aš 
taip mylėjau, priklausau nuo 
beraščio štai raudonsiulio, 
kuris dar gal kiaules ganė, 
kaip mes kovojom už nepri
klausomybę.

V. Nedzinskas atsistojo ir 
pažiurėjo per langą. Už tai

rė mus daboklėn ir mes nu- 
sigandom. čia tiek žmonių, 
kaip kartais Lietuvoj bažny
čioj. Stačių pilnas kamba
rys. Vieni sėdi ant narų, kiti 
ant savų maišiukų. Įėję ir 
pasakę ‘‘gerą dieną,” mes 
nuo durą niekur nepasi
traukiant. Rastieji musų 
žmonės, pasirodo visi politi
niai. Laikinai čia sugrusta 
alytiškiai, mariampoliečiai 
ir vilkaviškiečiai. Visi jie at
varyti į Mariampolę, svar
biausi “čeką” punktą, kan- 
kyti ir “tardyti.” Sudėtis la
bai įvairi. Daug kaimo jau
nimo, darbininkų ir ūkinin
kaičių. keliatas dar labai 
jaunų, pora senių, iš jų vie
nas buvęs knygnešys. Vie
nas labai įtartinas tipas, 
apykvailiu apsimetęs. Ar tik 
ne šnipas? Greit puolė mus 
visi sveikinti, susipažinti, 
klausinėti musų politinių nu
sistatymų ir tt. Kalba su 
mumis labai atsargiai, apie 
save nenoriai pasakoja, ne
pasitikėjimas aiškiai mato
si; ir kodėl taip? Tam yra 
pamato. Lietuvos žvalgyba 
plačiai praktikuoja tokį pur
viną dalyką. Politinių kali
nių tarpan įgrūda savo agen
tus, kaip ir kalinius, ir šitie 
agentai pabuvę kelias die
nas daug ką išklausia, išėję 
sudaro bylas, jose liudija 
ir... ne vienas neatsargiai iš
siplepėjęs nuėjo po velėna. 
Paskutiniu laiku politiniai 
kaliniai vistik išmoko pažin
ti šnipus ir jų pasirodymas 
politinių kalinių tarpe bai
giasi liūdnai: išeina su ap
skaldytais žandais, o kartais 
ir dantis išsineša saujoj.

Man pasakius savo pavar
dę, dauguma prisiminė ma
no raštus ir visuomeninį vei
kimą ir todėl abejonės išny
ko, o mes pradėjom draugiš
kai pasakotis savo įspūdžius 
ir pergyvenimus. Mes pasi
sakėm, kad keliaujam į Var
nius. Nekurie net pavydėjo, 
kad musų kančios—tardy
mai jau baigti ir žinom kur 
stovim. Jų likimas dar ne
aiškus ir todėl kiekvieną 
kankina. Vienok ta nuomo- 
monė yra klaidinga. Nors 
mes varomi liogerin, bet 
žvalgyba tuo dar nepasiten
kina. Tau ramiai sėdint ji 
knisasi po tavim, rankioja 
“medžiagą,” ir jei tik pajė
gia sudalyti bylą, tai ir iš 
Varnių tave paims ir prieš 
karo lauko teismą pastatys.

J akis man metėsi jaunas, 
gražus vaikinas, kuris go
džiai ir sumaniai, garsiai 
skaitė atneštas “Lietuvos 
Žinias.” Susipažinau su juo 
arčiau. Pasirodo, kad tai 
veiklus socialdemokratas iš 
Vilkaviškio, Mažeika, kurį 
po keliatos dienų čia pat ant 
Šešupės kranto fašistai su
šaudė.

Fordas statys automobi
lių fabriką Vokietijos mies
te Koelne. Skiria .S 1.000.000.
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TARPTAUTINIS KAPITALAS 
DRASKO VALDŽIAS.

Vokietijcs kairiosios koali
cijos sunki padėtis.

Vokietijos dabartinė vy
riausybė sudaryta iš social
demokratų 'ir vidurio gru
pių. Nuo pat savo pradžios 
vyriausybė stovi kaip ant 
vulkano. Pernai jos ko tik 
ne išsprogdino kreiserio sta
tybos klausimai. Bet vis, 
ypač dideliu socialdemo
kratų taktingumu, ji buda- 

Į vo išgelbima. Socialdemo
kratai statos klausimą, kur 
atsidurtų šalis, jei jie iš vy
riausybės išeitų. Vokietijos 
ūkiška būklė sunki. Viduj 
didžiausias nedarbas, o san
tarvininkams reikia kasmet 
išmokėti milžiniškos sumos 
reparacijų (kontribucijos).

Kancleris Miulleris (s.d.), 
sudarydamas vyriausybę, fi
nansų ministeriu pakvietė 
socializmo teoretiką ir dide
li finansų reikalų žinovą

kiti. Boba Paula Lyka nu-lp" 
nuodijo tėvą, motiną, antrą
jį sūnų, vieną brolį ir dėdę. 
Dėl to jos pirmasis sūnūs li
ko vienintelis ūkių paveldė
tojas. “Illiustirte Zeitung” _ 

kad tų kaimų 
labai mėgdavusios .

šios deklaracijos sujudo vi
sas finansų pasaulis. Užsie- dar pažymi.
nių ka: politiniai moterys
sluoksniai, kitų finansistų dažnai mainyti vyrus, žudy- 
įtakoj Olcngano), davė su- damos pirmuosius.

SLOGA I

arčiau, 
tėve?

prasti \ ok.etijos vyriausy
bei. kad be sachto pritarimo
p__  . . .___
gruodžio įvykdyti savo pasi
žadėjimus vyriausybei tru-. 
ko 330 milijonų markių.

paskolų ne uos. O pabaigoje
_«_»_• - — - ' — , <

Vyriausybė su-šachtų ėmė’ 
taikintis. A vriaus.vbei nusi-j 
leidus, per \ okietijos banką 
gaunama is Amerikos (mil. 
Morgano) paskola. Deja, 
didesniais ; rocentais^ kaip 
vyriausybė buvo numačius.

Susidarius tokiai padėčiai 
Hilferdingas. nors ir prašo
mas savo c raugų toliau pa
silikti. atsisakė nuo ministe- 
rio pareigą, nenorėdamas 
vykdyti kitų primetamas 
programas.

Miulleris kreipės į socd.

Pažiūrėkime, ar iš tikrų
jų sloga yra- nesunkus susir
gimas, ir, ar nėra priemonių 
su jąja kovoti.

Žmogui susirgus sloga, 
nosis Taudonuoja ir patins
ta, akys ašaroja, atsiranda 
čiaudulys ir iš nosies skys
timo varvėjimas, ausis “už
gula” ir galva darosi sunki, 
kaip “medinė.” Sloga ser
gančiam žmogui sunku esti 
dirbti fiziškai, proto darbas 
taip pat esti negalimas.

Užleista arba dažnai pa
sikartojanti sloga pereina į 
nuolatinę slogą. Tada galva 
skauda ir nosis esti nuola
tos “užkimšta” ir iš jos ne
retai sunkiasi tirštas, pūlin
gas skystimas. Žmogus ima 
blogiau užuosti ir skonį ne- 
taip gerai jaučia.

Be to, žmogus, sergąs slo
ga, negali laisvai kvėpuoti 
pro nosį — naktimis jisai 
miegodamas knarkia, o die- 

] nomis budėdamas kalba 
į “pro nosį.”

Reikia žinoti, kad nosis 
valo, šildo ir drėgina orą, 
kurį alsuodami mes įkvė
piame į plaučius. Žmogus, 
negalėdamas kvėpuoti pro 
nosį, kvėpuoja pro burną ir 
todėl daug veikiau suserga 
gerkle, ausų arba plaučių 
įvairiomis ligomis, nes jis 
įkvėpia nevalytą, šaltą ir 
sausą orą. Nervų ligų dėl 
slogos taip pat gali įvykti.

I Sloga yra užkrečiama li
ga. Jąja susergama dažniau
siai dėl persišaldymo, nes 
persišaldymas yra patogi 
aplinkuma šitai ligai plėstis. 
Žmonės, turį kurių nors tru
kumų nosy, .pavyzdžiui, 
siaurus nosies takus, arba 
iš prigimties esą menkos 
sveikatos, daug veikiau su
serga sloga. Persišaldymas 
nėra tiesioginis šito susirgi
mo, kaip ir kitų ligų, kalti
ninkas, bet yra tiktai neigia
mas žmogaus organizmui 
veiksnys. Šiaurės keliauto
jai perneša didelius šalčius, 
vienok nesuserga dėl persi
šaldymo.

Tad, dėl sėkmingesnės 
reikia save

Sloga arba slanktas yra 
viena dažniausiai pasitai
kančių ligų. Kas jąja nėra 
sirgęs? Dauguma žmonių 
jos nelaiko liga ir sako, kad 
jąja susirgus neverta yra ir 
gydytis , nes ji negydoma 

i trumpiau, o gydoma ilgiau 
tęsiasi.

Vis dėlto šita liga reikia 
pažinti, nes ją pažinus gali- 

' ma nuo jos apsiginti.
Havro tarptautinio statis-'

J. Jsns.

Ar Pritruks Žmo
nėms Vietos Ant 

Žemės?

tikos biuro bendradarbiai 
apskaičiavo, kad per pasku
tiniuosius 20 metų, nežiū
rint į baisius karus ir revo
liucijas, žmonių skaičius pa
šėlusiai auga.

1910 metais visam pasau
ly buvo 1 miliardas, 600 mi- 
lionų gyventojų, o dabar yra 

Į2 miliardu.
____  - t____ i Institutas žemės skritulio 

drg' HTlferding^ Hilferdim' Hertcą būt: firtansų minate-,g) ventojus šitaip paskirstė: 
gas s isoms sunkiausioms riu- Tas ir a’.sisakė. \ pač to- Azijoj, . 00.000,000, Euro-

i

I
I

rim- dėl. kad buržuazinės parti- poj, 500,000,000; Amerikoj,] 
jos nutarė sumažinti mokės-*220,000,000; Afrikoj, 10,-Į 

ybei lėšų truks-'
Ita. Tad pagaliau Miulleris• •

I

VILTYS IR SVAJONĖS.
I.

Gražios, saulėtos 
Gijos vilionių!
Amžių lydėtos 
Bangos karionių!

Viltys, svajonės, 
Kame jus gimstat?
Kodėl nesenstat?
Kodėl negrimstat? 

Kasgi jus siunčia? 
Dangus austasis? 
Kovos už būvį? 
Kelias sunktasis?

Kas pasakytų?
Kas gal suprasti?
Jūsų gimtinės 
Niekam nerasti!...

Keliais slaptingais 
Jus atkeliaunat;
Retai teisingos— 
Tankiai apgaunat.

II.
Nei jus apglėbti, 
Nei jus apimti! 
Skausmą suteikę 
Nenorit rimti.

Bet kaip apleidžiat, 
Kasgi belieka?
Siekta, kovota,
Virsta į nieką.

Kaip tikrenybės 
Paliečia dienos, 
Viskas aplinkui 
Kaip grabo sienos...

.Mes esam dulkės
Po jūsų kojų. 
Tiktai per jumis 
Siekiam rytojų.
Chicago. Virvytė.

problemoms būdavo 
čiausias patarėjas, ypač ge-jos nutarė 
ras žinovas reparacijų rei- nius,jp vaisi 
kalų. J— ~ -----—

Norėdamas Vokietijos paskyrė finansų ministeriu 
ukiui duoti tvirtesnius pa
grindus. jis prieš Kalėdas iš
dirbo penkerių metų ūkio 
planą, kur buvo kai kurie

’ mokesčiai sumažinami, kai 
kurie padidinami, padidina
mos išlaidos bedarbių drau- kad bankai 

■dimui. Vyriausybė šį planą sybes. Pirma: 
priėmė, 
priėmė 
pataisomis, 
tiko su Hilferdingu ir jo Socialdemokratai koali- 
partijos draugai, reichstago ei joj kol kas pasilieka, ma- - .
socialdemokratų frakcijos nydami. kad tik jie tinka- ne^ b^ juodi, 
nariai. Manyta, kad Hilfer- miausia mokės ginti Vokie-1 
dingui perdaug turėjo įta- tijos reikalus 
kos ministerijos įvairus pa-’ 
tarėjai.

,! Be to, tik ką vyriausybei Bet par 
pasiūlius savo projektą pa- ĄT--------
skelbė savo I 
mus Vokietijos banko direk- naujų rinki ų, ir jei gautų laiko statistikas jau apskai- 
torius šachtas. Jis vyriausy- daugiau babų, pasiliks, jei čiavo, kad esant tokiai gimi- V • • C
bę smarkiai kritikavo. Dėl,ne. išeis iš .riausybės. mų procesijai po kokių 200 MOtCrS K.H1T<1UJ3 Oll 
------------------------ ----------------------------- , - - - ,— metų ant žemės taip bus

’ “ kad žmonės turės 
_ I

į Bet kiti tvirtina, kad že- 
imėj vietos bus pakankamai. 
Kiek blogiau bus su maistu, 

žiauraus darbo aplinkybes,'Galimas dalykas, kad tada 
o iliustruoti žurnalai pilni tu aP’e gardžias sriubas ir 
moterų atvaizdų. ‘ kiaulinius kotletus žmonės

Tam reikalui ištirti Veng-'užmirš. Jie maitinsis kokiais 
rijos vidau> reikalų ministe- milteliais. , 
ris sudarė tam tikrą komisi- Baisiausia, kad žmonijos 
ją. kuri pakvietė talkon augimas gręsia senajai pa- 
policijos bu’ ’us Areštavus šaulio kultūrai. Masių slė- 

bobas ir paša- giama Jau ir dabar nyksta 
joms, kur pirkusio^ kultūra. O kas bus toliau?

-------- .'aus policija.sku-Į L1A—___ _  
.entojai pastebėjo, kad tuo-!bėjo pas Zuzaną Olah į Na- gyventojų vis auga. 
=e kaimuose įsigalėjusi gykiuito ka a. Bet įėjus į »Prieš karą visam 
“Einkindersistema” (vieno triobą. rad< ą‘po balkiu ką tebuvo 20 miestų su

• 1

kankint savo kūną, o prote- taikydavo

000,000; Okeanijoj, 7,000,- 
000. Iš visų Europos šalių 
gyventojais turtingiausia 
Rusija: ten ju gvvena 115,- 
000,000. '

Visam pasauly gimimų 
skaičius nepaprastai auga. 
Kasdieną visam žemės skri
tuly gimsta po 50,000 naujų 
žmonių. Smarkiausiai vei-Į 

isiasi negrai, kurie savo rasę 
padvigubina per 40 metų,j 
tuo tarpu kai baltieji tik per 

į 80 metų.
Iš čia nesunku išvesti, kad 

pagaliau viso pasaulio žmo-

X

iki šiol buvusi ūkio ministerį 
prof. Mold -nhauerį (bur
žuazinių par..). o ūkio mini
steriu reichstago narį Ro
bertą šmidtą (socd.).

Tad antras atsitikimas, 
griauna vyriau- 

as buvo 1927 m., 
Reichstagas gi jį kai bankų buvo nuversta 
tik su stambiomis Norvegijoje darbo partijos 

Daug kur nesu- vyriausybė.
Hilferdingu ir jo

j kosi tikį į tą patį Kristaus 
mokslą, o pešasi kaip katės 
vienam maiše. Taigi išeina 
kad jus nežinot, kurion pu
sėn reikia eit į dangų. Jeigu 
socialistai ginčijasi, tai ste
bėtis visai negalima, nes jų 
kova tik prasideda. Darbi
ninkai tebėra da neorgani
zuoti, nesusipratę, o priešų 
daug ir jie galingi. Taigi 
reikia kartais ir pasiginčyt, 
kad nepadarius klaidos. Bet 
ko ginčytis jums, krikščio
nims? Jeigu Kristus parodė 
jums aiškų kelią į dangaus 
karalystę, tai kokiems ga
lams reikia tiek tikėjimų ir 
visokių kunigų? Juk niekas 
jums nenori to kelio pastoti. 
Kristaus parodyta, ir keliau
kit. Kapitalistai ir jų val
džios tam nesipriešina, bet 
dar padeda. Taigi pasakyk, 
tėve, kokių plynių jus ginči
jatės?

—Tu, Maike. nežinai, 
kad tikėjimas irgi turi dide
lį priešą. Tai yra velnias, 
kuris gadina visus gerus 
Dievo darbus ir klaidina

—Koman, vaike, 
—O ką pasakysi, 
—Gausi į kailį.
—Už ką?
—Never mai, už 

per tiek metų mane fulinai, 
tai dabar aš noriu tau atna- 
gradyt.

—Ar tu manai muštis, tė
ve?

—Jeigu jau tu taip bijai, 
Maike. tai ši rozą paliksiu 
tavo kailį čieiybėj, ale pa
mokslą vistiek tau pasaky
siu. Jes. vaike, aš ‘‘Darbi
ninko” gazietoj tiek prisi
skaičiau faktų, kad galiu ne
tik tave sukirsti, ale galiu 
stoti ant kritikų ir suvaryti į 
ožio ragą patį jūsų popiežių 
Marksą.

—Perdaug nesigirk, tėve. 
Geriau pasakyk, ką tu skai
tei ir ką tu sužinojai.

—Jes, Maike, aš tau iš
dėsiu viską kaip ant delno. 
Tu vis vesdavai mane į pik
tą pagundą, kad aš prisira
šyčiau prie cicilistų. Tu vis 
sakydavai, kad jūsų parti
jai priklauso viso svieto at
eitis. O dabar, kaip aš iš 
“Darbininko” sužinojau, tai 
jūsų partija ateities visai 
neturi. Jus laikėt mitingus, 
sakėt prakalbas, kėlėt ler- w 
mą, žadėjot pastatyt nauja j‘uk 
pasaulį, o kaip reikėjo, tai t.v _____ .. v ,
nepadarėt nei pisšs. Vietoj škaplerių ir maldų nuo] 
pabudayot geresnį ^asauUJ piktos dvasios apsiginti. O 
jus pagimdėt bolševikus, su j - - -- ■
kuriais dabar patįs vajavo"'nĮp^Sakė.' 
jat ir negalit nuvajavot. reikia pasninkaut

—Ar tai viskas?
I

—Veidiminut, Maike. Aš stonai tvirtina.
da noriu tau priduri, kad iš gerai mėsos .privalgyt. Va-‘ 
jūsų darbo nieko neišeis ir Juk to, Maike, ir eina sporas.' 

—Taigi tas ir parodo, tė- 
I jus nežinot, kaip i

ką. Tu

»

i Jei kasdien žemės skritu- 
tijos reikalus galutinose $Pm:>ta 50,000 vaikų, tai į 
prasidedančiose galutinose £abrna skaitytį, kad per /0( 
derybose su >antarvininkais. jnetų pasauly bus daugiau, 

rti’ s būklė sunki. kai 4 miliardai gyventojų. ] 
Manoma, kad netrukus so- Tai bent ankštumėlis! > 

kontr-pasiuly- cialdemokratai pareikalaus Vienas turįs daug atliekamo 1 ] 1*1 1 • ... . '1'1 X A • X • 1 • 1*1’*

TRYS KAIMAI, KUR ŽMOGŽUDŽIAI gyventi susiglaudę. 

GYVENO.

.v V XX -XX -- — l

žmones. Jo biznis yra kožną tebėjo, 
dūšią nuvesti i peklą. Teisy
bė. I 
kelią i dangaus 
ale zlydukas visada žmogų 

i iš teisingo kelio išveda. Va-
___ Maike. i dangų pa- 

tropvt nelengva. Reikia viso-

Vienos Vengrijos provin
cijos žmonės jau senai pa- 

, kad trijuose so
džiuose. ypač Nagykiurto ir I

Kristus parodė žmogui,Nagyrevo kaimuose, būna
i dangaus karalystę.!}?bai Jažnai ir netikėtų mir-I

I
ties atsitikimų. Dėl to buvo 
visaip manoma, tečiau vie
šai įtarimo tų kaimų gyven-'pirmąsias d 
tojams niekas nedrįso mesti.1 kius

-. • IKiek vėliau apylinkės gy-į nuodus, tuo ;ai
X •
V

se
u

vaiko sistema). Jeigu pasi-j 
i kurioj šeimoj!

kad reikia ■ ^imti antram vaikui, tai daž-‘ 
niavsiai atsitikdavo taip.

i jog tas antrasis vaikas ne
rti ukus mirdavo. Kuomet ši-

.• tokie dalykai ėmė gana daž- 

. na i pasikartoti, tai apylinkės!
vikai jums pagadina, o ką kritikuojat. Kritikuojat jus tarpe kilo įtari-
bolševikai sugalvoja, tai jus mus, kam mes į 
pagadinat. Iš viso jūsų ler-jkomunistus, su kuriais dabai 
mo pasiliks tiktai burbulas., kovojam visai užmirš-
ir daugiau nieko. Dabar galijtat. kad jūsų Dievas sutvėrė.' 

velnią, kurio jokiu budu ne- ' 
suvaldyti. Socialistai i

f

r

Iri
ne ^°‘ jys tikit, kad jis neklaidir.-l' 

gas, kad jis viską žino iš kal
no, kad jis visagalis. Visa
galis, o velnio negali suval
dyti.

—Gud bai, Maike, aš jau
einu.

I

O 
kaip geriau gintis. Kristus 

Katalikai tiki, 
ir

darbininkams laimės jus . — •
niekad nepadarysit, ba ką ve, kad .._T1__
tik jus sugalvojai, tai bolse-((jangu patekti. O socialistu.

kalbėt. # b.
—Gerai, tėve, dabar pasi-! gaii ‘_____

klausyk, ką aš tau pasakv- vra žmonės, kurie gali kar
siu. Tau nepatinka socialis- (ajs įr suklvsti. Bet pasakvk 
tai. kad “pagimdė komuni- man. tėve, kaip Dievas galė- 
stus. Bet tu čia klysti. Ko- j0 tokia klaidą padaryt? 
munistus “pagimdė” r* ~~ 
cialistai, bet tam tikros sąly
gos, kurios susidarė po Rū
šims revoliucijos.

—Neišsisukinėk, Maike. 
Jus visi tikit į Markso moks
lą, ale negalit tarp savęs 
susitaikyt. Vadinasi, jus ne
žinot, kaip socializmą įvy
kinti. Matai, vaike, kaip 
greitai aš tave sukirtau!

—Nesidžiauk, tėve, nes 
tuoj čiaudysi. Tik atsimink 
krikščionybę, kurioj tu ma
tai savo dūšios išganymą. 
Katalikai ir protestonai sn-j

pagimdėmfmas’ t(?čiau policijos vis dar
1 . nepasiekė. Tik šįmet, vos

i prieš kelias sąvaites, į poli
cijos rankas pateko viėnas! 
anoniminis laiškas, kuris 
vertė policiją iškasti du. ką 
tik mirusius iš tų įtartinų! 
kaimų, jaunavedžių lavonus 
ir juos ištirti. Iškasė ir vis
kas paaiškėjo: rado tiek ar- ku knve

Ilgais Sijonais.
Kitą kartą, labai nesenais 

laikais, moters nešiojo sijo
nus plačius, siekiančius že
mę, net su lankais. Ir buvo kovos su sloga, 
gera. Po karo įsigalėjo sijo- užgrudyti. Reikia iš anksto 
nukai aukščiau kelio. Mo- pratintis prie šalčio. Reikia 
terš įprato nešioti be jokios rytais šlapiu rankšluosčiu 
sagos jupel^s. Prasidėjo apsitrinti arba apsiplauti 
blauzdų gadynė. Bet štai šį visą kūną šaltu vandeniu, 
rudenį madų karaliai pa- Be to, reikia pabūti kasdien, 
diktavo moterims vėl ilgus kad ir žiemą, kiek ilgiau 
sijonus, net su uodegomis, gryname ore, ką nors nesun- 
Prieš tokias senoviškas ma- kiai dirbant. Žmogus, įpra- 
das ^sujudo visų Europos tęs prie šalčio, ir žiemą ne- 
kraštų moterys, o ypačiai sušals ir nesusirgs arba kita 
Anglijos ir Francuzijos, ku- kuria nors liga, o žmogus, 
rios ilgų sijonų madai pa- įpratęs nuolatos šildytis prie 
skelbė karą. krosnies, ir vasarą gali per-

v _ _ _ Ši mada smarkiausių prie- sišaldyti ir susirgti.
vieno invalido bar jų yra 40. Pirmoj vietoj šų sutiko franeuzų moterų Drabužiai, žinoma, turi 
p pat kaltina- stovi New Yorkas su 9,350,- teisių lygos narių tarpe. Jos atitikti oro temperatūrą.

ą nužudžiusi,1000 gyventojų, paskui eina jau prieš keliolika savaičių Nesunkiai sloga susirgus 
stengiasi įvairiais budais galima apsieiti ir be ypatin- 
sukelti moteris prieš mote- gų vaistų. Reikia tiktai paši
nų rūbų siuvėjų diktatūrą, likti namie ir šilčiau apsi- 
Jos kovai su ilgais sijonais vilkti. Dėl išprakaitavimo 
sudarė atskirą komitetą, ku- galima išgerti liepos arba 
ris kasdien kuo nors viešu- ramunėlių žiedų 
moję pasirodo. Nesenai šios Šituo į 
ligos pirmininkė, ponia Ma- uogos taip pat 
ria Verone, pranešė francu- Be to,
zų 
rų 
su 
nę ... 
koma tame kvietime, neturi 
prileisti, kad madų diktato- ti. kad alkoholikai ir rukyto- 
riai atimtų trumpiems sijo- jai sloga serga sunkiau ne- 
nams piliečių teises.

Net Faubourg’o kliubo,

Didmiesčiai su milionais

•Prieš karą visam pasauly 
ą'po balkiu ką tebuvo 20 miestų su milioni- 

tik pasiko Aą. Kartu su niu gyventojų skaičium. Da- 
ja gyvenusi i ‘ 
našlė, kuri • 
ma savo v. r;
papasak* olicijai, kad,Londonas su 7,660,000; Pa- 
Olah saviž ; bei buvo jau ryžius su 4.600,000; Berly- 
iš anksto į > rengusi. Tuo nas su 4,125,000. Visoj Eu- 
metu. kai o atkasti mi-'ropoj yra 15 miestų su mi
nėti du la ai, Olah po lionjniu gyventojų skaičium, 
balkiu par ė sau kartu-'Amerikoj 13, Azijoj 11, Au- 
ves ir ka' n žiūrėdama stralijoj 1.

; pro langą i .davusi polici-į Reikia 
įjos pasirod: •_ Kai tik poli-jFrancuzijoj, 
icija pasirodė.
kartuves ir y. < Įkorė.

Šitą susek
.kos teisėjo ■ 
rė reviziją

tose.

1 ( I

arbatos, 
pačiu tikslu aviečių 

vartotinos, 
gerai yra padaryti 

moterims rumunų mote- karšta kojų vonia su druska 
kvietimą sudaryti kovai arba su garstyčiomis ir pa
ilgais sijonais tarptauti- leisti viduriai, jei yra jų už- 
kompaniją. Moters, sa- kietėjimas.

Ta proga, reikia pažymė-

Reikia pastebėti, kad 
, kur kasmet iš 

. šoko į savo 10,000 gyventojų miršta 
____  1168. mirimai dar pralenkia 
Szolnako tai- gimimus.

Tai šit ko galima laukti
’usiujų metri- nelabai tolimoj ateity. O da- 
ir susekta ne-Į bar mes skundžiamės, kad

kta dar viena kit ir nurimkit!
Berik iš Na-į- Bet vienas Amerikos

. .. ___ . i« pas kurią į mokslininkas nesenai pa-žinomiausio ir kilniausio Pa
dus pirkusios iš Zuzanos rasta tam tiki /kasos knyga,'skelbė naują pažiūrą į šį da- ryžiaus kliubo, kurio na-_______________ ,
Olah, Nagykiurto kaime. Ikur buvo r?. ruojama par- lyką. Jis sako, kad tautoms riais yra daug franeuzų ge- įvykstanti dėl sifilio.

Visa šito pasekmėj dabar duodamosi. . uodų “porci-]kulturėjant gimimų skaičius rosios visuomenės vyrų ir A~1-----:
miestelio Szolnok kalėjime jos” ir pažy a jas pir- kas sykis eina mažyn. Fran- moterų, nesenai savo viena-
uždaryta 48 moterys, visos'kęs. Po to b’ivo ’ J---- ----------------------- ---------- -------- -i —
kaltinamos nužudžiusios tiek bobų. 

į drauge 100 žmonių, dau- Szolnoko kalė ir 
giausia jaunų savo vyrų ir

lyto jas padą-
I*

eniko. kad jo užtektų išti- paprastai <i u mirčių. Vė- mums ankšta gyventi! Sės
tam kaimui išnuodyti. Tuo- nau buvo > 4 ' " ‘ :----- 1-:*'
Į jau buvo sulaikytos mirusiu-j boba. Krist/ 
j.jų našlės. Šios pasisakė nuo-Įgyrevo sodzj

X •• i nr, i i et ^7 n rr o ‘ i

MOKYKLOJ PERŠAUTOS 
2 MERGAITĖS.

Peabody, Mass. — Perei-j 
•tą sąvaitę čia nežinia kas 
i šovė į žydų mergaičių mo- vaikų, 
kyklą. Kulipka inėjo per 
langą ir sužeidė dvi merga 
tęs po 12 metų amžiaus.

gu blaivi ir nerūką žmonės. 
Reikia dar paminėti dvo

kianti sloga, pasireiškianti 
dvokimu iš nosies, ir sloga, • j A A _ J

Aplamai, reikia žinoti, 
.... . kad daug įvairių ligų, pa-

suiaikyta cuzijoj jau daugiau miršta, me susirinkime svarstė ilgų vyzdžiui, irmėdė, tymai ir 
nužudžiusios tiek bobų. jau nebetilpo negu gimsta, šita tendenci- sijonų klausimą. Susirinki- tt., sloga prasideda pačioj 

|ja matyt Amerikoj, Angli- mas priėmė rezoliuciją, ku- savo pradžioj. Tad geriau- 
Tos bobos žudydavo visus joj ir Vokietijoj. Taigi gali- rioje sakoma, kad dienai šiai yra kiekvienu, o ypač 
~~ * ---- — kad ateityje reikia palikti trumpus sijo- užsitęsusios, kalbamosios

I

:me.

Vokiečių spaudoj Buda
pešto korespondentai stam
biomis raidėmis aprašo to

tuos, kas e az. i atneša nau- ma manyti,
dos: pirmo ėj pasenę tė- žmonių skaičius netik neis nūs, o baliams galima varto- ligos atveju kreiptis i gydv- 
Vai, raiši 'L jpvalidai, dldvn Kpf vicai atkiliai ___ ti ir ilmic Xfnt/xt« Vari fr»io Vari aic ičoičVintu rlo_

antrieji vnikni ir jisa r, k a: invalidai, didyn, bet visai atbulai — ti ir ilgus. Matote, kad re- toją, kad šis išaiškintų da- • 
.............. s eis mažyn. zoliucija švelnina padėtį. lyką. Dr. V. Vaičiūnas.
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DIDELI SUKILIMAI SO- KAIP VARŠUVOJ SKUTO 
VIETŲ UKRAINOJ.
Paskutiniu laiku įvairiose , ....

Sovietų Ukrainos vietose ki-
lo dideli valstiečių sukilimai 
prieš komunistus. Valstie- 

įčiai labai pasipiktinę Sovie- 
• tų vyriausybės teroro politi- 
1 ka. Belilovcos kaime valstie-

Pajieškau draugo Jono Melniko, 
Zubiškių kaimo, Salaku valsčiaus; 
pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. Pra
šau atsišaukt arba kurie apie jį žino 
malonės pranešti. (6)

PETRAS ŠIMKŪNAS
45 Fairmont st., Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Prano Žilinskio, 
.Igus metus gyveno Scranton, Pa., o 
potam išvažiavo j Cleveland, Ohio.; 
dabar nežinau kur jisai randasi. Mel
džiu atsišaukti aiba kas apie jį žir.o 
prašau pranešti (6)

PAULIUS ŽILINSKAS
409 W. Markct st., Scranton. Pa.

REIKALINGAS BARBEK1S
Turi būt patyręs skutėjas. Geram 

vyrui, gera vieta Atsisaukt tuojaus.
JOHN KANCEVIČIUS (6) 

169 River st., Haverhill, Mass.

SENELIUS.
Varšuvos sendlių prie-

> “maištas.” 
Kirpimo ir skutimo mokyk
lų mokiniams buvo leista 
praktikuotis prieglaudoj 
esančiais seneliais, nuker
pant ir nuskutant juos ne
mokamai Mokiniai daugelį 
senelių sužeidė, dažnai be
skubdami suraižydavo veidą 
ir kaklą. Prieš tuos moki
nius tad ir pąkėlė ‘‘maištą” _____ _____
prieglaudos seneliai. Jie rei- valsčiaus, Skardupiii kaimo, 

kalauja, kad ant jų barzdų 
mokiniai daugiau nesiprak- 
tikuotų. .

Kiekvienam prisiusime labai ste
bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo Adresuokit: (8) 

PRACTICAL SALES CO.MPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

INTERNATIONAL PAPEI 
AITO P0WER C0.Prohibicininkų

Žvėriškumas.
Visa šalis šiandien grie- ‘apsupo finansų ipspek- 

žia dantimis dėl neapsako- cij užmušė inspektorių ir 
mo prohibicininkų sužvėrė-į-J įeimvn3 y. padegė na- 
p.mo. Prieš pat Kalėdas jie'^ pašaukti pagalbon če- 
isivpržp Cahfnrniini i tūlo’. • , • • i__ ___ __ .aįsiveržė Californijoj Į tūlo

Business Manage'r-.J. G. Gegužis, Y‘U"UU ,ir. ^O pa-
253 Broaduay, So. Boston. Mass. daryto alaUS. AlUS bUVO da 

0WSKiiI,iaS.yGT2lt.»OMa.,. neinąs ir jie jo nelietė. 
J. G. Gegužis, So. Boston, Mass Paties BrOWnO nebUVO tUO- 
Stanley Michelson. So. Boston. Mass. met namje> 0 jo žmona pa- 

»nd?others ^uri^^ideT^hSl' aiškino prohibieminkams, 
1 per cent, or more of totai amont of kad IRS alus daromas Šven- 
bonds, mortgages, or other securities

By J. G. Gegužis, Publ.
to and substąibed before me
1-st, 1929.

—No ne.

Sworn
October
Roman Vasil, Justice of the l’eace. 
M y Comrn. Exp. Oet. 11, 1929.

15,000 VAIKŲ
BE TĖVŲ.

tems. Taigi prohibicininkai 
sugrįžo pas Brownus per 
šventes. Paties Browno vėl 
nebuvo namie. Jo pati tuo 

■tarpu laukė naujo kūdikio 
•ir jau buvo pradėjus sirgti.

i rado ketu- 
__  _____  alaus, areštavo 
sergančią moterį ir išvežė 
ją i šaltą kalėjimą. Tenai 
ji klykdama ir šaukdamosi 

; pagimdė kūdikį

kištai ir kariumenė nukovė 
5 valstiečius ir 20 sužeidė. 
Kitose vietose valstiečiai 
puola “Selsovietus” (kaimo 
tarybąs), žudo sovietų val
dininkus. Sukilimai pavyks
ta likviduoti tik po kelių die
nų. Vienam Podolijos gu
bernijos kaime valstiečiai 
sugriovė 1------- t . -
Atvykusieji čekistai užmušė ropei rovsk 
30 žmonių.

i

i

Klases A Conunon Stako

Franeuzų ir Anglų kariu- pagalbos pagimdė kūdikį 
menės 10 metų laikė okupa-.be jokios priežiūros, be dak- \r/viziri t i irvcvę Vokietijos Reino kraštą. 
Dabar, palikdami vokiečių 
teritoriją, kareiviai palieka 
Vokietijai didelę dovaną— 
15,000 pavainikių vaikų. 
Toms jaunoms motinoms su 
vaikais susidarė bloga padė
tis. “Reino-Vestfalijos mo
terų lyga" nutarė remti tas 
apleistas moteris ir reikalau
ti, kad tėvai nors joms mo
kėtų alimentus. Bet, deja, 
franeuzų ir anglų įstatimda- 
vybė palaiko tėvus. Ffancu- 
zų įstatymu apskritai už
drausta jieškoti pavainikio 
vaiko tėvo. Tėvas, kuris sa
vo valia neprisipažįsta save 
vaiko, yra visiškai atleistas 
nuo atsakomybės. Einant se
nuoju Anglijos Įstatymu, tė
vų prievolės pavainikių vai
kų atžvilgiu galioja tik. tuo
met, kai vaikas gimsta Ang
lijos teritorijoje. Vokietijos 
Moterų Lyga dabar renka 
medžiagą apie atsitikimus, 
kuomet suvyliotojai žadėjo 
mergaitėms jas vesti. Šiais 
tasitikimais yra galima iš
kelti bylas Anglijos ir Fran- 
euzijos teismuose. Lyga jau 
surinko medžiagos keliems 
tūkstančiams tokių procesų.

PLĖŠIMAI DETROITE.
“Keleivio” skaitytojas 

prisiuntė mums iškarpą is 
Detroito dienraščio, kur Į 
vieną dieną yra aprašyta 
apie tuzinas įvairių užpuoli
mų ir plėšimų. Bet įdomiau- 
sis įvykis buvo su rubsiuviu 
J. Kryda, kurio dirbtuvėn 
atėjo ginkluotas banditas ir 
pareikalavo pinigu. Kada 
Kryda pasiūlė jam kelis do
lerius, sakydamas kad dau
giau prie savęs neturįs pini
gų, banditas liepė jam para
šyti čekį ant $2,500, paskui 
pasišaukęs taxį nusivežė 
Krydą į banką, tenai stovė
jo apie pusę valandos eilėj 
pakol gavo pinigus, paskui 
parvažiavo su Kryda atgal Į 
jo dirbtuvę ir paėmęs iš jo 
visus pinigus pabėgo. Kryda 
yra senas žmogus ir tas už
puolimas ant jo taip pavei
kė, kad jis paskui ilgą laiką 
negalėjo kalbėt.

RUSIJOJE SUŠAUDYTA' 
GENEROLO KORNILOVO 

SESUO.
Serpuchove GPU agentai 

suėmė žinomojo baltųjų ka
riuomenės 
vornilovo

Ji buvo 
gyvenusi 
ir vedusi 
propagandą. Kornilovo se
suo teisme paaiškino, kad ji 
gyvenusi svetima pavarde 
tik todėl, kad bijojusi per
sekiojimų. Jokios propagan
dos ji nevedusi ir tik moky
tojavusi vidurinėj mokyk
loj.

Kornilova buvo nuteista 
sušaudyti, pakeičiafit mir
ties bausmę katorga iki gy
vos galvos, jei ji prašysianti 
malonės.

Tečiau 
atsisakė 
prašymą, 
ta.

PER MEDŽIUS NEMATO 
MIŠKO.

____  ________ ‘ Rf insomolskaja Pravda”) 
finansų komisiją, pasakoja, kad stoty Dniep- 

\ dingęs visas 
traukinys No. 802. Tik de
vintą dieną pavyko surasti 
traukinį. Pasirodo, kad jis 
stovėjo ramiai toje pačioje 
stotv.

Pajieškau dviejų tikrų dėdžių Jur
gio ir Antano .Jokubaus ų; Jurgis 
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. Iš 
Lietuvos,- Keturvala ių parapijos ir 

, Vilka
viškio apskričio. Prašau atsišaukti, 
ar j ’os žinanti malonės pranešti.

M. JOKUBAUSKAITĖ ( 
1849 Dufresne st., Mor.treal, Canada

~~~— ------------------------------- Z’

APSIVEDIMAL
Pajieš’-au vyro apsivedimui nejau- 

nesnio 40 ir nesenesnio 50 metų. Esu 
našlė, 40 metų, tinkanti prie ūkės, 
biznv arba Lile darbo. Gyvenu iš sa
vo darbo, links-rfo budo

A MURAZIENĖ
135 E. 110-th st., Chicago, Iii.

Dividendas.
Board Direktoriai šiose dieno

se paskelbė reguliarį kvartalini 
dividendą šešiasdešimts centų 
(60c.) nuo sero ant klasės A 
Ccmmon Stako šios Kompąni- 

’ jos, kuris bus mokamas Vasario 
(6); 15 d., 1930 m. Klasės A Common 
__! Stako turėtojams kurie buvo ant 

rekordo uždarant bizni Vasario 
1 d., 1930. čekiai bus pasiųsti. 
Transferio knygos palieka at
daros.

R. G. LADD. Ass’t. Treas. 
Boston, Mass., Sausio 8 d., 1930.

PARSIDUODA KARMA 
ikrai žemės, ani štefitavo kelio, 

su visais įtaisy- 
induo; 2 ar- 

duoda 125 kvortų 
po 14c. 

(6) 
Mass.

35 akrai _____,___ ____
8 kambarių namas su vi 
mais, elektriką, miesto va: 
kliai, 12 karvių, 
pieno į dieną ir parsiduoda 
kvorta C. VASILAUSKĄS

Main st., W. .Medwąy,
Telefonas 226 ring 12. 4

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WORCESTER. MASS
Gyvenimas: 101 Sterling St.

Ofiso TeL: Park M91 
Namą TaL: Mauk <•**

H
••
I.

PAJ1EŠKOJIMAI

Pajieškau vaikino ar našlio nuo 
3*) iki ;$5 metų, esu našle 32 metų,1 
turiu dvi mergaites, maitinuos iš sa
vo rankų darbo, turto neturiu.

J. PETREIKIENĖ
135 E. 110-th st.. Chicago, Iii į

k

taro. Tas kūdikis mirė, 
kitaip sakant, prohibicinin- 
kų buvo nužudytas. Motina 
taipgi apsirgo labai sunkiai 
ir kažin ar pasveiks. Ir tai vis 
dėl keturių bonkučių alaus, 
kuomet hoteliuose per Kalė
das ir Naujus Metus šampa
nas liejosi upeliais ir prohi- 
bicininkai to visai “nema
tė.”

Žmonės tuo taip pasipik
tino. kad vienoj vietoj tuoj 
buvo nušauti du prohibici
jos agentai. Išrodo, kad pro- 
hibicija gali privesti Ameri
ką prie piliečių karo, kaip 
kitąsyk juodveidžių vergija 
buvo privedusi.

į
•

Pa’ieškau Stanislavos Daujutaitės,1 
pirmiau gyveno Lawrenee. Mass. Kas 

prašau pranešti arba lai pati 
aukia; turiu svarbų reikalą 

MIKE RODIS
Windsor st., Cambridge. Mass.

žino 
a:siš

88

I

JIEŠKAU ŽMOGAUS Iš PHILA- 
DELPHIA. PA., kuris rašė man. kad 
’ur motiną 65 metų Lietuvoje ir jis 
'|:rba prie vieno darba 25 metai ir tt. 
Prašau priduot savo adresą.

ONA NAVARDAUSKIENĖ
4736 .So. Wentworth avė.. Chicago, UI.

vado generolo 
seserį.
kaltinama, kad 
svetima pavarde 

kontrevoliucinę

Kornilovo sesuo 
paduoti malonės 
Ji buvo sušaudy-

CHICAGOS MIESTAS 
ARTI BANKROTO.
Šią sąvaitę 50,000 Chica- 

gos miesto tarnautojų turi 
nemokėtas algas. Mokyto- 
; ams senai jau algos užvilt
os. Apie 7,000 policmanų 

ir arti 3,000 gaisrininkų taip 
>at negali gaut algų. Mo
kykloms gręsia uždarymo 
pavojus. Akyvaizdoje šito
kios padėties, miesto valdy
ba norėjo sumažini šiems 
metams miesto išlaidas, bet 
majoras Thomsonas valdy
bos nutarimą atmetė. Jis rei
kalauja $5,000,000 dar dau
giau, negu yra numatoma iš
laidų.

Tvirkino Mažas 
Mergaites.

Meriden, Conn. — Aleko 
Tomkevičiaus namuose čia 
pereitą sąvaitę buvo areš
tuoti du vyrai, Vumbaca ir 
Papallo, kuriuos policija 
kaltina jaunų mergaičių 
tvirkinimu. Sakoma, kad 
jiedu buvo prisipratinę 6 
mergaites, nuo 8 iki 13 me
tų amžiaus, kurias Įsivilio
davo i savo kambarį ir tenai 
nedorai su jomis elgdavosi. 
Mergaitėms jie duodavo 
do kelintą penų arba nike
lių. Policija dabojo juos per 
šešis mėnesius pakol ant ga- i 
lo sugavo. Tardomi jie atsi- ; 
sakė kalbėti ir buvo atiduoti 
kriminaliam teismui. Abudu 
piktadariai esą jau nebe
jauni vyrai. Yumbaca 40 
metų amžiaus, o Papallo 51. 
Mergaitės esančios jau iš
tvirkintos ir joms gręsia pa-Į 
vojus visai pasileisti. Jos bus> 
atiduotos vaikų teismui.

šitą žinią mums prisiuntė 
draugas J. Večkys iš Wall- 
ingfordo, Conn.

ITALIJA.
Emigracija sumažėjo. — 

Jeigu tikėti fašistų valdžios 
pranešimams, tai pereitai? 
1929 metais darbininkų emi 
gracija iš Italijos žymiai su
mažėjo.

VAIKU ŽUDYTOJA PA
SMERKTA KALĖJIMAN.-

Camdeno mieste, netoli 
Philadelphijos, teismas nu-' 
baudė 25 metais kalėjimo 
moterį vardu Mrs. Gladys 
Parks, kuri pereitą vasarą 
nužudė svetimą vaiką ir 
mergaitę. Kokiais sumeti
mais ji tai padarė, iki šiol 
tikrai niekas nežino. Žmo
nės buvo taip Įtūžę, kad no
rėjo ja iš kalėjimo išimti ir
nulinčiuoti. i

I

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

_______________________________________ i
Pajieškau gyvenimui draugo, gero 

budo žmogus, negirtuoklis, vaikinas 
ar našlys be vaikų, malonės atsi
saukt. Butų pageidaujama iš to pa
ties miesto. A. M.

2933 Mt. Joseph st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar! 
našlės be vaikų, nuo 25 iki 40 metų,! 
turi būt teisinga, dora, nevartotų' 
svaiginančių gėrimų ir mylėtų švarų 
šeimynišką gyvenini::: šiek-tiek pa
siturinti. Esu vaikinas. 37 mef), 5j 
nėdų 10 colių, 175 svarų, turiu $4000, 
banke. Mylėčiau gyvent ant mažos’ 
ūkės prie didelio miesto, bet kur ty- 
---- --------- _ pįrn1u laį;į' u malonės 
prisiųst ir paveikslą. pareika'a\ us su
grąžinsiu Iš Lietuvos prašau nera
šyt.-------------------------------------------------- (6)

JOHN VALAITIS, Climar., Colo

................. Folk Song 

... Patriotic Song

_ras oras.

Pajieškau sunaus Vinco Mačioko 
išvažiavo iš Vilkaviškio, Suvalkų gub . 
į Angliją, paskui gyveno Montreal, 
Kanadoje, o apie 1914 m. išvažiavo į 
Or.tario į druskos mainas. Aš jo mo
tina su sunum Antanu a’važiavome i 
Kanadą, turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukt arba kurie žinot, kur 
jis rand’s malonėkit pranešti

MRS. ONA MACIOK1ENĖ . .
Eox >;4. Sydnev Minės. N. S , Canada.

Pa’ieškau brolio Krano Bendorai- 
ir sesers Onos, seniau gyveno 

IVestvil’e. 1’1, adresas P. O Box 72, 
čabar nežinau kur randasi Miels bro
li ii sesao, prašau atsišaukite, arba 
kurie apie juos žino malonėkite pra
nešu. už ką busiu labai dėkingas

STASIS BENDORAITIS
10 Sac’nen; st , Lakewood. R. I.

Pajieškau br lio ir sesers Augusti
no ir EmEijos Stubrių. paeina iš 
Kvetenos miestelio, Raseinių apskr. 
Kaun gub. Kas apie juos žino pra
šau pranešti arba pats malonės atsi
šaukti. vra labai svarbus reikalas

POMINHi STUBRIS
P. O. 3ox 125,

Pa i ieškatf "švo^rio

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, kuri butų blaiva ir 
mylėtų švarų šeimynos gyvenimą, 
apie 40 metų amžiaus Pageidaujama 
kad turėtų kiek pinigų ir mylėtų 
b:zn>. Atsišaukit įdėdama savo pa
veikslą. Aš esu vaikinas 45 metų am
žiaus. svaiginančių gėrimų negeriu, 
turiu naują mūrinį namą apie $10.000 
vertės su krautuve Esu Amerikos pi- 

j lietis, todėl galima atsišaukti ir iš ki
tų šalių. Girtuoklės ir šiaip linksmu
tės, nors ir turtinga, neatsišaukit.

F. J. V—KUS (6)
Milton Blvd.. Newton Kalis. Ohio

PAJIEŠKAU MOTERIES UŽ GAS- 
PADINĘ Turi būt jauna moteris, 
dievobaiminga ir nevartot svaigi
nančių gėrimų. Malones atsisaukt, 
plačiau paaiškinsiu per laiška

P. ZALUMSKIS
R- 1, Irons, Mich.

Ęort Ludlov, Wash. 
(M '<■’——-------- - ------- -

► .Jokūbo Katle- 
rio. jau senas laikas gyvena Chicago. 
III. ir :uri savo namus. Prašau atsi
saukt: arba žinanti malonės pranešti 

JOKŪBAS BALTRAMONAS 
Laisvės gat. 2, Vilkaviškis, Lithuaria

KAM REIKALINGAS 
DARBININKAS

Esu patyręs p-ie medžio darbo per 
metų- Galiu taisyt senus namus ir 

[budavoju naujus.
JOS. ASTRAUSKAS

279 James st„ New Haven, Conn.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Vyro’ ar moteries, i muzikos Krau

tuvę, kurioje parduodama Radios

Biz-
Pajieškau Vinco Marušaueko, jau Gramafonai. Rekordai. Pianai 

senas laikas gyvena Amerikoje ir jo- tokie Muzikaliai Instrumentai. ___
kių žinių nėra. Prašau atsišaukti, ar-'nis senai įgyvendinta ir man vienam 
ba surie žino anie ji malonės pranešt.

KAZIMIERAS PUPKIS
Fi’viskiy gat. 3, Vilkaviškis,

Lithuania

senam jau per sunku (8)
•JONAS AMBROZAITIS 

564) Grand st., Brooklyn, N. Y.

NUBAUDĖ KLERIKALU 
“RYTĄ.”

Šiomis dienomis Lietuvos 
klerikalų organo “Ryto” vy- 
•iausis redaktorius Kaune 
buvo nubaustas septyniom 
jarom kalėjimo ir užsimo
kėti 500 litų pinigais. Šita 
bausmė uždėta jam už iš
spausdintą straipsnį antgal- 
ziu “J’accuse,” kur buvo ap- 
inkiriiu keliu smerkiama 
labartinė Lietuvos fašistų 
žaidžia ir teismas.

Pajieškau brolio sūnų -Juozą Pike- 
■ 3 S luboto miestelio. Kėdainių aps 

!?!'.'> m. išvažiavo į Argentiną, per 2 
metu '-usirašėm laiškais, bet dabar 
joties žinios nuo jo negaunu Kas 
apie jį žino prašau pranešti, už ką 
busiu dėkingas.

PRANAS PIKELIS
140 ’.afay eite st., Paterson, N. J.

Pajieškau brolių Felikso ir Jono 
M i-., :ų, paeina iš Stanionių kaimo, 
Pa- unio vaisė., kiek metų atgal 
-yveno Pullman ar Chicagoje. Kas 
apie juos žino prašau pranešti arba 
patįs malonės atsišaukti. (7)

POVILAS MILVEDAS
]!1A Marshall st., Johannesburg, 

South Africa

Parsiduoda Čeverykų Storas
Apieiinkė apgyventa visokių tau

tų. daugumoje lietuvių ir tik vienas 
lietuvių šušių (čeverykų) storas. 
Randa pigi Biznis išdirbtas per 15 
metu ir eina labai gerai. Priežastį 
pardavimo sužinosit ant vietos.

JONAS A. KERŠIS
111C Hashington st., kampas 
St. George avė.. Norwood, Mass.

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra 
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kflfrną ir išsiplės 
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persą, kiną), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie viduramžiu 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsą kinų 
mongolą karo vadą Cingis Chaną ir jp darbus, kaip užkarta 
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” , •

Knygoje yra daug paveikslą, žemlapią, piešinią. įskid* 
Tėvynės Mylėtoją Draugija. Apdaryta, puslapiu 301

Kaina ....

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS

P. cškau švogerio Antano Žemai-
Vilniaus gub., aš turiu vedęs 

Gre« Ražukiutę taipgi iš Vilniaus 
gub. Taipgi turiu giminių gyvenan
čių ..:>ie New Yorką ir Scrantoną. 
Prašau giminių ir pažystamų atsi
šaukti, o aš atsakysiu kiekvienam, 
nes '"ėčiau labai susižinot. (6) 

•JOE MUREIKO
R 2 Box 228. Petaluma. Calif

i----------------------------------

i

Į

I

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Karmas. Ix>tus ir Vande
nio Prudu«- Per mane galite pirkti 
r narduoti. Taipogi, jei jums yra 

kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentas ir 
užtvirtiru. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public) Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 VVashington Street, 
WORCESTER, MASS.

TRIS DIENOS KOSULIO YRA 
JUM PAVOJAUS ŽENKLAS

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
ta liga. Jus galit ji tuoj sustab- 
i su Creomulsion. pienuotu creo- 

‘u, kuris yra priimnus. Creomul- 
- >n yra medicinos išradimas dvi- 
. :bo» naudos; jis palengvina ir 

lo plėvės uždegimą ir sulaiko 
■eterijų daugėjimą 
Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 

yra pripažintas didelių medici- 
■ < žinovu kaipo geriausias gydy- 

as nuo kosulio, šalčio ir bronchi- 
uždegimų. Creomulsione randa- 
apart creosoto, kiti gydanti ele- 

•ntai kurie palengvina ir gydo 
vės uždegimą ir sustabdo perš- 
’114. kuomet creosotas, paimtas 
idurius, dasigauna į krauią. už- 

'! a ligos centrą ir sustabdo bak- 
'ju daugėjimą.

CREOMULSION

Creomulsion yra užtikrintas gy
dymui kosulio nuo šalčio, bronchi
to, ir mažesnius bronchito skaudė
jimus, ir yra geriausias atbudavo- 
tojas kūno po šalčiu ar Pu Pinigai 
grąžinami jei nepagelbsti po nau
dojimui sulyg nurodymo. Reika- 

| lauk pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai ^ampeliui.

r $
J Creomulsion Co.. Atlanta. Ga t
I Atsiųskit dykai bonkutę Creo-J
• mulsion nuo užsitęsusio kosulio J
l po šalčiui. “" ♦
• Vardas ................................................... |
• Gatvė ............................................!
I Miestas .............. Vaisi........... J
J Viena bonkutė seimai. Rašyk. |

10” 75c. su Orkestre s Akompan.

16151F (Oi, Berneli Vienturti! ............................
(Mielaširdystė . - ,......................................

16139F (Oi, Skauda, Skauda
(Aš Žirgeli Balnosiu .. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 

16144F (Mergyte Jaunoji
(Motušaite Miela. ... Kastancija Menkeliuniutė, Soprano

.MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

Singing by šaukėt iėius—Fr. Yotko, Leader.

16143F (l’iatro Polka
(Vestuvių .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

I6147F (Katrutės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
(Klaipėdos Polka Singing by Šaukevičius and Wichalonis 

16142F (Paprieniokų Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork.
(Krano Polka Fr. Yotko, Leader

16111F (Vilniaus Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

16121F (Tarnaitės Polka Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
16135F (Naujų Metų Polka Mahanojaus Lietuviška Main Orkestrą 
16119F (Raudona Kepuraitė Mazurka Mahanojaus Liet. Main. Ork. 
16137F (Žalia Girelė .. Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

(Lik su Dievu Panitelia Singing by ŠĄįikevičius ir Urbas

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
su Orkestros akompan.

16138F (Kačiukas (A. Vanagaitis)
(Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

16145F (Pragėriau Žirgelį (A Vanagaitis)
(Eisim I>aukan (A. Vanagaitis)

16130F (Margarita (A. Vanagaitis) ................. Antanas Vanagaitis
(Alleluja—Esu Bomas .............................. Antanas Vanagaitis

V

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

12” $1.25 Singing by A šaukevičiu.s ir M Urbas, Fr. Yorko, Leader 

61003F

6 HMM F

MES

(Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIKBYSTĖ.8 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, 
muzikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso
kių. kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o 
gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. -štampą.

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

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

TARPININKAS SO. BOSTON. M ASS.

•DOVANOS
Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną. 2) nepaprastą paišelį: rašo ir už
dega, 3) 1 sv. saldainių dėžė, 4) trejanka.

resas:
332 W BROADM AY.
Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai

dėmis ir kitokių naujenybių Klauskite laišku, įdedant 2c štampą.

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

A 
’• a

-



Humoristika I

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLAT1N- 

KIT “KELEIVĮ”.

No. 5. Sausio 29 d., 1930.
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VVORCESTERIO FAŠISTŲ 

ŠOKIS.
Mes trys vyrai kaip cibukai. 
Visi trys mes fašistukai: 
Juozas. Jonas ir Kazys. 
Šokam džiką visi trys.
Kas mus vierą užkabina, 
Tie tuoj gauna su sprenžina. 
Arba viedrą paplavų 
Jiems išverėiam ant galvų.
Susilaukus gražaus oro 
Atsiranda pas mus noro 
Munšainelio išsitrauki. 
Kaip ožiai tad imam bliaut.
Vieną kartą po bažnyčia 
Bobos rado mus netyčia 
Vienus traukiant
Kitus lupant jau

munšaineli, 
oželi.
kleboną.Tuojaus pašaukė

Kad išvestų musų Joną. 
Mes iš skiepo virsdami. 
Dumėm laukan tekini.
Bet namo jau nevalioj om— 
Pas kaimyną užrėpliojom, 
Norim kiek tenai pabūt. 
Kad 1 džėlą nepakliut.
Lipt nuo kalno neb’galėjom, 
Kuliais ristis mes turėjom, 
Prisikaušę kaip klebonai... 
Kokie buvo mus žiponai!
I delmor.a Kazvs žiuri— 
Dešimtinės jau neb’turi. 
Oi. broleliai, kas čia bus? 
Mun'ainelis perbrangus I
Juozui taipgi bus vargai. 
Auga kaktoj trys ragai; 
Liepiam daktarą matyt. 
Atgal ragus suvaryt.
Mes trys vyrai kai statynės. 
Musų galvos kai puodynės. 
Vien Smetonai padarytos 
Ir fašizmu užraugytos.

ATSARGl'MAS NIEKO 
NEKENKIA.

Vienoj inteligentų šeimynoj 
buvo vakarėlis. Buvo daug sve
čių. Atvyko ir visiems žinomas 
profesiionalas. Išgirdęs už durų 

šeimininkas 
žmonai pašo-

jc balsą, namų 
kumšterėjo savo 
nėn ir sake:

—Ar girdi, kas
Pakavok sidabrinius

tenai ateina?
: aukštus

Pernai dirbom čia ne štukom.
Nes “Vienybę’’ kožnam brukom, 
Už fašizmą visur stojom 
Visom šleivom savo kojom.
Anksti kėlėm, vėlai gulėm 
Ir kožnam “Vienybę” siūlėm, 
Kožnam siūlėm ją skaityt. 
Bandėm Kybą sunaikyt.
Bet čia žmonės demokratai. 
Musų mokslo nesuprato.
Su “Keleiviu” daro Lygą.
O fašistams rodo špygą.
Todėl mes čia susitarę: 
Munšainukės pasidarę— 
Juozas. Jenas ir Kazys, 
šoksim džiką visi trys.

Ne fašistas.

OI. TIE VAIKAU
Kaziukas: "Mama, tu turbut 

turi labai didelę bumą?”
Mama: "Ne. Kodėl tu taip 

kvailai kalbi?”
Kaziukas: "Papė vakar sakė 

tai jaunai merginai, kad tu viską 
praryji."

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNEVAIKAI GARD-

^lUOJASI JUO!
-anrV^ 5Si aakt*ras pasakys jums, kad 

’ yra reikalingi cod liver oil
nėra t?601? aiieiaus-> Bet priversti juos 
.era _!p iengva Duokite jiems Scott’s 

J oms jis patiks. Išrodo 
skonis.

,u.r* t1.*. \^bana atsirūgimo, 
kiekvienas vai- 

kit ^įrS~‘f «ardžiuosis -iuo-

CCnŠ EMULSION
a.ott a K ,

The vacation seasoa beirvr over, the 
steamer was coining to take return- 
iag vacationists froni C bris t mas Cove. 
A sweet giri and a nlce young man 
vlth a sūitease were sittng on the 
pfer. He was going, būt she was go 
i :g to stay a little vrhlle. As the 
;angplar.k was throtra ont they rose 
and she reached up and k-.ssed hitn.

*Ob,” she erclaimed, *Tm so sorry 
to have you go!”

“Ves," be replied, *Tra so glad 
tave met you!’’

INHER1TED DAIFS WORDS

the

grest leslcog-

Tai ko bijai?
Aš bijau vaikų.

VISKAS PARDAVIMU.
Vienas laikraštis Įdėjo šitokį 

skelbimą: Pardavimui—40 ak
rų žemės. Dvi karvės. Miškas, 
tūkstantis dolerių. Michigano 
iteitas. Sena našlė. Kreipkitės 
'aiškų arba asmeniškai. Ji paro
dys viską.

DIEVAS NUBAI DĖ.
Prie bažnyčios šnekučiuojasi 

keli elgetos.
Pirmas elgeta:— Tas ponas 

išmetė man tik 5 centus.
Antras elgeta:— Tai šykš

tuolis. Dievas ji nubaus.
Trečias elgeta:— Tu nežinai: 

jau ir nubaudė. Aš jam ištrau
kau iš kišenės sidabrinę pinigi
nę.

KOžNAS ŽINO SAVO BIZNĮ.

to

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo į Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy*

ir ant savo kurpalio iš

kad galės 
Įkišti. Va- 

farmeri ei-

ANGLŲ KALBOS PAMOKA.
Anglų kalbą išmokt labai 

lengva, tik reikia žinot kaip. 
Nes tikrenybėj anglu kalbos ir 
nėra, o yra tik musų graži lietu
vių kalba, kurią anglai yra pasi
savinę
tempę, štai, pavyzdžiui, Bosto
ne yra gatvė, kur gyvena milio
nieriai. Jie vadina ją Common- 
wealth avenue. bet taria grynai 
lietuviškai: 
aviną?”

Taip pat 
dais. Kada 
klyną, tai 
lietuviškai:
kiekvienas jankis supras, ko 
nori.

“Kam man veli

va r
Broo

ir su miestų 
nori važiuot j 
gali pasakyt grynai 
“Įbruk klyną!” Ir 

tu

“Vienybė” rašo 
netoli Scrantono sušalo vie 
lietuvis, ir priduria: “Anta- 
šalna iš Scrantono pripaži- 
kad tai jo dėdės Miko šal-

Du automobilių agentai turė
jo aplaužytą automobiipalaiki ir 
negalėjo niekam jo Įsiūlyti. Tai
gi nutarė jiedu išvažiuoti ant 
farmų. manydami, 
kokiam farmeriui 
žiuodami pamatė
r.ant keliu pėkščią ir sako jam:

—Matyt, tamsta esi protingas 
vyras, o pėkščias vaikščioji. Ot, 
nusipirk šitą automobilį, tai va
žiuosi kaip ponas.

—O kiek jis kaštuoja?—klau
sia farmerys. t

—Jis yra vertas 500 dolerių 
—sako agentai — ale kaip tam
stai, tai mes parduosime už 200 
dolerių.

Farmerys pakratė 
sako:

—Aš verčiau karvę 
pinigus nusipirksiu.

—Karvę! Cha. cha,
ėmė juoktis agentai. — Ir ką gi 
žmonės pasakytų, jeigu tamsta 
karvę apžergęs pradėtum joti?

—Bet ką žmonės pasakytų, 
jeigu aš nupirkęs jūsų automo- 

,bilį pradėčiau ji melžti?—atkir
to farmerys.

30 METŲ LAVONAS.
Bruk-klyno 

kad 
nas 
nas 
na,
n<». 30 m. lavonas.

Tai nepaprastas dalykas
30 metų lavonas!

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- i bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 21 gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai . gera ir spauda graži. Parašė J. B.

Į Sinelstoriua. 221 pusL Popieros
Kunigo Meilė, Vieno valksmo Koraedi-' apdarais ...................................... §1.00

_ - , , . .------ Audimo apdarais .........................  $1.50

Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pusi............................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bemato wicz’o.
468 pusi.......................................... $1-50
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga ’ lietuvių 
Laiboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m............................ $2.00
B blija Satyroje. — Labai įdomi it 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, persta tat. viais įvairius nuo- 
titius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
nitas mažiau? Delso žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? 
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
r.ygutės. Parašė D-ras G-mus. 

ivama
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti piiietystės 
■sraty mai su rei.-.alingais klausimais ir 
atsakymais Lietuvių ir angių kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta
■ a.da 2oe.

lip Senovės Žmonės Persistatydav* 
Sau Žemę. — Labai Įdomus senovės 

L.oscfų daleidimai apie žemės išvaiz- 
ią. Pagal daugelį autorių parašė 
lasas. Antra knygutės dalis yra: “la- 
tirkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa.
19 pusi............................................... ,10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lap>s. — Šitas vei- alas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spė os vedė kovą su caro valdžia, ir 
«aip tuo pačiu laiku kunigai tą vai
dilą rėme ir gynė; Kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios ir 
Kaip ji buvo apskelbta respubiika. 
Pridėtas didelis spa.vuotas žemlapis 
parodo dabartines Lietuvos rubežius 
ir kaip sa.is yru padalyta į apskri- 
-.js. Tai y ra vienatinė knyga, kuri 
p.-rouo, ..aip gimė Lietuvos Respubli- 

a r kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumem^i: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
otiševikais, sutartis su latviais, apra- 
•).na? visų mūšių su lenkais ir tt. 
Vra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
os, kuris apšviečia visą Kietuvą 

auko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
•'utais audeklo andarais .......... $1.50

ibiės ir Straipsniai, šioj knygoj telpt 
2d gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tu Puikiai ilius
truota 95 pusi....................................25c
“Salomėja,*’ arba kaip buvo nukirsta 

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

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kama ____15c.

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje, knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,’’ eiles, pa
sikalbėjimai, huraonstiški straipsniu
ką. ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da- 
va.kų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų damų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 

j laida 4s pusi....................................... 10c.
i Ktr Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
v2> Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko
rei.ta. Jose nurodoma kaip žmonėa 
taikai tiki į visokius prietarus, 
bu ’tus ir tt. 15c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .............................................25c
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32. 15c.
(š gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidir.imąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570 Popieros apd. $1.50 
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyfunus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidziai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 

1 kitų klausimų. į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; iras sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...........................................  26c.

KELEIVIS
253 Broadway, 

So. Boston, M—A.

ja. Paraše Ben Rumiad. 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 Koneekio dialogas, vertė 
špyias. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bej-atystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šių knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas irRedakcijos Atsakymai, ^s^oi

Marei Aleksiur.ienei. — 
Yra spėjama, rr.t lietuviai 
a:ėjo Europ.r ;; lažosios 
Azijos, kaip k »s euro
piečiu tautos. N ' tikrai 
niekas nežint . <-t oėjama, 
kad tai atsitik > s kiu bu
du: maždau^ r vietoje, 
kar dabar randasi Indija, 
kitąsyk g’ven«> < '< ė arijo-

Not So Wonderfnl
“It mušt be svonderful to be 

wife cf a man wlio has sica beautiful 
thoughts.” said the caker to the wlfe 
o f the poet.

“It might be for a svoman who
never cared to eat and was content (ne airiu > DUtit lė, kuri 
to wear her sister-in4aw's cast-of!
ilothes,’’ she snupped.

. Da niekas nėra 
išradęs tokių vaistų, I 
ataugintų nuslinkusius plau
kus. Kol galva nenuplikus, 
plaukus galima tik sustip
rinti, 
gierių 
tais,” 
mos ir vasaros laiku be ke
purės. šaltas oras žiemos 
laiku geriausia stimuliuoja 
galvos odą. Apie buvimą 
gyvybės ant Marso moksli
ninkai abejoja.

v . > pClJAdl L J UI IVIIVUC*-'' ~ --

KUl ie j jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų nv>te- 
nla’l- d-S djkteris ir mylimosios nepapultų į

>

Gonu Get His
“What do you think of Blllikins 

marryinę your divorced wife?* asked 
the oid t’riend.

"Tickled to death," replied the grass 
rcidover. “I a’vrays aid hale that fel- 
Jow Eillikins.”

They Say They Knead It
Althocgh the molėm malda,

Gu> r.either cook nor sew, 
T'm/re not so igriorar.t

’Bcut what to do with “doujh."

galvą ir

už tuos

cha!

mgalėdsma vjetojr 
tinti, pradėjo krikti 
i‘i jes būriai nuė.ic 
k?zą ir Balkanų- 
ir čia ivaisiose vit: 
/yveno. Paskui juo: 
bariai, ir pirmiau 
turėjo trauktis toli; 
rę. Iš tų burių laikt 
susidarė beveik ri
tinės'Europos tau:

Vegetable Salvo
SMp’s cook (to r.ew helper)—Ever 

been on a ship before?
Helper—Sare. I was a gmner In 

tl/e Mty.
Cook—TVell start rlght la and she'J
e peas.ti

A* Bię as Canada’s
O!d La4y (meeting sai’or on 

try road)—Sir, ao ye know re y Son 
Jack in the nary?

Sailor—tVhich ship Is he eerving 
ir.?

Oid Lady—What! Ee tb.ere two?

ccun-

Appreeiated
F.-lond—I want to tell you t.ow 

much I enjoyed your leeture lašt night.
Speaker—Tbanks, būt I tb.ougnt you 

had a date over at your girl’s house?
Friend—I did—her parents went 

hear yon.
to

Girl* Will Be Girls
Friend (to bridegroom on 

moon)—You are all alone in this re- 
eerred 
bride?

•‘la a

honey-

carriage. VVhere is

smokicg compartroen'

your

ATTACKED WITH A PIN

k

išsimai- 
r atski- 
er Kau- 
Europą 
>e apsi- 

- ėjo kiti 
ėjusieji 

. Į šiau- 
bėgant 

' dabar- 
'• JŲ tar-

dic-

“He ma
rapber's dauųhter.”

• Ves; and he sars al.e laherited a’.I 
the word> her father put into his 
titmary.”

i

pe ir lietuviai. K la kur
tauta atėjo i dabar*. nę savo
vėtą, istorija ai- i žinių
neturi, bet spė.:. ., kad
seniausia bus atėję -kandi
navai, nes jie i. ii? ja yra
nuėję i šiaurę; ■ ■ i skan
dinarus sekanti ia tur
būt priklauso latvi; us, He
•uviams ir jų kair mams
V aclinasi. istorija .- no, kad
1 sos indo-europice tautos.
D’*ie kurių šein\cn< - riklau-
some ir mes. yra r.. tisios iš
u pačiu prabočių — ■riionų

i

pąderinėe—kui <1 . eno k 
tąsyk Mažoj Azi

Cachalot. — Me_- 
kad mėsiškas vai? 
atminčiai. Visu 
n; yra pripažint?, 
riausis žmogaus ku 
tas yra mėsa. -::?••> 
nas ir daržovės, 
sunku sustiprinti. ; 
lengva susilpninti, 
pasilsio, rūpesčiai 
n? mi gėrimai vi> ■ 
atsiliepia i atr ?.*. 
šitų dalyku* versk: 
neskriauskit 
kitčs miegoti 
parą. Kiek 
anglų kalbo 
radio Ameriko 
duoda. Garsinai? 
“vaistai

pa
P r

Į

Johnson—,rWhat, your wife attacked 
you n ithi a pin? That wonld hardly ex- 
plain your battered conditlon, I think.' 
Adams—“It was a rolllag-pla, 
friend."

Būt How Temporaryl
K happiness ezlsts, 

I've found lt—
A half a mince p!« 

tvith a boy around lt.

Yet a Problem to Solva
First Tramp—Say, pard, do 

tbink airship passencer service 
evfr bojome practlcal?

Second Tramp—No; I don’t see how 
gennien likę us will be able to hang on.

M

P*.y

▼on 
will

Willing to Earn It
“Ton have saved my llfe and I will 

gite you £5, būt unfortnnately I have 
only a £10 note on mc.”

".Vever mind—j ura p !n the rlre: 
agnia.” _______ |

tokia kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c

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

tniške klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28............................  10c

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekviena 
gali greitai išmokt kalbėt angliška’ 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet č>

. r Ii saliniai, pasikalbėjimai darbo jieš-Pereitą subatą New Jer- kant, važiuojant kur nors, nuėj. - 
SPV nakraštv valdžiom ao-en krautuvėn, pas daktarą, pas barz i paKiabiv \aiazios agen-. skuti pas kriaučil} ir tt Su fonetiš 
tai sugavo botą iškraunant ištarimu ir gramatika. Antra padidin 
degtino ant kranto Paimta ir pagerinta laida. Sutaisė St.i • K1ąn>-0- raimla , Michelsonas Pusi. 95..................... 35c.
b00 keisų gėrimų. I

bet ir tai ne humbu- 
garsinamais “vais- 
bet vaikščiojant žie-

I
Ši- 

šios

15c.

'.etikim. 
kenktų 
dakta- 

:ad ge- 
■j maiš
ai, pie- 

A įminti 
t labai 

Stoka ■ 
svaigi- 
blogai 
Taigi 
Ypač 

Steng- 
indas Į 
noma. 

kų per 
as ne- 
isvėj” 
rastas

I

i

BRCOKLVis*, n.Y

fa

[t /

ė-

■A

KAM KF.\ 
su u;

oaloni ir le- _" 
drapanų. Ji gjd, 
konaus. arba 
•Sampelj—par-r; 
užpeėėtytas R-

Cft„ CarnhrH

F.Ad.RICHTl it V
•t»OY*NO south r r«r

Pabandyk
Gyduolės^,

&

YSU 
i mos- 
t taip 
utepa 
aptie- 
>vanai 
•as ir 
haver

PAIN_____ _•»

I o

f Naudo/:
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Arba galima

DARBAS, KURI VERTA PAREMTI.
(SEPTYNERI "KULTI ROS” 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 yra jau septynerius metus einąs 
“KULTŪROS” ŽURNALAS. Per tą visą laiką to žurnalo 
išėjo virš 60 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 mokslo žinių: (2) Lietuvoj visuomet remti pažangą, 
neigti tai. kas atgyveno savo amžių 
niam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti 
lietuvis.

“Kultūros” žurnalas yra subūręs aplink 
nių, profesorių, rašytojų, literatų, nuolat teikiančių savo raštų jo skil
tims. Galima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. P. Avižon;. prof. V. 
Biržišką, K. Bielinį. doc J. Bražį, K. Borutą. Butkų Juzę. prof. V. Če
pinskį, doc. P. Galaunę, J. Galvydį, J. Dagį, doc. Elisoną, prof. T. Iva
nauską, Kapnį, d-rą J. Kairiūkštį. Ig. Končių, K. Korsaką, prof. \ 1. 
Lašą, d-rę Lašienę, dr. Lazersoną, prof. P. Leoną, J. Laužiką, J. Pa
leckį. amerikietį K. V. Račkauską. Br. Railą, P. Rusecką, ir.ž. Senkevi
čių. Ig. Siapeiį, VI. švilpą. J. Šimkų, P. Tarasenką, prof. J. Vabalą- 
Gudaitį, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai Įdomus ir turtingas. Šit tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtuos jo numerių puslapius. Anie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pavyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “Šių dienų kosminės fizikos žinios,’ "larp- 
p’anetinės rakietos,” “Atomas." “Kino filmų 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-medirinos—“Socialinis lyties ener
gijos sunaudojimas.” “Protas, kuris save atrado,” “Hipnozė, * ‘'Bež
džionių kalba,*’ “Nuplautos 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,” “Vita
minai,” “Kas yra sapnas" ir kiti. Iš visuomenės, istorijos srites — 
“Progreso problema." “Spaudos draudimo klausimai, “Nusiginklavi
mo klausimas," visa eilė dedeiių moksliškų straipsnių apie Amerikos, 
Anglijos, Francuzijos, Rusijos. Japonijos ir Vokietijos politinę, 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 LiCtuvps li
teratūrines kryptis, visa eilė straipsnių rpie Vokiečių, Francuzų, 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
lu 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, kuri 
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.”

ir kas trukdo kulturi-

kiekvienas šviesuolis

save daugelį mokslo žino
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(h jo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

BAU I ŠEIMOS TRAGEDI
JA ŠANČIUOSE.

K; uno priemiesty šan- 
čiuo: ? nusižudė kriminalės 
polic jos agentas Grisaitis ir 
pask ii nusinuodijo jo žmo
na.

Ni sišovusiojo žmona bu
vo j; u vieną syk ištekėjus 
už K eliškaičio, kuris persi
saldą > Šaulių šventėj kurį 
laiką sirgo gerklės džiova ir 
nese: ai mirė. Keliškaitienė 
liko ’ ašie, susipažino su Gri
gaičiu ir Kalėdų antrą dieną 
su ju) susituokė.

G r saitis, matyt, buvo la
bai pavydulingas. Tik ką ve
dęs jau pradeda įtarinėti 
žmor ą turint 
kitais vyrais. _ ____e
Naujų Metų pirmą dieną su-į 
sigindjo su žmona ir užėjus 
pas j jos vienam pažįstamui 
po to vizito pasakė žmonai: 
“Tai tavo mylimasis, tu ma
nęs nemyli.” žmona, mani, 
juokaudama atsakė: “Žino-į 
ma, tavęs nemyliu.” Tas tiek 
paveikė vyrą (kuris tarp ki
ta ko ne visai buvo blaivus), 
kad jis nutarė nusižudyti.

Grisaitis nuėjo į virtuvę, 
išėmė revolverį, pristatė prie 
kakle. Tai pamatė tarnaitė, 
atėmė iš jo ginklą ir sviedė 
į bačką Grisaičiui išėjus iš
ėmė iš bačkos revolverį ir 
paslė iė po savo pagalve. At
sigulė ir užmigo. Tuo mo- 
ment.i pasinaudojo Grisai-Į 
tis. T ’liai priėjo prie tarnai- i 
tės, i.-sitraukė ginklą, nuėjo! 
Į gretimą kambarį ir nusišo-' 
vė į galvą.

Jo lavoną sausio 2 d. ap
žiurę, o gydytojas Vaičiuška 
su Šančių policijos viršinin
ku, 
išėjus per pakaušį, bet pasi-l “epaia pa^n-K.. 
liko 1 aukoiėj. Todėl nutar-lne>use-tl-________

L j Pašalina gasą iš pilvo
ar vidurių 

Nesmagumas, kurį pagimdo gasai ai 
išpusti viduriai ar pilvas, yra greitai 
pašalinamas su Nuga-Tone—vaistais

Ji verke ii *1O ligas gimdančių nuodų, palengvi 
! na inkstų ar pūslės įdegimą ir suderi- 
į na ir sustiprina gaiviąsias jėgas, 
j Nuga-Tone yra puikus dėl menke 
'apetito, virškinimo pakrikimų, nerviš- 
i kūmo, nemigos, netekimo svarumo ar 

bet, spėkos, ir panašių pakrikimų, paeinan-

ŽMONĖS NORI DIRBTI 
VISUOMENIŠKAI.

Kalėdų švenčių metu mu
sų korespondentas aplankė 
keletą šiaurinės Lietuvo 
vietų.

Visur darbininkuose ir 
darbo valstiečiuose dėl Par
tijos atidarymo jaučiamas 
džiaugsmas. Visi tikisi, ka< 
Partija dabar vėl parodys 
smarkų veikimą visuomenė?

Vietose gyvenimas sūri 
kus. Jaučiama sunki atmos
fera. Veiklesnių veikėjų 
daugumoj nebėra. Bet vie
tos draugai tiki darbininkiš
kos Partijos neišsemiama 
jėga. Jie tik laukia, kad 

santikius su jiems butų duoti aiškaus sie- 
Tą nelemtą kimo Šukiai. “S-tas.”

1

GIRTAS PASIMOVĖ ANT 
TVOROS.

Kauno kalėjimo vyresny
sis prižiūrėtojas Grušabs- 
kas aną vakarą ginas eida- 

iinas paslydo ir pasimovė 
,ant geležinio kalėjimo tvo
relės štakieto. Štakietas įlin
do pro apatini žandikaulį ir 
įėjo į burną ligi gomurio.

Apsvaigęs Grušauskas 
tuojau nugabentas į Kaune 
miesto ligoninę. Ten ir tebe
guli.

—

į

po gaisro baltuose rūmuose

Rūmuose, Washingtone, kur ; vena Amerikos prezidentas, nesenai kilo gaisras, 
iių nuostolių, šis paveikslėlis parodo, kaip po gaisro

Baltuose
Ugnis buvo užgesinta, bet pasidarė di 
išrodė “Baltojo Namo” vidus.

ųr -

t n • ’>r ''
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HAMBl RG A.MERICAN LINI
JOS naujas: greitas 

PATARNAVIMAS.
Hamburg American linijos 4' 

dideli užatlantiniai garlaiviai 
vienu laiku yra daug taisomi.

Manoma Įtaisyt reguliari sa
vaitini išplaukimą kas treėiadie-j 
nio vakarą, kuomet 4 garlaiviai.' 
“Albert Ballin.” “Deutschland,”j 
“Hamburg” ir “New York.” vėl 
pradės plaukt. S. S. Hamburg. 
beveik paruoštas ir išplauks iš 
Hamburg’o vasario 14-tą, ir iš, 
New Yorko vasario 27-tą. Page-' 
rinti šie laivai perplauks juras 
per 7 dienas.

šie laivai yra vieninteliai lai
vai, kurie turi įtaisymus sulai
kyt laivą nuo supimo.

CB-10

SVARBIOS SUTARTYS TARP 
AMERIKOS IR LIETUVOS.

DĖL PALTIES LAŠINIŲ 
NUŠOVĖ ŽMOGŲ.

Višakiu Rudoj naktį ne
žinomi piktadariai šovė per 
langą į Antano Bacevičiaus 
butą, kuris pats tuo laiku 
vakarieniavo. Bacevičius už-

1 muštas, jo žmona sužeista į 
(ranką. Po to šovusieji iškėlė 
dangą, įsibrovė i butą ir pa- 

Sasta, kad’ kulka nėra f"? lašinių.paltį ir duonos
— - • kepalą pasisalino. Jie dar

liko 1 aukoiėj. Todėl nutar-, i_ ____
skrodimui padaryti, kad bu-; 
tų aiškesnis mirties priežas-i 
ties v lizdas. i

Y y 0 mirtis baisiai pavei- j;urįe nugai: konstipacijų, išvalo kur.? 
kė ( risaitienę. Ji .-.1.1 L 
sakė ;avo motinai, kuri bu
vo piie jos, kad atimsianti 
sau g "vybę. Mėgino nusišau
ti iš vvro revolverio, T ' .
crinkTi k irt? aTėmė \’orėio -n’ ruo konstipacijos ir jos nuodų. Jei- 
glnKLI IS JOk ate v. . J _ t gu jus nesate stiprus ir pilni gyvumo 
išgert i 3CtO, bet ja sutrukdė jus turite leisti Nuga-Tone atgaut 
ir atidžiai sekė. Vis tik mo-1 j”*5 ^nę sveikatų. Nuga-Tone 
u ao A ___ .... ! vra pardavinėjamas visu medicinoskėjo apsisukti, išėjo į įsei- j nardavinėrajų. Jeigu jūsų pardavėjas 

• • ■ įcturi jų stake, paprašykit jį užsakyti
jų dei jus iš savo džiaberio.narna ią vietą, išgėrė acto 

esenc jos.
Nn įnuodijusią nuvežė Į 7£/ PATRUKĘS, 

bfrdSjo^sSie^^ tą dykai 
-* ■ ... i iu:i. ant bile patrukusios vietos,

_____ ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- 

pas vV. S Rice. 70-N. Main street. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 

l ietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
I susijungs taip, kad atsidarymas arba 
’ patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- 

net diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
<am bereikalingai kentėti? Kam rizi- 

' kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
. mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 

---------“ Daugybė vyrų ir 
savo patrūkimo tik

apie :avo paskutini pasikal- 
bėjirną su vyru.

Žu-us abiems Grisai- 
čiam.-. liko Grigaitienės vai
kai (pirmo vyro)- 
gaitė: 9 ir 7 metų.

T

i • * Dile vienas parruKęs, vyras, mute-
į\ 1 IY1C1 - -js aT vaikas, privalo tuojaus rašyti

KEI ETAS PERDUOTA 
KAFIUMENĖS TEISMUI.

Pn eitų metų apie rugpiu
čio 5 d. areštuotieji Alf. 
Jakui ėnas, Ad. Dagys, Al. 
Gučą.-. St. Galinis, Ausie- 
jus, Figelis, Bartuška ir Va
siliauskas prieš Kalėdas 
perdi oti Kariumenės teis
mui. ” . -i . __ operacijos stalo?Y patingai svarbioms j nepaiso
bvloms tardytojas UŽ UŽSta- :odėl. kad tie patrūkimai nėra skaus- 

tA.'emn Ičtm. ?.ir5ri-. ku°j.aus Skalaudami

ti. Šir mis dienomis išėjo St. patrūkimo gydymui. 

Galinis (brolis Yincoh Gu*.....
čas, Dagys, Bartuška. Lau
kiam;, išeinant ir likusių.

ta leido juos iki teismo išim- šbandymui dykai šios puikios meto- 
Rašydami 

vartokit žemiau įdėtą kuponą.

Neišrišami tarp tą dviejų šalių 
ginčai bus pavedami tarptau

tiniam teismai.
(Liet. Atstovybės pranešimas)

Sausio 21 d. Statė Departa
mente Washingtune pasikeista' 
ratifikacijomis Arbitražo ir į 
Konsiliacijos sutarčių, pasira- i 
šytų tarp Lietuves ir Jungtinių j 
Amerikos Valstijų 1928 m. Pa
sikeitimo ratifikacijomis proto
kolą iš Amerikos pusės pasira-į 
;ė veikiantysis Valstijos sekre
torius J. Cotton, o iš Lietuvos 
pusės jos ministeris Washingto- 
ne. B. K. Balutis.

Pasikeitus ratifikacijomis, abi 
—arbitražo ir konsiliacijos — 
sutartys Įeina galion ir yra 
abiem šalim privalomos.

Arbitražo Sutartis, pasirašy
ta \Vashingtonė 1928 m. lapkri
čio mėn. 14 d., susideda iš Įžan
gos ir trijų straipsnių.

Pirmasis straipsnis numato, 
kad visi susidariusieji tarp šių 
šalių tarptautinio pobūdžio skir
tumai, kuriu nepasiseks išrišti 
diplomatiniu keliu arba atatin
kamoj konsiliacijos komisijoj ir 
kurie yra tokio pobūdžio, kad jų 
išrišimui galima pritaikinti tei
sės principus, — bus patiekti 
išsprendimui Haagos Nuolati
niam Arbitražo Teismui, arba 
kuriam nors kitam kompeten
tingam tribunolui sulyg to. 
kaip bus susitarta kiekvienam 
atskiram atsitikime.

Antrasis straipsnis numato 
klausimus, kurių ši sutartis ne
apima. būtent: ši sutartis nelie
čia tų klausimų, kurie yra skai
tomi vidujiniais bet kurios susi
tariančių šalių reikalais, ir to- 

: kių, kurie paliečia bet kurios 
trečiosios šalies interesus.

Be to. šioje arbitražo sutar
tyje Jungtinės Valstijos rezer
vuoja klausimus apimtus taip 
vadinamąja Monroe Doktrina, 
o Lietuvoje rezonuoja klausi
mus surištus su jes priklausy
mu Tautų Sąjungom šie klausi
mai negali būti arbitražo svars
tomi.

Trečiasai straipsnis numato, 
kaip sutartis privalo būti ratifi-- 
kuota; taipgi kad ratifikacijo
mis bus pasikeista Washingto-į

kio ištyrimo ir kol komisija pa
tieks raportą.”

Straipsnis antrasai nustato 
viršui i:'.ėto> Tarptautinės Ko
misijos sudarymą.

I

j

i
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I
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Ji susidės iš penkių narių, i 
skiriamų sekančia budu: Po 
vieną narį Lietuvos ir Amerikos 
vyriausybės skirs kiekviena iš 
savo valstybės žmonių, ir pc 
vieną nari — iš kurios nors tre
čiosios valstybės. Gi penktasai 
komisijos narys bus išrinktas 
abiejų vyriausybių bendru su
sitarimu. bet jis negali būti nei 
Jungtinių Valstijų, nei Lietu
vos piliečiu.

Komisijos išlaikymas —abie
jų šalių lygiomis dalimis, ši ko
misija turi būti paskirta bėgyje 
šešių mėnesių nuo pasikeitimo 
ratifikacijomis.

Trečiasis straipsnis numato: 
kuriuo budu viršminėta komisi
ja gali pradėti darbą; apie abie
jų vyriausybių pareigą suteikti 
jai visą medžiagą ir reikalingą 
pagelbą: kad komisija turi baig
ti savo tyrinėjimą bėgyje vie
nų metų, nebent vyriausybės 
kitaip susitartų: kad komisijos 
raportas patiekiamas kiekvie
nai šaliai ir pagalios, kad kiek
viena šalis pasilieka laisvo elgi-

mosi teisę po to, kaip ji gauna
' komisijos raportą.

Ketvirtasai straipsnis numa
to sutarties ratifikavimą, isiga-

. liojimo laiką ir sutarties veiki
mo ilgumą panašiai 'kaip ir Ar
bitražo sutartis.

į * ’

Taigi šios abidvi Arbitražo ir 
Konsiliacijos sutartys Įsigalio
jo nuo šių metų sausio mėn. 20

! dienos ir veiks iigi tol, kol viena 
pasirašiusiųjų šalių nepareikš 
kitai, kad po vienų metų ji nori 
jas nutrauk u.

Užpereitą sąvaitę Massa
chusetts valstijoj automobi
lių nelaimėse buvo užmušta 
16 žmonių.

JŪSŲ LIEŽUVIS 
PASAKO

Jei jūsų viduriai susierzinę arba 
užsidegę, tai tą ir liežuvis parodys 
ir reikalaus vaisto pavojui pašalinti.

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra kaip sykis vaistas, kurio jums 
reikia. Jis atitaisys jūsų vidurių ne
tvarką ir jo kitus simptomus, kaip 
va: menką apetitą, nevirškinimą, su- 
ku.ėjimą, galvas skaudėjimą, ner
vingumą, nemiega ir bendro nusilp
nėjimo jausmą Jo sudėtinės dalys 
(kaskaia ir kitos medikalės žolės, 
Kalifornijos raudonas vynas) kalba 
už save. Visose aptiekose. Sempeliai 
iš Jos Triner Co., 1333 So Ash- 
’ar.d Avė.. /Chicago.

NEMOKAMAS
KUPONAS

Vjardas ......................
I Gatvė ..........................

13.33 
m.
SEMPELIO 
Dept. 6

Miestas

Skaudėjimai, kurie aršesni šaltose,
slapiose dienose

Sustingę ^nariai. Skaudus musku
lai. Drebantis skausmas. Apsipa- 
žink su p įlengvinhnu kurį Sloan's 
Liniment atneša. Šiltas—išvarys 
skausmą.

Paklausk tavo gydytojo. Paklausk 
tavo v-istininko. Paklausk tavo 
draugu. Sloan’s sveikas karštis kai
tina kaip saulės šviesa. Jauti kad 
pasiekia pačią skaudančią vietą. At
neša greitos pageibos. 13 milijonu 
namų vartoja jį. Gauk šviežią 
bonką šiądien, 35 centai.

LinimentSLOAN'S

Kosulys išnyko!
Koks kom fortas atsikratyt 
to šold:ran<’io kutenimo 
gorklč*. N<'-t<4w"tina. kad 
vaikai ir suaiury mels
ta Severa’s Cousrh Rai
šam. Mėziami kosulio 
vaistai per 50 metu. 
Sausrų®. veikmingi. 
Justi aptiekininkas 
turi jų. Dviejų 
dydž^tj. 25 o*mi- 
tų j.- 50 centų.

__ EVERa___
COUCH BALSAM

EMIGRACIJA DIDĖJA.
Čekiškė (Kauno apskr.).į 

Paskutiniu laiku ir Čekiškės j 
apylinkėse pradėjo siausti, 
emig: acijos epidemija. Daug 
jau išvažiavo, daug dabar 
važiuoja, daug pasirengę iš-į 
važiuoti. Gegužėnų kaimo; 
(Ček škės dvaro) beveik vi-j 
si naujakuriai parduoda' 
gautąsias žemes ir su šeimy-' 
nomi; pasirengę išvažiuoti.į 
Laba daug važiuoja ir iš ki
tų karnų. Didžiausią emi- 
gramų dalį sudaro jauni
mas. Daugiausia važiuoja Į 
Braz liją. i

Dykai nuo patrūkimo
V’ S. Rice, Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ......................................................
Adresas ......................................................
Valstija .........................................

Surūgęs Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 50*. M®? 

SAMP£LIS DYKAI 
rašyk

Pepsinic Seltzer C». 
Worcester, Mok.

ne; kari ji pradės veikti nuo pa- f 
sikeitimo ratifikacijomis dienos 
ir veiks neapribuotą laiką, kol 
viena pasirašiusiųjų šalių pada-į 
rys iškalno Vionn motu icnZiimairys iškalno vienų metų įspėjimą 
apie šies sutarties nutraukimą.

Konsiliacijos Sutartis tapo 
pasirasvta drauge su viršminė- 
ta Arbitražo sutartim, ši sutar
tis susideda iš įžangos ir ketu
rių straipsnių.

Pirmasai straipsnis numato, 
kad “bet kurie ginčai kilusieji 
tarp Jungtinių Valstijų vyriau
sybės ir Lietuvos vyriausybės, 
kokios rūšies tie ginčai nebūtų.” 
jeigu jų nepasiseks išrišti diplo
matiniu keliu, bus patiekti nuo
latinės Tarptautinės Komisijos 
ištyrimui. Abi susitariančios 
šalys ‘sutinka neskelbti karo ar 
pradėti karo veiksmus laike t' •

l
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ĮOO KNYGŲ RINKINYS
BIRUTES” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

šas lietuvių knygynas “Lietuva” teikia pfrantinę progą 
•eras Suvienytų Valstijų, Kanados. C-entralinės ir Pietų Ameri- 
. lietu; ams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir- 

c.lėlių ir mažų, naujų ir senesnių. įvairiausio turinio: apy- 
. r '‘»nų, dainų, juokų, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is- 

• ių dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie- 
dvkaij “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku- 

ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai- 
"M;. žūtis“ užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 

; .. imate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose—
, . kainuoja tiktai $8.50. Visu kolonijų lietuviai kviečiami nau- 

proga skubiai — dar sykį raginam visus apšvietos mylė- 
raleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny- 
$40.00 vertės, taipgi “Margutį“ ir dar “Birutės” Kalendo- 

.. te už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
gavo knygyno naują katalogą Pinigus siųskite šiuo ad-

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

VI
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS: 
MBW TCMUm AISCST BMUM 

HAMBURC, DEUTSCHLAMD, 
KKSOLUTK, BKUANGK. 

CLEVELAND, 
•T. LOCIS, MILW AVUS 

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

►$203d
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. įeigę

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiunčiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimu ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

209 Tremont S t., Boston.

Tarp Kamajų ir Rokiškio, 
miške iššoko iš raisto trys

ginkluoti plėšikai ir bandė 
apiplėšti važiavusi iš ker
mošiaus žmogų.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko i Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresiniu laivu 

BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A 
IŠ BOSTONO: A N DAMA—Sausio 12. LANCASTKI A—Vasar 23.

CAR.MAMA—Kovo 2.
Nevv Y’ork į Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

o paskui sausžemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. ’ 

Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNA1D LINE

t

l

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KE-VISOS PASTANGOS
LIONĘ ATMINTIM’ ĮVYKIU, 
MALONUMŲ DĖL TŲ. KURIE

1930

<VYTAUTO

P 26. K

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
I KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa į vieną pusę .... $107.00
Trečia klesa į abi pusi ............$181 00
Turist. trečia kl. į vieną pusę $123.50
Tur treč. kl. į abi pusi (min.) $204.00
Cabin klesa .................................... SI 42.50
UŽ VAIKUS: NUO 1 iki 10 
pusė kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų 

Valdžios Revenue ir Head 
atskyriam.
TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS.

metų

$5 50 
Tax

i' ■

PILNĄ
JOJE DALYVaW>£

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
Iš NEW YORKO:

.36 Sausio .. “LUTAM A”
20 Vasario .. “ĖSTOM A“

8 Kovo .... “LITUAMA"
.3 Balandžio “ĖSTOM A“

17 Balandžio "LITUAMA”
1 Gegužės . “POLONI A”

17 Gegužės . . “ĖSTOM A"
26 Gegužės . “LITU ANI A“

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.. New York. N. Y. 315 Šo. Dearborn St.. Chicago. III. 

Union Trost Bldg., Pittsburgh. Pa. 616 St. J a mes S<.. Montreai. Can.

65 STATĖ ST. 
BOSTON, 

MASS.-t.- ■
.1 r-..'.

LiOYdE

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOl RG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Keliaukit greičiausia pasauly laivu

BREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos Į Lietuvą 
Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 

šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną są
vaitę populiariais Llovd laivais.

sugrįžimo liu
dysiu ir kily infor
macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

N
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SOCIALISTŲ VAKARĖ
LIS PAVYKO GERAI.

rI
1

European Feath<
St, prie BeH:’ r

i'
I i

D.rchester (netoli 
S. B. 1348-W

privačiai kaip 
- įaugusiems, su- 

ikos Konserva- 
..-kinamos lietu

ką
’Bs t

Bostono priemiesty 
rose buvo areštuota

ko, todėl dabar sėdi uždary
ti Charles S’.reeto kalėjime.Lietuvių Salėj buvo 

socialistų 
draugiš- 

užkan- 
šokiais.

“Darbininko” koncertas. Quincy policijos nuova- 
Pereitą nedėldienį South doj atrastas su pramušta

Tel. Se. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

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

PLUNKSNAS.
Patalus, haldra- 

Įrėdmes.

butų uždrausti teismų in- 
džionkšinai prieš darbinin
kus laike streikų. Tuo tikslu 
yra jau i nešt du biliai legis- 
laturon.

. LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūri-ji- 

g||||k mu‘> visuomet
3j būna patenkint:

ir sutaupir.a z» 
rokai pinipu-

Mano kaina 
visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Dr. MecLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, aetoli Mass. Avė, BOSTON, MA88.

MĖSŲ MARKETAS
176 I Street. So. Bostone. .Mass.
Daro biznio sąvaitę, parduo

da pigiai, savi eina į kitokį
biznį, Klauskite-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintoju iki pat krikščionių gadynės.

Bostono socialistai daro 
spaudimą į iegislaturą, kad 
uL... , -/.į.-.j
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DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

AUTO LICENSE
WILL YOl BF \BLE TO PASS 
THE NEW TĘST? Instruction given 
on this tęst. Ser.. 'ur details.

KENSLEA TR\I»E SCHOOL 
29*/z Cambria St.. Boston.

Tel. Kensiore <>014.

Visokios Žinios
KOMUNISTŲ DEDONST- 

RACIJA RYGOJ.
Šiomis dienomis Rygoje 

buvo surengta eisena į taip 
vadinamus “Brolių Kapus," 
kur guli palaidoti latvių šau
liai žuvę per didi jį kara. Ei
sena ir buvo suruošta jų at
minčiai pegerbti.

Po visuotinio šaulių pami
nėjimo, Brolių Kapai staiga 
buvo apsupti raitos ir pės
čios policijos. Kaip vėliau 
pasirodė, į kapus tuo laiku 
ėjo komunizuojanti demobi
lizuoti kariai, Richterio va
dovaujami. Pats Richteris 
ėjo eisenos priešaky su di
deliu vainiku, papuoštu rau
donomis rožėmis. Kapuose 
Richteris pasakė kalbą, po 
kurios orkestras sugrojo In
ternacionalą. Tuo momentu 
iš eisenos dalyvių pasipylė 
komunistinės proklamacijos 
su įvairiais komunistiniai: 
ūbaisiais, kaip “Šalin inter
vencija Rusijoj," ir tt. Pra
dėjus proklamacijas mėtyti 
policija įsiveržė į demobili
zuotų karių vidurį ir padarė 
eilę suėmimų. Iš viso suim
ta 7 dalyviai, jų tarpe 2 mo
terys.

Vietines Žinios
ii

i

VEDĘS ŽMOGUS IŠĖJO 
Į KUNIGUS.

Ar gali vedęs žmogus būti 
Romos katalikų bažnyčios 
kunigu? Pasirodo, kad gali 
Štai, telegramos sako, kad 
šiomis dienomis Ispanijoj 
buvo Įšventintas i kunigus 
tūlas Čondealdama. kuris 
turėjo pačią ir 5 vaikus. Dvi 
jo dukteris Sevillės kliošto- 
riuje davatkauja, o tris su 
nųs yra jėzuitais kunigais. 
Bet Įšventintas i kunigus 
Čondealdama buvo nuo sa
vo pačios atskirtas ir ji įsira
šė i davatkas tam pačiam 
klioštoriuje, kur jos dukte
rys davatkauja.

TRAUKINIU NELAIMĖS.
Pereitą savaitę Amerikoj 

buvo keliatas didelių nelai
mių ant gelžkelių. Netol 
nuo Clevelando traukinys 
sudaužė autobusą, kuriuc 
vaikai važiavo mokyklon. 
Devyni vaikai ir vežikas bu 
vo užmušti ir jų kūnai išmė
tyti į visas puses. Kita ka
tastrofa atsitiko tarp Bosto 
no ir Portlando, kur du pre 
kių traukiniai susikūlė vie
nas su kitu ir 18 vagonų bu 
vo visiškai sutrupinta. Tar 
nautojai spėjo nušokt, todėi 
žmonių aukų čia nebuvo 
Trečia nelaimė buvo an 
New Haveno gelžkelio, tie.- 
Oxford, Mass., kur prekių 
traukinys iššoko iš bėgių ir 
keli vagonai nusirito nu< 
kelio pakalnėn. Ketvirta ne 
laimė buvo North Carolinoj 
kur traukinys taip pat iššo
ko iš bėgių. Čia vienas žmo
gus buvo užmuštas ir kelia
tas sužeistų.

Meksikos prezidentas iš
leido patvarkymą, kad kož 
ną 31-mą mėnesio dieną 
valstybės tarnautojai dirbti 
be užmokesnio. Per metu 
pasidaro 7 tokios dienos. 
Mokesti už tas dienas val
džia dės i banką Revoliuci 
jos Partijai.

Iždo sekretorius Mellor. 
prašo, kad Kongresas nuar
tų panaikinti auksinius pi
nigus po $2.50. Auksas esą- 
reikalingas kredito tiks
lams, o tie pinigai išėję Į 
žmones, atgal nebegrįžta.

I 
j

Art. Babravičius dainavo 
per radio.

Pereitą sąvaitę, trečia
dienio vakare, musų artis
tas Juozas Babravičius dai
navo iš WBZA stoties per 
radio. Oras buvo tą vakarą 
labai geras ir musų daini
ninko balsas skambėjo labai 
puikiai. Net jo atsikvėpimus 
galima buvo girdėt. Stoties 
vedėjas padarė ponui Bab
ravičiui labai gražią intro
dukciją, trumpai pasakyda
mas jo praeities istoriją ir 
kiekvieną sykį pažymėda
mas, kad šitas šaunus dai
nininkas yra lietuvis.

WBZA stotis Bostone pri
klauso Westinghouse elekt- 

fabrikos ros korporacijai, kuri turi 
radio stočių visoj Naujoj 
Anglijoj, ir jos visos yra su
jungtos. Taigi, kuomet p. 
Babravičius dainavo Bosto
ne. tai tuo pačiu laiku jo dai
nos buvo siunčiamos ir iš ki
lų VVastfnghouse stočių

Darbininkai ir inteligentai 
žaidė iš vieno ligi 12-tai 

valandai nakties.
Pereitą subatą South Bo

stono 
vietos lietuvių 
kuopos suruoštas 
kas vakarėlis su 
džiais, muzika 
Susirinko daugiau kaip 100 
draugų su savo žmonomis ii 
vaikučiais, suėjo visi seni 
darbuotojai, darbininkai ir 
inteligentai, ir smagiausioj 
nuotaikoj visi žaidė, juoka
vo ir linksminosi kaip vie
nos šeimynos nariai. Ir dak
taras, ir advokatas, ir agen
tas, ir paprastas L--------
rankpelnį? — visi čia buvo 
lygus, visi draugai. Prie ši
tokios smagios nutaikos va
karas perėjo labai greitai ir 
atėjus 12-tai valandai visi 
gailėjosi, kad reikia skirsty
tis, nes jau prasideda nedėl- . .
dienis ir Įstatymai reikalau- Kauioj Anglijoj. Tuo budu 
ja vakarą bafgti i° klausėsi milionai žmonių.

Reikia‘pasakyti, kad šen- kas reiškia gražią lietuviams 
vičiai ir kava buvo labai ge- reklamą.
ei. Pačių musų draugių so-' Pirmutinė daina buvo 
cialisčių pagamintas pyra- italų kompozitoriaus Tosti 
gas taipgi labai svečiams pa- “Paskutinis troškimas.” An
tike. Užkandžių nebuvo la- tra buvo “Kazbek,” rusų 
bai daug, nes tai nebuvo va- kalboj. Trečia, lietuvių kal- 
karienė^o tik šiaip sau pasi- boj Sasnausko “Karvelėlis.” 
stiprinimas: tečiaus užteko. Paskui sekė Flotowo “M'- 
Kitur 50 centų reikia užmo- Appari,” Vanagaičio “Kaip 
keti už vienus tiktai šokius, aš tave myliu.” Tosti “Ap- 
□ čia už 50 centų buvo ir šo- ril” ir Grečaninovo “Mano 
kiai, ir prie to da kožnas ga- gimtinis kraštas.” 
vo puoduką geros kavos, _________
^envičiu, pyrago ir net ais- D ., •, • . ?*1acacnaldo sūnūs Bostone,krymo. vaikai tą pati gavo

i Šią sąvaitę Bostone vieši 
Alister Macdonald, Angli
jos premjero sūnūs. Jauna
sis Macdonaldas yra archi
tektas ir studijuoja čionai 
namus. Bostone jisai sakos 
radęs daug gražių triobesių, 
taip jau muitinės bokštas, 
tai esąs bjauriausia šlykšty
bė.

I,

už 25 centus.
Valgiai buvo paduodami 

ne ant stalų, bet paprašyta 
visus susėsti ir tada užkan
džiai išnešiota ant lėkščių ir 
paduota visiems į rankas. 
Pas amerikiečius šitoks pa- 
:amavimas yra labai mado
je, bet lietuviams tai buvo 
yg ir naujiena, tečiaus ji 
visiems labai patiko, nes vi- 
-i jaučiasi liuosai ir valgo 
kaip kas nori.

Skirstydamiesi ir atsisvei
kindami beveik visi pagei
davo, kad tokie vakarėliai 
jutų ruošiami tankiau.

Pelno daug turbut neliks, 
nes nepasipelnymui vaka
rėlis buvo ruošiamas,, te-

Socialistų sekretorius drg. 
Levis buvo nuvykęs legis- 
laturos komitetan ir ragino 
išleisti Įstatymą, kad bedar
biams valstija mokėtų pa
šalpą.

Mel- 
. ----------- Mrs.

Maus jeigu apmokėjus visa^ Ąnna Feeley. turtinga mote
ris, kuri mažus savo vaikus 
uždarydavo namie alkanus, 
o pati važinėjosi automobi
liais ir girtuokliavo. Teismas 
nusiuntė ją į pataisos na
mus, o jos vaikus atidavė 
prieglaudon.

ėšas koks doleris atliks, tai 
•engėjų yra nutarta nusiųs- 
i jį Lietuvos socialdemo
kratams.

Beje, reikia da paminėti, 
kad draugė O. Liutkuvier.ė 
‘š East Bostono prisiuntė do- 
erį sakydama: “Pati nega- 
ėsiu vakarėly dalyvauti, to
lei siunčiu šitą menką auką 
>er laišką ir meldžiu pridė- 
i ją prie kitų aukų social
demokratams.” Vakarėlio 
•engėjai taria draugei Liut- 
kuvienei nuoširdų ačiū už 
okią užuojautą ir tą dolerį 
ausiųs Lietuvon kartu su ki
nais pinigais.

Taip pat nuoširdų ačiū 
kuopa taria visiems drau
gams ir draugėms, kurie da- 
vvavo vakarėly.

Tūlas Guiseppe Faliti ap- 
skundė natūralizacijos vir
šininkus Nichollsą ir Lambą 
reikalaudamas $20,000 atly
ginimo užtai, kad nuėjus jam 
išsiimti pilietiškų popierų, 
jiedu išlaikė ji nuo 9 valan
dos ryto iki 2 po pietų, var
gino jį visokiais klausimais 
ir grasino areštu.

New \orko knygų agentai 
areštuoti.

Iš w Yorko atvažiavo Bostono Municipalėj Salėj galva nebegyvas Oscar Kin- 
Bostonan tn> knygų agentai buvo “Darbininko” koncer- nunen. Policija sako, kad 

. • . .-k —--  « 1 •• • w •ir apsistoję < a vienam hote- 
ly pradėjo ardavinėt tarp 
Harvardo studentų knygas, 
kurios “doros sargams” pa
sirodė “neno rarliškos.” A- 
gentai buvo areštuoti ir nu
bausti po $’.0O. Pabaudos

tas, i kurį buvo pakviestas galvą jis pats prasimušęs Į 
ir art. J. Babravičius. Jo var- sieną, norėdamas nusižudy- 
das sutraukė į koncertą ga- ti. Bet giminės sako, kad po
ną daug žmonių ir “Darbi- Hcija jį užmušė. Liepta pa- 
ninkas” padarė turbut gana paryti lavono skrodimas, 
gerą biznį iš to. Žmonės sa- 
ko, kad už tokį sutraukimą, 

užsimokėti ie neturėjo iš publikos “Darbininkas” tu- 
.u,->r čia. —‘retų gerai p. Babravičiui 

atlyginti.
Koncerte buvo ir daugiau 

dainininkų, kiti net iš kitų 
miestų partraukti. Bet prie 
p. Babravičiaus jie netiko. 
Reikia pastebėti, kad ir 
tvarkos salėj nebuvo. Žmo
nės, kurie atėjo pirma ir už
simokėjo po 50 centų, susė
do i priešakines sėdynes, o 
kurie atėjo vėliau, tai ir po 
$1.00 užsimokėję turėjo visą 
laiką prie durų stovėti, nes

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedaliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
£81 MASS ACH USETTS AVĖ, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBR1DGE, MASS.

DR. LANDAU
Specialistu Veneriškų Ligų
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedaliomis 9 iki 2. 
32 Chambers S t., Boston. Tel. 
Haymarket 1436.

Vokiečių inžinierius Franz 
Felder išrado naują medžia
gą laivams statyti. Ji taip 
lengva, kad pastatytas iš 
jos laivas skaitomas “ne
skęstame. ”

Kanados pakrašty perei
tą sąvaitę per audrą ant jū
rių sudegė laivas su 1,100 
tonu anglies, žmonės 
būti.

Socialistų susirinkimas.
Socialistų 60-tos kuopos 

-usirinkimas įvyks ateinan- 
•ios pėtnyčios vakarą, 31 
sausio, “Keleivio” ofise, ly
dai 8 vai. Visi draugai yra 
įrašomi atsilankyti, nes yra 
laug reikalų apkalbėti.

Sekr. W. V. Aniesta.

Spiritualistų kunigas G. 
Z. Grisvvold teisme prisipa
žino pavogęs iš tūlo Colarus- 
;o sykį $72.06. o kitą sykį 
?58.l0, bet tuos pinigus su
grąžinęs. Teismas paliko jį 
mt “pasitaisymo." Žemes
niam teisme kunigėlis buvo 
nubaustas 6 mėnesiais kalė
jimo.

LABAI SVARBUS PRA
NEŠIMAS.

Nedėlioję. February 2 d,. 
1930. 11:00 vai. ryte Įvyks tiems nebuvo kur atsisėst 
labai geras pamokslas te
moje : Jėzus Kristus ir Da
bartinė Nusiginklavimo 
Konferencija: kalbės Mini- 
steris B. F. Kubilius.

Vakare turėsime paveiks
lus apie Rusiją 7:30 vai. va
kare.

Maloniai prašome ateiti 
Nedėlioję į Lietuvių M. Ži
nyčių ir išgirsti, ir pamatyti 
ka mes darome ir ką mes 
skelbiame, nes musų užduo
tis yra skelbti tikrą religiją 
ir teisybę paremtą mokslu.

Kviečia Komitetas.

Sukako jau 100 metų, 
kaip South Bostone buvo 
Įkurta neregių mokykla, da
bar žinoma kaip Perkins 
Institution. Dabartiniu lai
ku joje yra 180 mokinių.

PUBLIC ADMINISTRA
TORIUS PARDUODA.
Parduodamas ta voras ir įtai

symai iš groserio storo, kuri 
valdė John P. Daunis, po num. 
290 East Eight Street. South 
Boston. Mass.. bus parduota ant 
Public okšino, tame pat store. 
Ketverge, Sausio-January 30 d., 

11930. kaip 11 vai. ryte. Atsišau- 
kit pas Adv. F. J. Sęuires. Pub- 

; lic Administrator. Tel. 'Nor- 
wood 183.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Ęoston, Mass. 

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. TeL Milton 2952.

PROF. A. ZiDAMAVICIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

Lekcijos duoda::’, 
mažiems taip ir 
lig programo -i 
torijų. Pamokos 
vių kalboje.

149 Boston st..
Andre* Sq.) Tel.

VISU ŽINIAI.
COBB GARALE 

Union Garaže, d . 
sutvarkytas. T . 
Broadway arba •’> 
ket Terminai ar: 
street. Dabar to G 
jas savininkas, 
naujausios mado* 
mui ir grisinimu: ; 
bas greitas ir gera: 
bai pigią kainą. E 
kai būna dienomis 
žius būna atdaras 
dame Shell zaz < 
norite kad jus kara 
mėginkite pa- m . 
norit gero patarr., 
pas mus.

Manageris $TE\ i-........
COBB GARAGE 

206 Serond St..

SO. BOSTON.

pirmiau buvęs 
yra labai gerai 

minusos nuo 
nutos nuo Mar- 

■ ampo C ir 2-nd 
tze'aus yra nau- 
itaisė visokias 

ašinas mazgoji- 
•.omobilių Dar- 
adaromas už la- 

■nertai mechani- 
r.aktimis. Gara- 
■ados. Parduo- 

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

JANELIUNAS. 
(-) 

K ’.mpas C S*- 
N\>S. Tel. 2920.

I‘u us. Paduškas.
■ - visokias lovų

parduo-Lm pigiausiai, 
ipkitės ypati- 

: arba rašykit 
rantuojam už- 

L nėdinimą.
mus gausite 

as europiškas 
ksnas ir pu- 

Aplankykit 
-ų Naują Što- 
I.EPIE’S.

■ ( o_ 54 Chauncy 
Boston. Mass

Tol. So. Boston 5S6-W
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NED6LI0MIS:

1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

281 Broadvray, tarpo C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaikom llielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam .ir per 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj 
pačioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Dorchester Clothing Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester a»e^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 is ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

rMIWAY ADTO SERVICE
F1LUNG STATION 

Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAIT18
415 Old Colony Aro,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boaton 8777.

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNlš’US, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikai*. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greita* ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broadvay, So Boston,

THE DOVER ST.
RECTAL CLINIC

16 Dover St., Boston
RAUDONĄJA GYSLA (PILĖS) 

_ ir kitas panašias votis nuvalo šia- 
Į me Klinike.
Į Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
i 9 vai. ryto.

DR. FRANK D. STANTON
i Direktorius

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapotoms 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinta patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST., 
kampas E. Eight st..

SOUTH BOSTON, MASS.

Senovės Lietuvių Žmyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perukai t y t, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popleros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway


