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Sovietai Spausdina Sve
timų Valstybių Pinigus?
SĄMOKSLAS IŠKELTAS 

BERLYNO BYLOJ.

Falšyvi Amerikos ir Angli
jos pinigai buvę spausdina

mi Leningrade ir kitur.
Berlyno policija sugavo 

du gruzinu, kurie darė So
vietų červoncus (červoncas 
yra 10 rublių pinigas). Pe
reitą sąvaitę prasidėjo jų 
byla. Ir laike tos bylos išėjo 
aikštėn, kad Sovietų valdžia 
taip pat klastuoja svetimų 
valstybių pinigus. Kaltina
mųjų gruzinų advokatas pa
reiškė, kad du metai atgal 
Sovietų valdžia nutarė ruoš
tis į karą su Kynais ir tuc 
pačiu laiku ji nutarė spaus
dinti Anglijos ir Amerikos 
netikrus pinigus, jeigu Ame
rikos ir Anglijos kapitalis
tai pradėtų remti Kvniją 
prieš Rusiją. Leisdami tuos 
pinigus apyvarton, bolševi
kai tikėjosi sugriauti Ame
rikos ir Anglijos finansus.

Kaltinamųjų advokatai 
pridavė teismui daugybę vi
sokių smulkmenų apie šitą 
bolševikų sąmokslą. Jie sa
ko, kad Anglijos banknotai 
ir Amerikos doleriai buvo 
spausdinami sovietų valdžios 
spaustuvėj Leningrade ir vie
name mieste prie Dono. Šitie

pinigai buvę platinami Euro
poj ir Azijoj.

Išparodęs šitą bolševikų 
sąmokslą, advokatas argu
mentavo, kad jeigu pati So
vietų valdžia užsiima šitokiu 
darbu, tai negalima kaltinti 
ir šitų dviejų gruzinų, kad jie 
spausdino Sovietų pinigus. 
Jie darė tą patį, ką daro So
vietai. Taigi čia nesą jokio 
prasižengimo.

Kaip rodos, červoncus da
ryti šitiems gruzinams padė
jo ir vokiečių fašistai, ku
riems taip pat rupi sunaikin
ti bolševizmą, nes vienas fa
šistų lyderis, kapitonas Er- 
hardt, yra šitoj byloj liudi
ninkas ir karštai gruzinus gi
na.

Vokiečių valstybės gynė
jas betgi šitų parodymų ne
priėmė. Jisai pareiškė, kad 
Rusijos bolševikų sąmokslas 
klastuoti svetimų valstybių 
pinigus neturi nieko bendra 
su šita byla ir kaltinamųjų 
gruzinų visai nepateisina. 
Vokietijos įstatymai drau
džia netikrus pinigus daryti, 
ir kas prieš šitus įstatymus 
nusikalto, turi būt nubaus
tas.

Rašant mums šitą žinią, 
byla da nėra galutinai pasi
baigus.

35,000 NEW YORKO SIU
VĖJŲ NUTARĖ STREI- 

KUOT.
Intemational Ladies’ Gar- 

ment Workers’ unija New 
Yorke nutarė streikuot ir 
reikalaut daugiau algos ir 
grąžinimo 40 valandų darbo 
sąvaitės. Algos reikalauja
ma pakelti po $5.00 į sąvai
tę, o akordiniams pridėti po 
10 nuošimčių nuo “štukių.” 
Tas nutarimas apima 35,000 
moteriškų rūbų siuvėjų. 
Unijos valdyba paskelbs, 
kada streikas pradėt.

K ynuose Siaučia 
Kanihafizmas

Vilkai Suėdė Ame
rikos Lakūnus?

Apie 3 mėnesiai atgal Si
biro snieguose žuvo 2 Ame
rikos lakūnai, Eielson ir 
Borland. Amerikos valdžia 
kreipėsi j Maskvą su prašy
mu, kad Sovietų valdžia pa
dėtų jų jieškoti. Po kelių są- 
vaičių rusų lakūnai rado Si
bire sudužusį amerikiečių_______  __________ ____
orlaivį, bet pačių amerikie- sužeidė atstovybės tarną.

KOMUNISTAI IŠDAUŽĖ 
JUGOSLAVŲ ATSTOVY

BĖS LANGUS.
Graikijos sostinėj, Atė

nuose, pereitą sąvaitę susi
rinko ties Jugoslavijos at
stovybe būrys komunistų ir 
pradėjo kelti triukšmą. Jie 
šaukė: “Šalin serbų diktatū
ra!” “Šalin karaliaus Alek
sandro atstovybės!” Ir pra
dėjo svaidyt į atstovybę ak
menimis. Išdaužė langus ir

čių nerado. Jau kelios sąvai- 
' tės jų jieškoma, bet jų kaip 

nėra, taip nėra. Dabar pra
dėta manyti, kad Amerikos 
lakūnus suėdė Sibiro vilkai. 
Taip mano Rusijoj ir taip 
mano Alaskoj, iš kur žuvu
sieji lakūnai buvo kilę.

POPIEŽIUS NORI ĮSI
TAISYTI “VELNIO 

MUZIKĄ.”
Iš Vatikano pranešama, 

kad popiežius buvo pasi
kvietęs radio išradėją Mar- 
coni ir tarėsi su juo apie 
Įtaisymą radio stoties prie 
Vatikano dvaro, nes jis no
rįs turėti susisiekimą su pla
čiuoju pasauliu. Nesenai da 
katalikai vadino radio “vel
nio išradimu;” Lietuvoje 
kunigų apjakinti kaimie
čiai ir dabar da radio skaito 
“velnio muzika,” bet popie
žius jos jau nesibijo. Moks
las verčia didžiausius reak
cininkus progresuoti.

Ispanijoje Sugriuvo Ge
nerolo Riveros DiktatūraIšbadėję žmonės valgo la

vonus, kurių visur pilna.
Bado apimtose provinci

jose Kynuose prasidėjo tik
ras kanibalizmas. Išbadėję 
žmonės mėsinėja lavonus ir 
valgo juos. Iš pradžių val
džia stengėsi kanibalizmą 
drausti, bet dabar jau nieke 
iš to nedaro. Ir ištikro, nėra 
kaip žmones už tai bausti. 
Kada vienas kinietis buvo 
areštuotas už valgymą žmo
gienos ir pastatytas prieš 
teismą, jis pasakė:

“Kodėl aš turėčiau būt 
baudžiamas už valgymą la
vonų? Juk aš valgiau tik tą, 
ką visi išalkę šunys dabar 
ėda.”

Anglų misijonieriai pra
neša. kad bado apimtose 
vietose reginys yra stačiai 
pasibaisėtinas. “Aš pats sa
vo akimis mačiau,” sako 
misijonierius Andrews iš 
Kan>u provincijos, “kaip 
išbadėję žmonės mėsinėja 
lavonus, verda jų mėsą ir 
paskui valgo.”

Pirma tėvai parduodavo 
savo vaikus; dabar jau šitas 
biznis sustojo, nes jau nėra 
kas vaikus perka, niekas ne
turi pinigų.

Kiniečių ^vyriausybė iš 
Peipingo andai pranešė, kad 
Šensi provincijoj jau 2,000,- 
000 žmonių nuo bado mirė ir 
da apie tiek turės mirti, jei
gu iš šalies neateis daugiau 
pašalpos. Bet daug sunkes
nė padėtis, negu Šensi pro
vincijoj. yra Kansu provin
cijoj. Tenai lavonų visur 
pilna. Jie voliojasi mieste
liuose. kaimuose ir pakelėse, 
sako Andrews. Kai kur žmo
nės juos laidoja, o kitur jau 

. to nedaroma. Iš pradžių mi
rusius nuo bado lavonus la
bai apgailestaudavo ir gra- 

j žiai palaidodavo. Dabar jau 
Į to nėra. <’
dotuvės. tai iškasama dide
lė duobė, mirusius sutrau
kia tenai- už kojų, suverčia 
visus vieną ant kito ir užka- 

Į sa. Bet nevisur net ir tas ga- 
į Įima. Yra kaimų, kur gyvų 
, jau visai nedaug telikę. Išti- 
I sos šeimynos guli išmirusios 
i namuose ir tūkstančiai lavo
nų voliojasi aplinkui. Juos 
valkioja šunys ir drasko vil
kai. Naminiai gyvuliai senai 
jau išnyko.

i

UŽSIDARĖ ISLANDIJOS
• BANKAS.

Iš Reykjaviko praneša
ma, kad šį panedėlį tenai 
neatsidarė. Islandijos ban
kas. Islandijos parlamentas 
visą naktį posėdžiavo prie 
uždarų durų, bet ką jis svar
stė, nežinia.

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ TURKIJOJ.

Netoli Zonguldako, Tur
kijoj, pereitą sąvaitę įvyko 
smarkus sprogimas anglių 
kasykloj. Trylika darbinin
kų buvo užmušta ir kita tiek 
sunkiai sužeista. Tai trečia 
nelaimė toj kasykloj trijų 
mėnesių laikotarpy.

i
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IŠGELBĖTA 1,000 TURIS
TŲ ANT JŪRIŲ.

Argentinos karo laivas 
pereitą sąvaitę išgelbėjo 
1,000 turistų, kurių garlai
vis “Monte Cervantes” už
ėjo ant uolos netoli Tierra 
dėl Fuego (Ugnies Žemė). 
Visi turistai buvo atvežti į 
Buenos Aires.

PALEIDŽIAMI POLITI- j universitetus patenkinti, kad 
NIAI KALINIAI. nauja valdžia prižadėjo iš- 

------------- pildyt visus svarbesniuosius 
jų reikalavimus. Tie reika
lavimai buvo tokie: sugrą
žinti į Salamancos universi
tetą profesorių Miguelį de 
Unamuno, vieną žymiausių 
Ispanijos filosofų ir rašyto
jų, kurį diktatorius Primo de 
Rivera buvo ištrėmęs Fran- 
euzijon; taip pat sugrąžint 
ir įstatyt į tas pačias vietas 
visus kitus profesorius, ku
riuos diktatorius Primo bu
vo prašalinęs. Be to da val
džia sutiko pripažinti stu
dentų sąjungą ir paleisti iš 
kalėjimų visus studentus, 
kurie buvo prie Primo de Ri
veros valdžios areštuoti.

Naujoji vyriausybė priža
dėjo taipgi greitu laiku pa
skelbti visuotiną politiniams 
kaliniams amnestiją ir pa
leisti net karininkus, kurie 
buvo suimti ir nuteisti il
giems metams už padarytą 
ginkluotą sukilimą prieš 
Primo de Riveros valdžią 
pereitais metais.

Naujoji vyriausybė eisianti 
prie rinkimų ir demokrati

nės tvarkos.
Apie 6 metai atgal gene

rolas Primo d e Rivera ap
skelbė Ispanijoj savo dikta
tūrą. Per šešis metus jisai 
grūdo savo oponentus kalė- 
jiman ir trėmė juos užsienin. 
Politinės partijos buvo už
gniaužtos, spauda cenzūros 
pažabota.

Pereitą sąvaitę betgi Pri
mo de Riveros režimas su
griuvo. Diktatorius buvo 
priverstas rezignuoti ir jo 
vieton karalius Alfonsas 
paskyrė generolą Berengue- 
rą sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Nors Berenguer taip pat 
yra militaristas, bet yra 
griežtas Primo de Riveros

PROHIBICININKAI ARE
ŠTAVO VISĄ MIESTELĮ. .. _ __

Pereitos sąvaitės pabaigoj Priešu ir sahosi veiksiąs 
federalės valdžios agentų^aiP ,clvdĮ? asmuo. Stovo pa- 
burys netikėtai užklupo Oro-I reisJ?me sako pirmutinis
fino miestelį Idaho valstijoj J? z?n&snis busiąs paskelbti 
ir areštavo beveik visus vie-lrin^mus’ sušaukti parla- 
tos valdininkus, biznierius ir Fne.1?t?’ .Paleisti P°htinius 
daug darbininkų, nes'visifalinius ir Srizti prie demo- 
tenai darė ir pardavinėjo'^iatines tvar^os- 
svaiginamus gėrimus. Visos politinės partijos, 

__________ kurios Primo de Riverai 
SŪNŪS APIPLĖŠĖ TĖVO/i^P^J’3?1, b.uv0 už

gniaužtos, dabar jau prade-BANKĄ.
Rocky Hill miestely, Ken- j? iš na«> organizuotis.,Pa- 

tucky valstijoj, pereitą są- buosuota ny° cor.zurec 
saitę buvo apiplėštas ban- sPau<la rado tiek daug Pri-
tucky valstijoj, pereitą są-

kas. Plėšikai buvo sugauti ir 
tarp jų pasirodė Carl S. 
Spillman, to paties banko 
kasieriaus 19 metų sūnūs.

liuosuota nuo cenzūros

I t

mo de Riveros šunybių apra
šyti, kad reikėjo leisti ekst
ra laikraščių laidas.

Paskelbus buvusiam dik
tatoriui Primo de Riverai 
savo rezignaciją, Madride 
ir kituose miestuose prasidė-

Norėjo U’ 
SLA. Organiza

torių.
Iš Worcester, Mass., mes 

gavome telefonu šitokią ži
nią:

Pereitą nedėldienį Wor- 
cestery buvo SLA. 57-tos 
kuopos susirinkimas, kur 
kalbėjo organizatorius p. 
Žukas. Žmonių susirinko 
daug. Komunistai pakėlė 
lermą. Vienas jų lyderis, ku
ris “runija” į iždo globėjus, 
atsistojo ir sušuko: “Pada
rykim Žukui galą, neišleis
dami jo iš šios vietos.” Tai 
buvo Enaicott st. salėj. Pa
kilo baisus triukšmas ir be 
mažko nepriėjo prie kraujo 
praliejimo. Reikėjo šauktis 
policijos jėgos įniršusiems 
komunistams suvaldyti. 
Žmonės kalba, kad komu
nistai tikrai norėjo užmušti 
p. Žuką, kuris organizuoja 
naujas kuopas ir aštriai kri
tikuoja komunistų taktiką. 
Platesnių žinių apie šitą 
skandalą mums žadėta pri
siųsti laišku. Taigi, sekan
čiame “Keleivio” numery 
bus daugiau apie tai.
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BALTVEIDŽIAI NULIN- 
ČIAVO JUODVEIDĮ.
Georgijos valstijoj perei-1’0 šventų demonstracijos, 

tą sąvaitę buvo areštuotas !k.ur1?? velJau, 'f\rto .
■ -....................................................... i riaušėmis. Reikšdami dziau-

, kad diktatorius su
griuvo, studentai šaukė: 
“Viva rey! Muera Primo!” 
Kas reiškia: “Lai gyvuoja 
karalius! Mirtis Primai!” 
kiti jaunuoliai įsivaizdavo, 
kad Ispanijoj jau prasidėjo 
tikra revoliucija, todėl šau
kė: “Viva republica!” (“Lai 
gyvuoja respublika!”). Bet 
už tokį šauksmą policija stu
dentus areštavo. Komunistai 
taipgi suruošė keliatą de
monstracijų ir pradėjo vaik
ščioti Madrido gatvėmis su 
raudonomis vėliavomis ir 
plakatais, ant kurių buvo 
įrašyti jų šauksmai: “Šalin 
karalius! Lai gyvuoja pro
letariato diktatūra Ispani
joj!” Policija puolė ir ko
munistų demonstrantus. At
ėmė iš jų raudonas vėliavas 
ir visus plakatus sunaikino. 
Iš viso per šitą kelių dienų 
sujudimą Madride buvo 
areštuota 200 žmonių.

Studentų streikai Madri
de ir Barcelonoj jau atšauk
ti. Studentai grįžta atgal į

6,860 Katalikų Chi- 
cagos Kalėjime.
Šiomis dienomis šerifas 

Traeger paskelbė įdomių 
skaitlinių apie Chicagos ka
lėjimą. Pasirodo, kad perei
tais metais per Chicagos 
(Cook apskričio) kalėjimą 
perėjo 13,014 kaliniai, kurie 
sulyg tikėjimo dalijami ši
taip:

Romos katalikų ....
Visokių protestonų 
Christ. scientistų ..
Stačiatikių ........ .
Mahometonų .........
Laisvamanių ..........
Ši statistika yra įdomi tuo, 

kad ji sumuša mūsiškių ku
nigų tvirtinimą. Jie visur ir 
visuomet tvirtina, kad be ti
kėjimo negali būt doros. 
Žmogus, kuris netiki į Die
vą, yra gyvulys, sako kuni
gai.

Tuo tarpu gi šita oficialė 
kalėjimo statistika parodo, 
kad laisvamanių, kurie neti
ki į Dievą, Chicagos kalėji
me pereitais metais buvo 
vos tik 2, o Romos katalikų, 
kurie tiki i Dievą, buvo ne
toli 7,000!

Šitas skaitlines mes imam 
iš “Chicagos Daily Tribūne” 
9 sausio laidos.

Toliaus šerifo raportas 
parodo, už kokius prasižen
gimus tie 13.014 žmonių bu
vo kalėjiman patekę, bū
tent:

Už degtinę .....
Už vagystes.....
Už plėšimus.....
Už įsilaužymus 
Už benkartystę 
Už išžaginimus
Už žmogžudystę .... 213 
Už daugpatystę........ 43
Ir pusę šitų piktadarių 

pernai Chicagoje sudarė

uvuavo. uaoar jau jaunas juodveidis, kurį po-.ndube 
Jeigu daromos lai-į; H Jkaltin0 baltveidės

Graikijos banko guberna
toriaus langai, kurie sueina 
su serbų atstovybės langais, 
taipgi buvo išdaužyti. Poli
cija kelioliką triukšmadarių 
suėmė ir jie buvo nubausti 
8 mėnesiais kalėjimo. Salo- 
nikoj komunistai svaidė ak
menimis Į automobilių, ku
riuo važiavo Makedonijos 
gubernatorius gen. Gonatas.

mergaitės nužudymu. Prie 
kalėjimo tuoj susirinko keli 
šimtai baltveidžių. ištraukė 
suimtą juoduką, užmušė jį, 
o paskui jo kūną sudegino 
ant laužo. Tai tikinčiųjų 
krikščionių darbas. Kuo jie 
skiriasi nuo gyvulių?

!

AREŠTUOTA 37,600 
VAIKŲ. \

Darbo Departamentas 
Washingtono praneša, kad 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose buvo areštuota ir 
teisiama vaikų teismuose 
37,600 jaunuoliai už viso
kius prasižengimus. Tarp 
bernaičių daugiausia buvo 
nusikaltusių už vagystę ir padaryt. Tuomet Rokfeleris 
kitokias šelmystes, o mer- kreipėsi į teismą. Byla ėjo 
gaičių daugiausia buvo kai- 20 metų ir tik šiomis dieno- 

. Rokfeleriui 
ji kaštavo $5,000,006, bet 
teismas nusprendė taip, kaip 
Rokfeleris norėjo.: gelžke- 
lio kompanija turi nukelti 
gelžkelį toliau.

O tegul darbininkas žmo
gus pamėgina pareikalauti,

iš
KĄ GALI MILIONIERIUS.

Rokfeleriui nepatiko, kad 
pro jo dvarą Pcantico eina 
gelžkelis. Jis pareikalavo, 
kad kompanija nukeltų sa
vo gelžkelį toliau. Gelžke- 
lio kompanija atsisakė tai

tinama už pabėgimą nuoimjs pribaigė, 
tėvu ir 117. “lvtišku® nrasikal-' j:tėvą ir už “lytiškus prasikal
timus.”

KIEK AMERIKOJ YRA 
MILIONIERIŲ.

Pereitais metais Ameriko
je buvo 496 žmonės, kurie 
turėjo daugiau kaip po $1,- 
000,000 metinių Įplaukų. 
Penki metai atgal tokių bu
vo vos tik 74. Milionierių 
! priveisė “stak marketas,

1 riaušių. Valdžia sako, kad Į nupadėjo WalTŠtreeto plu- 

Į komunistai. Pasinaudodami Ta, ^a negirdėtas pašau
namu nedarbu, komunistai ]y dalykas, kad vienoj šaly 
agituoja darbininkus ruošti butų arti 500 žmonių, kurie 
demonstracijas ir atakuoti :gauna po $1,000,000 su vir- 
vahIžios įstaigas. Rusijoj už gum pajamų per metus. Kiek 
tokias demonstracijas žmo-'gj žmogus turi turėti turto, 
nes yra šaudomi. Tdigi vo- ka(j jo pajamos siektų virš 
kiečių policija nutarė neda- miliono doleriu? Bet tas da 
ryti ceremonijų ir su komu- neparodo tikro milionierių 
nistais. Pereitą subatą Ber- skaičiaus. Yra da tukstan- 
lyno komunistų būklėj buvo čiai tokių milionierių, kurių 
padaryta krata, paimta daug pajamos miliono nesiekia, 
ginklų ii areštuota 76 komu--------------
nistai. Nuo dabar ji ketina DINAMITAS ^UŽMUŠĖ 
areštuoti visus komunistų ”
agitatorius, kurie kursto 
žmones prie riaušių.

Hamburge I__________
triukšmavo i
na-.

BERLYNE AREŠTUOTA
76 KOMUNISTAI.

Paskutinėmis dienomis
Berlvne ir kituose Vokieti-
l?s .™iestJ??L.?uv? dau£ kurį Coolidge’ius su Mello- 

ll.cv...-. ■nu pauejo »*an c
tas nauses organizuoja vis ^kratams iškelti.

i

2,667
2,469
1,320
1,270 
. 159 
. 345

VIENA KALBA VISAM 
PASAULIUI.

Telefono autoritetai Ghe- 
rardi ir Jewitt pranašauja o,--------------
New Yorke, kad ateityje kad gelžkelio kompanija’ 
bus tik viena kalba pašau-1 nuimtų gelžkelį,' kuris eina

lefonas, kaipo tarptautinis juoks! 
susikalbėjimo įrankis. Ka
dangi kalbų įvairumas šian
dien tokiam susisiekimui la
bai trukdo, tai visos tauti-, ____ _____ _____ ___
nes kalbos, kaipo kliūtis pa- sausio visoj Francuzijoj ofi- karščiausia tiki į Dievą/di

i._ ciaiiaj užregistruotu bedar- džiausią nuošimtis vra nik
bių buvę tik 1,140. .tadarių. * P

~, «... • --------- --------- r------------ , . - , y. . ... • vnivaKvic suuait
ly. Prie to veda radio ir te- pro jo namus. Is jo tik nusi- Romos katalikai. Tam Chi-I

saulio progresui, turėsian
čios ilgainiui išnykti.

FRANCUZIJOJ TIK 
1,100 BEDARBIŲ. 

Paryžiaus žiniomis,

cagos gyventojų katalikų 
yra tik trečia dalis, o kalėji
me jų buvo daugiau kaip 
pusė. Taigi pasirodo, kad 

10 tarp Romos katalikų, kurie

I

7 ŽMONES.
Ashland, Ky. — Sprogdi

nant uolas čia vienas dina- 
( komunistai mito šūvis ekspliodavo per 
ištisas dvi die- anksti ir užmušė 7 darbinin

kus. Keturi sūkiai sužeisti.

WILDEY
SAVINOS 

BANK 
22 BcyIston St. Boston

DABARTINIS 
DIVIDENDO

RATOJE

Nuošimtis Prasideda
VASARIO 15

5%

ITALIJA DIDINA LAI
VYNĄ.

Kuomet Italijos delegatai 
Londono konferencijoj kal
ba apie laivynų nuginklavi
mą, tai Italijos biudžetas 
skiria laivyno reikalams at
einančiais metais $77,682,- 
000, arba $2,000,000 dau
giau, negu pernai. Tas pa
rodo, kad apie nusiginkla
vimą fašistų valdžia nema
no.

RADO PAKARTĄ 
JAUNUOLĮ.

Westbrook, Conn. — Ne
toli nuo čia miške buvo ras
tas ant medžio šakos pakar
tas šviesiaplaukis jaunuolis. 
Jo rankos buvo surištos ant 
krutinės, kas reiškia, jog jis 
pats pasikarti negalėjo. Ei
na tardymas.
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diouraine Gelbėkime Lietuvos 
Kovotojus už Laisvę!

SOCIALISTUS NIEKINA, 
O SOCIALIZMĄ VYKINA.

Kiekvienas žino, kad so
cializmas yra socialistų 
mokslas. Todėl kas pritaria 
socializmui, tas turi pritart 
ir socialistams.

Komunistai tečiaus elgia
si kitaip. Jie maišo socialis
tus su purvais, bet Rusijoj 
jie sakosi vykiną socialistų 
mokslą — socializmą, štai, 
ką rašo ““Laisvė” 16-tame 
numery:

“‘Jei fašistų juodlapio re
daktorius turėtų bent arklio 
supratimą, tai jis žinotų, kad 
‘Vilnis’ ir “Laisvė’ visuomet 
buvo griežti priešai amerikie

čių vykimo i Sovietų Sąjungą. 
Mes nurodydavom. kad ten są
lygos kol kas nėra lengvos, nes 
Sovietų proletariatas yra Įsi
kinkęs Į nepaprastai sunkų 

socialistinės kūrybos darbą...”

Vadinasi, Sovietuose yra 
vykinama tokia tvarka, ko
kios reikalauja socialistai. 
Ir tuo pačiu laiku ta pati 
“Laisvė” kolioja socialistus 
“socialsvolačiais” ir “social- 
fašistais.”

Jeigu taip, tai kodėl jie 
nevykina Rusijoj komuniz
mo? Kam jie tenai vykina 
“socialsvolačizmą" arba 
“socialfašizmą?”

Paklauskite “Laisvės” 
komisarų, ar jie žino, kodėl 
jie taip daro?

KAS PASIDARĖ SU 
PLEČKAIČIO BYLA?
Lietuvos laikraščiai (opo

ziciniai) pradėjo teirautis, 
kur dingo Plečkaičio byla. 
Klerikalų “Rytas” vadina ją 
stačiai “misterija." Liaudi
ninkų “Lietuvos Žinios” jau 
seniau rašė, kad Plečkaitis 
yra Lietuvos žvalgybos 
agentas. Dabar liaudininkų 
organas vėl pastebi faktą, 
kuris verčia manyti, kad už 
Plečkaičio nugaros turi būt 
pasislėpęs kas nors didesnis 
už Plečkaiti.

Paprastai. Vokietijos teis
mai vyksta greitai, sako 
“Lietuvos žinios." o Pleč
kaitis sugautas nusikaltimo 
momentu jau apie pusė me
tų atgal, ir jo byla nejuda iš 
vietos.

Taigi, turi būt koks nors 
velnias, kuris neleidžia tą 
bylą kelti, kad pasaulis ne
pamatytų, kieno naudai 
Plečkaitis dirbo ir kas ištik- 
rujų siuntė 
bombomis, 
nios” sako. 
Plečkaičio 
negirdėti.

“VIENYBĖS” ŠOVI
NIZMAS.

šovinistais yra vadinami 
karšti patriotai. Tai yra la
bai siauro proto žmonės, 
kurie savo tautą visuomet 
stato aukščiau kitų, o kitas 
tautas niekina. Rusijos caro 
laikais tokie šovinistai vadi
no save ““tikraisiais rusais” 
(“istinno russkije liūdi”), o 
kiti juos vadino ““juodašim
čiais.”

Pas mus yra d a ir šian
dien tokių tipų. Juos atsto
vauja Brooklyno “Vieny
bė." Ji visada mėgsta nusi- 
spiauti ant svetimtaučių. Pa
vyzdžiui. 11-tame savo nu
mery ji rašo:

"Gražios lietuvaitės, kaip le
lijos. dažniausiai susiveda su 
svetimų valkatomis. Lietuviu
kai. iš kitos pusės, surenka 
gatvines svetimtautes ir jas 
veda ir tuomi save žudo.'“

šitaip gali kalbėti tiktai 
labai siauro proto šovinis
tas. Tai yra tikrai juodašim
tiškas nusistatymas. Lietu
vaitės yra ““lelijos.” nes jos 
lietuvaitės: gi svetimtau
čiai. už kurių tos ‘“lelijos” 
išteka, yra ““valkatos.” nes 
jie svetimtaučiai.

“ Vienybės” šovinistai žiu
ri taip siaurai, kad jie nepa
stebi net to fakto, jog jų 

(garbinamas Antanas Šmeto- 
na taipgi yra vedęs svetim- 

‘ tautę. Taip pat Voldemaras 
ir kiti ““patriotai.” Taigi išei
na. kad ir jie yra vedę su 
“‘valkatomis.”

ji Vokietijon su 
“Lietuvos Ži- 

kad dabai- apie 
bylą jau nieko

Kaip Ištikruju Yra Rusijoje

Amerikos lietuviai dėjo Į švariuose, prikimštuose ka- 
daug pastangų, kad caro Įėjimuose, maitinami pus- 
valdžia grąžintų lietuviams badžiu, neretai kankinami 
spaudą. Kova tapo laimėta, ir tempiami į kariumenės

Amerikos lietuviai varė te^mus» km* nei liudininkų, 
intensyvų darbą ir nesigai- nei pasiaiskmimo nėra, uz- 
lėjo aukų, kad butų nuvers-'tenka žvalgybininkų žodžio, 
ta despotiška Rusijos carų 
valdžia. Ir galų gale revoliu
cija Įvyko.

Amerikos lietuviai viso
mis išgalėmis rėmė savo bro
lius Europoj kovoj už musų 
tautos ir šalies nepriklauso
mybę. Kada ji pasiskelbė 
savistove valstybe, ją puolė 

' ir lenkai, ir rusai, ir bermon
tininkai. Ir vėl reikėjo ame
rikiečių paramos. Jie buvo 
dosnus ir jautrus.

Kovoj už Klaipėdos pri
jungimą prie Lietuvos Ame
rikos lietuviai stovėjo kaip 
mūras.

Lenkams užgriebus Vil
nių, Amerikos lietuviai be 
srovių skirtumo kėlė ir pro
testus, dėjo ir deda aukas 
Vilniaus vadavimui.

Dešimtis tūkstančių dole
rių jie sudėjo gelbėjimui nuo 
karo nukentėjusių savo 
brolių ir našlaičiams.

Į ką gi daugiau gali kreip
tis ir iš ko pagalbos tikėtis 
musų broliai ir sesers Lietu
voj bėdoj ir reikale, jei ne į 
trečdalį savo tautos žmonių 
Amerikoj, kurie yra dau
giau apsišvietę, apsirūpinę 
ir susiorganizavę?

Nors daug nelaimių jau 
prašalinta, daug kovų lai
mėta, bet amerikiečiai ir vėl 
turės ateiti Lietuvai į pa- 
gelbą. Uzurpatoriams smur
tu nuvertus teisėtą, žmonių 
išrinktą jos valdžią, dabar 
siaučia ten teroras: karo 
stovis, cenzūra, masiniai 
areštai, kariumenės teismai, 
mirties bausmės, katorga, 
organizacijų ir veikėjų per
sekiojimas. Smaugiama vis
kas pikto žvėries įnirtimu, 
kas tik priešinasi diktatorių 
valdžios patvarkymams. 
Smetonos valdžia, užsiriog
linusi ant sprando liaudžiai, 
vis da trokšta išsilaikyti sa
vo vietoj. Liaudies, žmonių 
ji bijo. Todėl apsistatę ka- 
riumene ir paleido žvalgybi
ninkų gaujas medžioti visus 
;uos. kurie nori grąžinti Lie- 
uvai demokratinę tvarką. 
Sumedžiotieji laikomi ne-

lUiihd ūminiu r-vurau,

kad žmogus butų nubaus
tas mirtim, katorga arba ga
lėjimu iki gyvos galvos. Mu
sų draugai iš Lietuvos i“ašo, 
kad tokios mongoliškai šu
niškos priespaudos Lietuva 
da nebuvo mačiusi. Vienų 
tik socialdemokratų kalėji
muose randasi virš 300.

Darydami viską, kas yra 
musų galioj, kad Lietuvoj 
pasikeistų tvarka ir butų su
grąžinta demokratija ir tei
sėtumas, mes negalime ra
miai sėdėti ir laukti, kada 
geriausi jos sūnus ir dukters 
kalėjimuose skui-sta ir pus
badžiu yra marinami. Jiems 
yra reikalinga užuojauta, 
parama ir pagelba. Liet. Soc. 
Sąjunga jau yra teikusi 
jiems pagelbos keliais atve
jais. Prisidėjo kiek ir kitos 
organizacijos. Bet kalinių 
skaičius yra tokis didelis ir 
da vis auga, kad menkų su
mų neužtenka. Todėl L. S. S. 
Pildomasis Komitetas nuta
rė kreiptis i plačiąją Ame
rikos lietuvių visuomenę, 
kad ji ateitų į pagelbą Lie
tuvos kovotojams. Aukų rin
kimo vajus tęsis per du mė
nesiu — vasari ir kovą. Lai 
aukauja draugijos, kuopos, 
kliubai ir atskiri asmens. 
Aukų atskaitos tilps “Nau
jienose” ir “Keleivy.” Siųs
ti jas reikia tiesiai minėtų 
laikraščių redakcijoms arba 
L. S. S. sekretorei M. Jurge- 
lionienei, 1739 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Aukokite patys, rinkite 
nuo kitų, raginkite organi
zacijas, kad aukotų. Lietu
vos politiniai kaliniai ken
čia už savo krašto laisvę, už 
liaudies teises, už viską tą, 
kas mums Amerikos lietu
viams buvo ir yra brangu.

LSS. Pildomasis Komit

ll 

d

Daug kas moka gražiai 
kalbėti. Klausai ar skaitai 
ir. rodosi, muzikos klausy
damas medų valgai. Visų 
gražių žodžių, kilnių min
čių nesupaisysi. Vienas taip 
kalba, kitas kitaip, o trečias 
už vis gražiau ir visai kito
niškai. Kuo gi žmogui tikė
ti?

O gi tik savo akim! Tik 
praktikai Kitaip jokiu bu
du neatskirsi tikro pranašo 
nuo netikro. Tokie, mat. lai
kai, kad nei vienas apie sa
ve blogai nepasako...

Kam tenka su bolševikais 
susidurti, lengvai pastebi jų 
nepaprastą judinimą ir šne
kumą—rodosi, pieno ir me
daus upeliai čiurlena. Ir juo 
toliau nuo Rusijos, juo tas] 
jų pagyių vanduo darosi, 
saldesnis.

.Mums pravartu bent kiek 
atsargesniems būti ir laikas 
nuo laiko žvilgterėti pro sie
ną, kaip iš tikrųjų gyvenasi 
pas komunistus.

Ilgai dairytis netenka. 
Nes iš jų atvažiuoja i Lietu
vą gyvi liudininkai, ne ke
liauninkai, kurie pro vago
no langą pamatę vieną trak
torių. giria visą bolševikų 
žemės ūkio mašinizaciją. 
bet tikri žemvaldžiai, ne 
mėnesius, bet ištisus dešimt
mečius Rusijoj išbuvę. Jų 
akys neapdumtos, jų žo
džiai nemeluoja, jų išvaiz
da. jų menkutis bagažas pa- 
tviritina žodžių teisingumą.

Tai pokariniai pabėgė
liai.

Pro Kauną pravažiavo 
keli ešalonai, keli tūkstan
čiai vokiečių kolonistų.

Negalima jų kaltinti lep- 
šiškumu. Dvylika metų iš- 
trivojo. Mėgino prisitaikin
ti. Manė sulauksią kokios 
atmainos. Tik kai pasidarė 
visai striuka., žemė pradėjo 
svilinti padus.

•Jie tą žemę mylėjo, dirbo 
pusantro šimto metų. Buvo 
kitiems pavyzdžiu, kaip ją 
mvlint dirbti, kad neštu 
šimteriopus vaisius, ir visgi 
neišlaikė.

Aš pat* su jais kalbėjausi, 
pats mačiau, todėl negali 
būti kalbos, kad kas mane 
apgautų. Su manim prava
žiuojančių svečių pasitikti 
buvo atsilankę dar keli šim
tai kauniečių. Jų visų gauti 
Įspūdžiai tie patys.

—Komunistai mus prami
nė “kulokais,” buožėmis. 
Štai. veizėkite, kaip tie ku- 
lokai atrodo — nuskurę ir 
išblyškę. Kame turtingesnių 
nebuvo, tai iš varguomenės 
palinkdavo švariau gyve
nančius ir vadindavo pus- 
buože. “polukulak.” Nes bu
vo Įsakymas iš centro, kad 
kiekviename kaime turi bu-

ti ne mažiau kaip 5 nuošim
čiai kulokų—kumščių. Nors 
iš po žemės iškasK. turi būti 
ir tiek.

Tuos pradeda smaugti, 
persekioti. Atima arklius, 
kaives. Prikuli v30 pūdų, 
o komisaras priskaito 90, ir

i
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liepia atiduoti £<' pūdų vals-į 
čiaus naudai. Teko pirkti, 
kad tik išsimokėti.

Netrukus papildomai rei
kalaujama.
galo nebus, ir bėgi, 
užrakinęs.

—Nieko

Pamatai, kad
namus

kasermėgių. Rodosi, jų bė
doms galo nematyti. Džiau
giasi žmoneliai iš ‘“rojaus” 
ištrukę ir šventus himnus 
gieda. Dažnai apsiašaroja 
prisiminę paliktus giminai
čius ir namus.

Be abejo, vokiečiai nuveš 
tuos pabėgėlius parodyti 
pas save i tuos miestus, kur 
sergama bolševizmo liga. 
Tegul Įsitikina.

N. Norvaiša.

Trumpos Žinios.
Anglijos komunistų orga

nas “Daily Worker” Įdėjo 
komunistų Internacionalo 

šlykštų užsipuolimą ant dar- 
. Užsienio 

ministeris Herdersonas dėl 
mes ruošiamės mesti namus, to Įspėjo Sovietų atstovą

nepardavėt?
—Kas pirks, kad aplin-i 

kiniai dar vargingesnį. 
Jiems dar tuo blogiau, kad 
jie neturi kur bėgti iš savoi __ ____ ____

i biečių valdžios.

BIMBOPRUSOKINIŲ 
“MANDAGUMAS.”

21-mame “Laisvės” nu
mery komunistų Prūse i ka 
rašo:

“Grigomicheliniai baisiai 
pykdavo, kada mes vadinda

vome juos socialsvolačiais. 
Dabar mes mandagesni, mes 
vadiname juos tik socialfašis- 

tais.’

Vadinasi, komunistai jau 
padarė šiek-tiek “progreso.” 
Vieną epitetą iš savo leksi
kono jie išmetė. Tik bėda su 
jų logika. Jie vadina socia
listus fašistais, kuomet tik
renybėj fašistai yra arti
miausi giminės komunis
tams: ir vieni ir kiti yra dik
tatūros šalininkai!

Mandagumo žvilgsniu 
pas komunistus irgi labai 
menka pažanga. Nors jų 
vyskupas sakosi “svola- 
čiais” daugiau nesikolios. 
bet vis dėlto jis pravar
džiuoja socialistus “grigo- 
micheliniais.” Tai dėl to. 
kad pas socialistus yrą Gri
gaitis ir Michelsonas. *

Bet kraipyti žmonių pa
vardes. tai juk nėra jokia 
gudrybė. Tai yra piemenų 
“sportas.” Juk taip pat gali- 

butų pravardžiuot ir 
parapijonus. Pa- 
jiems vadovauja 

ir Pruseika. Taigi 
galėtume vadinti ko- 

“bimboprusoki-

ĮS

tėvynės.
—Valdžia, suv -čiusi, kad

I
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I

i buvo atsiuntusi agitatorius. 
Tie kalbino mus pasilikti, 
piešdami ateitie^ rojų. Pa
baigęs, agitatorius klausė, 
ar nėra klausimų. Mes tuoj 
ir kreipėmės: kada mums 
užsienio pasus >d josite?

Agitatorius, nusispjovė, 
nudumė i netolimą, rusų gy
venamą. kaimą. Surinkęs 
rusus keikė mus. kad nemy
lim Sovietų valdžios ir už 
tai buk visus kri nistus rei
kėsią geležine šiuota iš Ru
sijos lauk iššluoti.

■ —Tai kam R. rijoj gerai(
' II 

nepavy
si vą skysta- 

vokietukas. — Su-

Londone, kad šitokia komu
nistų propaganda 
Rusijai i sveikatą.

neišeis

Graikijos valdžia 
bė karą Tasalijos 
riinkams. kurių tenai siaučia 
dvi gaujos. Apie 40 razbai- 
ninkų esą iau užmušta bei 
suimta.

apskel- 
razbai-

Ispanijoj diktatūra jau 
subliūško. Susidarė nauja 
vyriausybė ir paleidžiami 
visi politiniai kaliniai. Ateis 
prie to ir Lietuvoje.

“MARGUTIS” KEIČIA ‘ 
FRONTĄ.

Buvusis “dzimdžių" vadas 
A. Vanagaitis užsimanė ka
žin kodėl leisti laikrašti ir 
kažin kodėl pavadino ji 
“Margučiu." Iš pradžių tas 
“Margutis” bto o lyg ir juo
kų laikraštėlis, bet visai ne
juokingas. Tai keistas daly
kas. Pats Vanagaitis yra ne-} 
blogas komikas, kada išei
na ant estrados: bet kada 
parašo laikrašti—flat!

Turbut suprato p. Vana
gaitis. kad jo humoras ant 
rašto neturi pasisekimo, nes 
pastartioju laiku jau pradė
jo mėginti rašyt savo “‘Mar
guti” rimtai. Negana to. 
pradėjo rašyt katalikiškai. 
Paskutiniame numery yra 
Įdėtas net “pavasarininkų” 
himnas. O “pavasarininkai,” 
tai kunigų auklėjamas jau
nimas. tai busimieji kleri
kalai.

Žmogus paprastai prade
da linkti prie tikėjimo prieš 
mirti. Išrodo, kad dėl to ir 
“Margutis” pasidarė toks 
“nobažnas.”

ma
Prūseikos 
vyzdžiui.
Bimba 
mes 
munistus 
n iais.”

GARBINA ŠNIPĄ.
šiomis dienomis New 

Yorke mirė policijos šnipas 
G. P. Gilbert. Kapitalistų 
spauda dabar kelia jo “nuo
pelnus” i padanges, nes per 
ji buvę areštuota labai daug 
“pavojingų” žmonių. Jis da
lyvavęs anarchistų organi
zacijoj. prigulėjęs prie I. W. 
W. unijos, ir taip mokėdavęs 
gera' nuduoti “radikalą,” 
kad net policija negalėda
vusi jo riaušėse pažinti ir 
nesyki ji sumušusi kaip “ai- 
doblistą.”

Karo metu šitas provoka
torius tarp New Yorko uos
to darbininkų ir šnipinėję?, 
ką radikalai kalba apie val
džią.

gyventi? Gal pa“ i ms komu
nistams?

—To tai visai 
džiu. — krato g, 
barzdis 
eidavom ir su jai-. Žinome, 
kaip jie gyvena. Vienas, an
tras mūsiškių pr>- jų prisi
plakdavo. Baisic j 'baimėj jie 
gyvena. Kits kitą ėda,, kan
kina Įskundimais. Bent kiek 
pradedi ką užst( • ar minkš
čiau elgtis, tuo v partijos 
lauk, o jei ne. ta: ir prie tvo
ros pastatę sura.’-vs pilvan 
dešimtį kulipkų. Visi kits ki
to bijo, dreba ir iš tos bai
mės darosi dar žiauresni.

—Tamsta kiauri. kaip mes 
leidome jiems šeimininkau
ti. Prieš jėgą ni«-k » nepada- 

mes jų 
Suvaro 

valdininkė
lių. jų žmonų įbalsuoja

musų vardu. J skaito
me apie save ja-Į aščiuose:

“Tokio ir tokio <aimo su
sipratę gyventojai vienbal
siai nutarė padovanoti vals
čiaus ir valdžia. eikalams 
dvi esamas įu kaime kir- 
chas.”

Vienoj Įsteigė lendrabu- 
tį, kitoj komuni.- ų svirną. 
Kaip protestuosi, kad neat
ėjo m susi rinkim a O pamė
gink ateiti ir prabilk, tuoj 
susipažinsi su iia^aika.

Ašaros stojari akyse be
klausant tų rtikarruotU pil~-

rysi. Antra vertu? 
sueigų nelaukėm 
kokių vaikėzų

I
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

SESERYS PAl LIUKONIITĖS 
Piano Accompan. by B. Salinsite

(Onyte .............................................................................. Folk Sonjf
(Oi. Dainos (A. Bačiulis) .......................................... Folk Song

K. MENKELH NIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orke«tros Akompan.

(Oi. Berneli Vienturti!
(Mielaširdystė

(Merkyte Jaunoji 
(Motušaite Miela .......... Kastancija Menkeliuniutė. Soprano

(Oi, Skauda. Skauda
(Aš ŽirKeii Balnosiu .......... K. Menkelinniutė ir F. Stankūnas

A VANAGAITIS S! ARMONIKA. JGROJO
(Senelio Polka 
(Jaunas Senis

(Pragėriau Žirjtelj ..............................................
Eisim Laukan ..................................................

(Kačiukas 
(šalta Žiemuže ........«........................................

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
(Katriutės Polka
(Klaipėdos Polka 

(Paprienioku Polka
(Frano Polka . Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

(Piatro Polka
(Vestuvių .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

(Žalia Girelė
(lak su Dievu Panitelia

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTftS 
GRAMAFONl’S IR REKORDUS _____

Rekordai lietuviški, pagaminti geriaBsių artistų dainininkų, 
muzikų ir monoloristų.

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

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nnuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų. priimam Bonus 
kaipo dalį mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per pastų nesiančiame.

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

T-

Sovietai Ruošia 
Naują Kalendorių.
Sovietų žinių agentūra 

“Tass” paduoda apie ruo
šiamą naują kalendorių ši
tokių žinių:

Į mokslo ir valdžios įstai
gas nuolat atsiunčiama daug 
kalendoriaus reformų pro
jektų sąryšy su įvedimu Ru
sijoj nepaliaujamos darbo 
sąvaitės.

Valstybinio plano komisi
ja, iš daugiau kaip 100 per
žiūrėtų projektų, pripažino 
labiausiai tinkamą pritai
kinti Gregoriaus kalendorių 
prie naujų buities ir gamy
bos sąlygų. Pagrindiniai pa
keitimai tokie: pradėti skai
čiuoti metus nuo Spalių Re
voliucijos ir naujų metų 
pradžią nuo 1 d. lapkričio.

Tuo budu šie 1930 metai 
sulyg Sovietų kalendoriaus 
skaitomi 14 metais.

Iš 365 dienų, 360 dienų 
yra darbo dienos, o 5 dienos 
—revoliucijos šventės. To
mis dienomis ilsisi visi dar
bo žmonės, nežiūrint savo 
laisvos dienos, kuria naudo
josi visus metus per kiekvie
nas keturias dienas. Darbo 
metai (360 dienų) dalinami 
į keturias dalis (kvartalus) 
po 90 dienų, kas savo ruož
tu daloma į mėnesius po 30 
darbo dienų kiekviename 
mėnesy. Vasaris papildomas 
viena diena iš sausio ir vie
na diena iš kovo. Mėnesių 
skaičius ir pavadinimas pa
silieka be pakeitimų. Kiek
vienas mėnuo dalomas į tris 
dekadas po 10 dienų ir į 6 
sąvaitės po 5 dienas kiek
vienoj sąvaitėj.

r
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WORC ESTERĄ MASS. i
I

Organizuojami senųjų 
prieglaudos namai.

Pereitam “Vienybės” nu
mery vienas Vasio parapi- 
jonas labai nusiskundžia, 
kad Vasys labai blogas ir 
netikras Lietuvos patriotas, 
nesukalbamas ir tarnaująs 
airišiams. Vasio parapijo- 
nas labai gyria nebašninką 
kun. Čapliką. Žinoma, kas 
mirė, tai tas yra ir geras. 
Parapijonas yra turbut Vil
niaus dzūkas, kad Vasio ne
apkenčia, nes Vasys yra su
valkietis, kas vilniškiams la
bai nepatinka. Aš patarčiau 
tam parapijonui taip: jeigu 
tamsta su Vašiu nesutinki, 
tai ir nelįsk prie jo. Skaityk 
geriau “Keleivį,” tai tapsi 
geresnis žmogus. Nereikės 
kitų bijoti ir galvos prieš 
juos lenkti. Mokslas ištrau
kė žmogų iš vergijos ir pa
statė ant gero kelio.

Girdėjau, kad Worceste- 
ryje susitvėrė draugija, ku-

jžmones taip Gary ir Chica- PITTSBURGH, PA.
■ gos. Kitos 2 kompanijos su Sportas tarp pittsburghiečių 
60 busų vežioja žmones į 
Canadą ir skitas Amerikos

Čia randasi 23,000 gyve
namų triobų. Yra puikus 
Apygardos Teismo Rūmai 
(Superior Court House), 
kurių pastatymas kaštavo 
$1,000,000. Taip pat yra ir 
kitų milioninių triobėsių.

Yra 15 bankų ir trust 
kompanijų. 16 teatrų (vie
nas jų lėšavo $1,000,000). 
Yra 53 viešbučiai; vienas iš 
tų, Hotel Gary, kaštavo pa
statyt $2,500,000. Mieste 
yra 71 bažnyčia: 33 yra 
protestonų, 17 juodveidžių, 
14 Rymo katalikų, 5 stačia
tikių ir 2 žydų.

Lietuvių parapija turi 4 
f triobėsius: bažnyčią, mo- 
' kyklą, kleboniją ir “seserų” 
namą.

Gary mieste eina keturi 
laikraščiai anglų kalba.

_________ ____________ . Profesionalų yra: 100 
rios tikslas yra Įsteigti Wor- daktarų ir 125 advokatai, 
cesteryje senų žmonių prie-Į Teisėjas Elbert H. Gary, 
glaudos namą. Žmonės visi kuris numirė keletą metu at- 
rašosi ir pritaria tam darbui, gal, buvo šio miesto isteigė- 
nes supranta, kad jiems rei- jas. Jis 1906 metais atgabe- 
kės Amerikoj ir pasenti, no U. S. Steel korporaciją į 
Mes čia Worcestery jau tu- šią vietą, tais laikais da ty
rime pastatę dvi bažnyčias rais stovėjusią, ir uždėjo šį 
ir mokslainę, tik bėda, kad miestą. Todėl miestas jo 
jos dabar ne musų, nes už- vardu ir vadinasi. Dabar čia 
rašėme jas airišiui bišopui. 
Taigi supratom savo klaidą 
ir dabar statom patys sau 
namus, kurių svetimiems ne- 
atiduosim. Manome nupirk
ti ūkį ir tenai įsteigti prie
glaudos namą, kuris bus už
rašytas patiems lietuviams.

Valio, worcesteriečiai, 
garbė jums! Kalavijas.

planuojama pastatyt jam 
paminklą už $80,000.

Lietuvių čia yra apie 
1,500 ir, rodos, visi gerai ir 
sutikime gyvena.

Adv. N. Valasina.

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
buvo surengęs koncertą ir 
šokius Naujiems Metams 
pasitikti. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Buvo daug 
dainininkų. Iš So. Bostono 
buvo dainininkas Paura ir 
viena dainininkė, kurios var
do nenugirdau. Reikia pripa- 
žint kreditas p. J. Navadaus- 

• £ kui, Tautiškos parapijos var- 
L ^dvidešimto g°nininkui> kuris puikiai pa- 

0 sirodė su savo milžinišku 
choru, apie 80 dainininkų. 
J. Navadauskas dar nesenai 
užėmė vargonininko vietą ir 
jau spėjo sutraukti daug jau
nimo. Mat, geras mokytojas, 
tai visiems patinka.
Komunistų choras smunka.

tus nuo Broadway yra pa- Keli metai atgal vadina- 
vadintos įvairių valstijų var- mas čia “Liaudies Choras” 
dais. Pirmoji gatvė vadinasi turėjo daug choristų, bet da- 
Massachusetts Street Gat- foar kažin kur jie dingo. Ra
vės gi į vakarų pusę nuo ja išėjo ant pagrindų Kliu- 
Broadv.ay vadinasi buvusių bo rengtam koncerte, tai pa- 
Amerikos prezidentų var- sirodė vos 25 žmonės kartu 
dais. Jos prasideda nuo Wa- su haverhilliečiais. Pasiro- 
shingtono ir eina iki Wilso- do, kad nėra tų minių, kū
no. riomis komunistai gyrėsi.

Čia yra šie fabrikai: pen- kad Su jais eina!
kios “U. S. Steel” dirbtuvės,' . ' n 
kurių pastatymas lėšavoj Operete.
$150,000,000. Didžiausios Tautinė parapija 2 sausio 

dirbtuvės yra Illinois Steel statė scenoje operetę “Šven- 
Company, American Sheet toji naktis.” Veikalas vaiz- 
& Tinplate Company, Na- duoja Kristaus gimimą, 
tional Tube Company ir Veikalas neblogas tiems, 
Gary Screw & Bolt Compa- kurie tiki, kad Kristus gimė 
ny. Šitose įmonėse dirba su- Betlėjaus “stainelėje.” Ka- 
virš 28,000 žmonių. Viena dangi buvo gerų daininin- 
tik Illinois Steel Company kų, tai vaikelis išėjo neblo- 
išmoka darbininkams algų gai.
per metus $50,000,000.

Dirbtuvės užima 7 mylias f ‘ 
Michigano ežero pakraščio: blogai, 
be to da miestas turi 2 my-, vaikščioja be darbo. Kapi- 
lias ežero pakraščio dėl pa- talistu laikraščiai skelbia, 
simaųdymo žmonėms ’vasa- kad bus geri metai. Bet kaip 
ros metu, kur tankiai atva- gali būti geri metai, kad kur 
ziuoja maudytis daugumas pirma dirbo 1Q darbininkų, 
žmonių ir iš Chicagos. dabar paliekama tik pusė, 

Per miestą bėga 3 upės: arba mažiau. Kas diena iš- 
Grand Calumet, Little Calu- metama daugiau ir daugiau 
met ir Deep River. Per mies-žmonių. Darbininkai neor- 
tą eina taipgi 9 gariniai ge- ganizuoti, tai kapitalistam 
ležinkeliai ir 6 elektrikiniai lengva juos mėtyt. Laikas 
geležinkeliai. Taip pat yra butų darbininkam susipras- 
5 “cab” kompanijos, kurių ti ir organizuotis į unijas; 
automobiliai vežioja žmo- tik bendrai kovojant galima 
nes po miestą. Ir 2 kompa- bus pagerinti būvį.
nijos su 180 busų vežioja ‘ Kliubietis.

GARY, INDIANA.
Jauniausias Amerikos 

miestas.
Šis miestas turi 24 metus 

senumo. Prieš 1906 metus 
Čia nebuvo nei vieno namo, 
nei vieno gyventojo; buvo 
vien tik pustomos pieskos ir 
tyrai. Šiandien šitas miestas 
turi jau 125,000 gyventojų ir 
yra gražiausis 
šimtmečio progreso ir civi
lizacijos pavyzdys.

Visos gatvės čia tiesios. 
Per vidurį miesto eina svar
biausioji gatvė Broadway, 
100 pėdų pločio, 8 mylių il
gio, ir tiesi kaip styga, be jo
kio užlenkimo. Gatvės i rv-

South saidėj susivieniję 3 
kliubai nusipirko didelę sa
le ir Įtaisė balinę. Dabar su
sidarė 8 tymai vyrų ir 4 ty
mai moterų, kurie lošia bolė- 
mis net po kelis vakarus Į 
sąvaitę.

North saidėj taip gi yra 
keliatas tymų, kurie taip pat 
sportauja. Sausio 23 dieną 
buvo pirmas north-saidiecių 
su south-saidiečiais susikir
timas. Iš south-saidiečių pu
sės lošė J. Stavickas, O. Ru- 
bickas, A. Kinderis, E. Slan- 
čauskas ir L. Duneblauskas, 
o iš north-saidiečių pusės 
buvo P. Pivoriūnas, J. K. 
Mažiukna, J. Šimkus, V. 
Kamšis, Lingaila, J. Motu
zas ir V. Garizas. South-sai- 
diečiai laimėjo.

Antras susikirtimas bus 
North Saidėj.

Reikia da pažymėti, kad 
bolinirikai, kartu vyrai ir 
moterys, rengia bendrą ba
lių 18’d^ vasario. Pelnas ski
riamas bolininkų reikalams.

Dabar visi Pittsburgho 
lietuviai rengiasi prie 16 va
sario šventės ir prie 500 me
tų Vytauto mirties paminė
jimo.

Sausio 26 d. LMD. svetai
nėj buvo susirinkę 30 atsto
vų nuo 11 draugijų ir nuta
rė rengti Lietuvos nepri
klausomybės apvaikšęiojimą 
16 vasario. Apvaikščiojl- 
mas bus LMD. svetainėj, 
7:30 vakare. Tam tikslui bu
vo išrinkta komisija, kurion 
inėjo šie veikėjai: J. Virbic
kas, V. Paulekas, B. Lepei- 
ka, P. Dargjs, J. Mileris, J. 
Jesulaitis ir J. Valaitis. 
Jiems pavesta pakviesti rei
kalingus artistus, kalbėtojus 
ir kitus-dalykus sutvarkyti.

J. Virbickas.

clerko ofise ir tt. Rūpintis 
šituo reikalu buvo išrinkta 
komisija 
piliečiai • 
Sluz, M 
vis.

Miesto administracija mu
sų n . alavimą pripažino 
teisėtu ir jau paskelbė vie
tos lenkų spaudoje, kad rei
kalaujamas vietas lietuviai 
gaus.'

Reik 
roite ir 
lietuvii 
galima ___ _
čių. kurie niekad neatsisako 
duoti eklamos. Kiek buvo 
musų patašyta, jie visuomet 
paskelbė.

šių metų kovo 5 dieną 
bus vietos administracijos 
rinkimai. Lietuviai privalo 
šita proga pasinaudot ir 
kuo.'kaitiingiausia rinki
muose dalyvauti, nes pagal 
balsų nuošimčio mum> bus 
duodamos vietos miesto tar
nyboj. Juo daugiau musų 
balsuos, tuo daugiau gausi
me vietų. Kas da neįsirašęs 
Į Lietuvių Politišką Kliubą, 
o nori isirašvt, teiksis kreip- 

‘ ’ 2076
Ham-

kurion inėjo šie 
M. Čiurlionis, B. 
Stakus, A. Viely-

a pasakyti, kad Det- 
riamtramck’e lenkai alaus bravore

> gana gerbia, kas 
matyti iš jų dienraš-

MONTREAL, CANADA. 
Iš vergų gyvenimo.

Užėjus žiemos šalčiams 
čia žymiai padidėjo bedar
bių skaičius, nes St. La\vren-j 
ce upė užšalo ir laivai ne-į 
vaikščioja. Lietuvių Montre-! 
ale randasi daug, bet kad 
gerai jų gyvenimą aprašyti, 
tai reikia patyrusio rašyto
jo. # Keliatas lietuvių dirba 

“Black Hor-
se.” Nors ir čia darbai kar
tais sumažėja, bet kadangi 
lietuvis tenai yra už vyresni, 
tai savuosius jis palaiko: 
žinoma, reikia už tai gerai 
užfundvt. Jis pats syki pa
sakė: “Kas neina i karče
mą, tas ne mano draugas.” 
Kitas ir nenorėtų i karčemą 
eiti, bet priverstas eiti, nes 
bijo darbo netekti. Ir taip 
žmonės kenčia dantis su
kandę. Pasaulio Vergas.

»

tis pas M. Čiurlionį,
Trovbridge avė., 
tramek. Mich.

M. Čiurlionis.

PHILADELPHIA, PA.
Puikus balius.

Kas Mums Rašoma.
Hamtramck, Mich.—Am- 

brozas ir Eleonora Kiziai 
11 sausio čia minėjo savo 
jungtuvių 15 metų sukaktu
ves. Draugų ir artimų drau
gų susirinko apie 24 šeimy
nos. Jubiliantai buvo apdo
vanoti gėlėmis ir kitokiomis 
dovanomis. Svečiai buvo 
gerai vaišinami ir vakaras 
praėjo labai gražiai. Palin-

Lietuvių Ukėsų Pašelpinis kėję laimingos ateities, apie 
Kliubas sausio 25 d. turėjo 12 valandą visi išsiskirstė, 
puikų balių. Kadangi Kliu- Svetys,
bas turi apie 400 narių, o dar ---------------
buvo pakviestos ir kitos Hamilton. Kanada.—Sau- 
draugystės, kurios atšilau- šio 25 d. čia Įvyko jaunos 
kė in corpore, tai susidarė porelės vestuvės. L 
apie 800 publikos. Iš atsi- suėjo visokių pažiūrų, 
lankiusiu draugysčių pui- rado ir vienas šv 
kiausia pasižymėjo Lietuvos draugijos narys, 
Dukterų Draugystė; užtai dėjo girti kunigus ir ragino 
Ukėsų Kliubo1 pirmininkas, 
senas vietos veikėjas ir poli
tikierius Aleksandra Uršins- 
kas. puikiai jas pasveikino 
pasakydamas gražią trumpą 
prakalbą.

Polam prasidėjo balius su 
Įvairiais pamarginimais ir 
laimėjimais. Buvo leidžia
mas $2-50 vertės radio apa
ratas. kuri laimėjo vienas iš 
muzikantų (pavardės nesu
žinojau).

Už geriausią amerikoniš
ką šokimą laimėjo auksini 
$2.50 Jonas Danielius. Už 
geriausią lietuvišką šokimą 
taip pat buvo paskirta $2.50, 
bet laimėjusio pavardės ne
teko sužinoti. f

Balius buvo labai links
mas ir visi buvo patenkinti, 
o juo gražiausia buvo, kad 
visi buvo blaivus.

Kaip girdėt, Ukėsų Kliu- 
bui liko gryno pelno $800. 
Labai puiku! ’ A. G.

Bedarbė.
Darbai šiuom tarpu eina 

Daug darbininkų

DETROIT, MICH.
Hamtramck’o lietuviai rei

kalauja pripažinimo.
Hamtramck yra vidury 

Detroito. Jis turi 85,000 gy- 
, ventojų. Daugiausia via len
kų; po lenkų seka lietuviai, 
ukrainiečiai, rusai, juodvei- 
džiai ir kiti. Hamtramck’o

• majoras, 2 teisėjai ir beveik 
visa administracija suside
da iš lenkų. Lietuvių Ham- 
tramck’e yra apie 2,500: jie 
moka mokesčius ir užlaiko 
miesto administraciją. Be 
to, turi daug draugijų ir 
kliubų. Seniausis ir darbš
čiausia yra “Lithuanian Citi- 
zens’ Club of America” (taip 
inkorporuotas); jis turi dau
giau 500 narių ir daugiau

i 6000 dolerių kasoje. Tą 
Kliubą sutvėrė Motiejus 
Čiurlionis. Tikslas Kliubo: 

, palaikyti lietuvių kalbą ir 
ruošti narius išsiėmimui pil
nų pilietiškų popierų.

Nežiūrint visa to, lietu- 
' viai iki šiol neturėjo pride

ramos sau vietos šio miesto 
politikoje. Mes mokėjom 
mokesčius, o lenkai ir kitų 

’ tautų valdininkai ėmė sau 
' algas iš tų mokesčių ir lietu

vių reikalais nesirūpino. Ži
noma, čia kaltė ne jų, bet 
mus pačių, kad nesirupinom 
save pakelti aukščiau. Bet 
toliaus taip neprivalo būti. 
Dabar lietuviai sutvėrė nau- 

! ją kliubą, kurį’ angliškai pa
vadino “Lithuanian Citi- 

, zens’ Political CIub of Ame-
• rica.”

Naujo kliubo tikslas “ ‘^’v nuiu»ici.ą
, kelti lietuvių vardą politiko- žmoną dideliam nubudime’| 
> je, kad mes nebūtume že- Jenas Grybas buvo laisvu _tzv i . , i .. -i

ŽEMAITĖS LAISVAMANĖS 
LAIDOTUVĖS.

Plungėj gruodžio 15 dieną 
mirė Zuzana Petrutienė.

Prieš mirti sukvietė savo’gavo jo sutikimą, kad laidos 
vaikus, vyrą ir artimuosius. į kapuose ir netrauks karsto 
Atsisveikindama su jais pa- per kapų tvorą. Kaistą nu
sakė : nešė pirmadieni i kapų kop-

“Gvvendami kiti žmonės lyčios skiepą.
sakosi esą laisvamaniai, pa- Antradieni klebonas su- 
žangųs. netikį prietarams ir galvojo kitaip ir vėl pasakė: 
t. p. — tuo tarpu būna atsiti-!“Nepriimsiu i kapus!” 
kimų, kad mirdami, dau-! Tuomet pažangus plun- 
giausia giminaičių spiriami,Įgiškiai ėmėsi kitų priemo- 
arba turėdami kitus kokius ) ' 
menkus išrokavimus — su
tinka, kad pakviestų kuni
gą, atlieka šypsodamiesi iš 
jo visas ceremonijas, o žiū
rėk, širdy pasilieka kokiais 
buvę laisvamaniais — aš ne
noriu būti veidmainė, aš ne
prašau dabar kunigo, aš už 
savo gyvenimo darbus, klai
das atsakau pati prieš savo 
sąžinę, aš buvau savo dva
sioj laisva žemės duktė, ne
tikėjau į prietarus, nėtikė-jW-, ------------- --------
jau toms pasakoms, i kurias kad Zuzana Petrutienė butų * •• • .4 * • JI • • • V 1 • 1 •

Tuomet velionės tėvai po 
j ilgų maldavimų pas klebonų

nešė pirmadieni i kapų kop-

nių. Kreipėsi pas apskrities 
viršininką, kad išduotų lei
dimą išvežt velionies kūną Į 
Šiaulius, 
vamanių 
draugijos 
kapai.

Apskrities viršininkui lei
dus, buvo atlikti visi kiti for
malumai. Čia patilta be ga
lo daug vargo,, trukdymų. 
Didžiausi trukdymą darė 
Plungės kunigai, kurie, ma
tyt, jokiu budu nenorėjo,

kur randągi Lais-
Etinės Kultūros 
gražus svietiški

laidojama gražiai, iškilmin
gai, su tikyba nieko bendro 
neturinčiom ceremonijom.

Galų gale po didelių var
gų plungiškiams pasisekė 
susitvarkyt trečiadieni ga
lutinai su Zuzanos Petrutie- 
nės laidotuvėmis. Metalinis 
karstas paruoštas gražiais

tiki milijonai mano seserų 
—aš prašau, kad man mirus 
laidotumėte mane kaipo lai
svamanę !”

Tą pasakius Zuzana Pet
rutienė greit mirė. Mirštant 
dar kai kurie giminaičiai no
rėjo ją peržegnoti, bet Zu
zana Petrutienė giliai atsi- 
idusus pasakė: “Žmonės, ne- vainikais, gėlėmis, tam rei- 
darykit iš manęs juokų!jkalui pritaikintam vežime 
Leiskit bent paskutinioj va- 1— --
landoj ramiai šio gyvenimo 
kančias užbaigti!”

Mirus Zuzanai Petrutie-
^rnoniu nei’ Jos giminaičiai pakele 
/ Atsi-jS*n^Us “* ’^ih^lavo Petrutie-

Jono Kr nės vJ'r3 kreiptis pas Plun-

buvo išlydėtas iš Plungės 
Telšių link geroko būrio 
žmonių.

Nuo Telšių traukiniu at
vežtas Zuzanos Petnitienės 
karstas ketvirtadienį i Šiau
lius. Čia gražiuose Laisva- 

kurirpra- ^ės k^boną, kad šis sutiktų manių Etinės Kultūros drau- 
’ - lO laidoti Petrutienę jo žinioj gijos kapuose buvo palaido-

j_!esančiuose kapuose. Spiria-ta kilnios dvasios žemaitė 
mas žmonos giminaičių ir, moteris, kuri gyvenimo pa3- 
be to, kad nėra •Plungėj neLkutinėj valandoj pasielgė 
kitur kur arti svietiškų ka--taip, kaip kiekvienas laisvai 
pų. Petrutis norom nenorom manąs su ta ar kita tikyba 
buvo priverstas kreiptis pas(nieko bendro neturįs žmo- 
kleboną. į

Kuomet Petrutis nuėjo _ . —
pas kleboną, šis jau bežinąs suomenei garbė, kad pir- 

t msLv ių ap v -, visą Petrutienės tastementą, mieji Žemaitijoj parode to-
h- išmetė už dura. Jis matyt, kažkas turėjo už Pet- kĮ dideli pasiiyzimą Plun- 

nuėjo poterius niurnėdamas rutį ilgesnes kojas ir grei- Igiskiai, pirmieji pralaužė tĄ 
namo. o “pakrikštytas”, Sau pas kleboną atbėgo jam kelią kuns iki šiol buvo 
draugas K. tuoj “krikštą”)“pasigerinti. užveistas prietarais. Z.
vandeniu nusiplovė. Ant ry-| Petručiui klebonas paša- vuaiimk nuen

I

visus “susipfesti” ir “apsi-l 
krikštyt,” nes kitaip, sako,* 
neineisite i dangų. Svečiai 
ėmė iš jo daryti juokus. 
Tuomet jis supykęs šoko 
juos “krikštyt,” tik ne kry
žium, o stiklu į kaktą. Bet 
vos tik spėjo vienam kakton 
ženklą,.įdėti, šeimininkas pa
ėmė “krikštytoją” už apy-j 
kaklės ir

igus turėtų pasielgti.
Į Plungės pažangiajai vi-

vandeniu nusiplovė. Ant ry-j _
tojaus “krikštytojui” irgi kė: “Išregistruoti privalau, 
nepasisekė, nes nuėjus į dar- bet laidot leisiu tik per ka
bą dirbtuvėj jam koją su- pu zomatą (tvorą) į nešven- 
trynė. Matęs, tintuosius kapus.”

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

SCRANTON, PA. 
Mirė Jonas Grybas.

Šiomis dienomis persisky
rė su šiuo pasauliu Jonas 
Grybas. -Jis mirė 12 dieną 
sausio po sunkios ir ilgos li
gos, išsirgęs su viršum metus 
laiko. Turėjo ne išgydomą 
vėžio iigą ir nuo tos ligos 
mirė. Ligoje ji prižiūrėjo jo 
geraširdė žmona, didelės 
garbės verta moteriškė. Ve
lionis Grybas buvo kilęs iš 
Suvalkijos,, šakių apskr.,1 
Gelgaudiškio parapijos, Sta
naičių kaimo. Amžiaus turė
jo 62 metų; Amerikoj išgy-Į 
veno ;’>2 m. Paliko sūnų, 
(lukteri ir savo numylėtą

miau juodųjų. Kliubo obal-i pažiūrų žmogus, per ilgus 
sis yra: “Vienas už visus,'metus -aite “Keleivį” ir 
visi už vieną.” Taigi šitas palaidotas anglų kapinėse, 
kliubas nutarė kreiptis į be bažnytinių apeigų. Buvo 
miesto administracija ir rei- doras geras žmogus, su 
kalauti, kad lietuviams butų visais gražiai sugyveno, už 
duotas atatinkamas jiems tad d iis būrys žmonių 
nuošimtis vietų miesto tar- palydė. • į kapines. Tegul 
nyboje, kaip antai policijoj, bus’ jam engva šita Ameri- 
ugnies departamente, city.kos ’žerr-.-le! Bačių Juozas.

ųeras žmogus, su

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 sušaudytu  jų 
žmonių paveikslai ir paskutiniai jų laiškai 
prieš mirtį.

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

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

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

Įdėkit tuojaus i konvertą kvoterį j popie- 
rą sūrinioję, arba štampų už 25c., ir prisių- 
skite “Keleiviui” žemiaus nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

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

Prašom adresuoti taip:
“KELEIVIS”

253 Broadvay, So. Boston, Mass.

VAJAUNAS DŪŠIŲ 
GANYTOJAS.

Seirijai, (Alytaus apsk.). 
Seirijų klebonas kun. Gra
jauskas visur žinomas kaip 
didelis politikas. Jis be baž
nytinės ir skirtos kapinėms 
iš Sagsovo dvaro žemės dar 
nepersenai pirko sau iš Sei
rijų dvaro apie keturis hek
tarus žemės ir namus su ple- 
ciumi miestelyje. Atrodo, 
kad klebonas mano -Seiri
juose likti iki gyvos galvos.

Tuo tarpu piliečiai dėl to7 
kių klebono užsimojimų di
delio džiaugsmo nereiškia. 
Mat klebonas, dėl savo ka
ringo budo, visuomet su kuo 
nors kovoja: tai su valdi
ninkais, tai su ubagais, tai 
su atskirais piliečiais.

Po karo, klebonui grižus 
iš Rusijos, nežinome mes 
kuriuo budu klebonijoje at
sirado kilusi iš Vilnijos Ma- 
rinia. Po kiek laiko tikra 
klebono sesutė su mamyte 
išsikraustė pas gimines. Sve
tima geriau šeimininkauja.

Butų gera, kad Vilkaviš
kio vyskupas rastų musų 
gerb. klebonui kur nors ra
mesnę vietelę ir jam nereikė
jų rūpintis tiek daug “žemės 
i tuštybėmis.”

TAI BENT KUNIGIOKAS!
Rokiškis. Gruodžio 22 d. 

kun. Matulėnas iš ambono 
paskelbė, kad Lietuvoje yra 
tik trys geri laikraščiai: 
“Musų Laikraštis,” “Sargy
ba” ir “Šaltinis,” o kiti visi 
vedą žmones iš doros kelio. 
|Tai bent kunigiokas!



I

i

K E L E I V I S No. 6. Vakario 5 d., 1930.

—Maike, aš pereitą naktį 
sapnavau, kad tave į džėlą 
pasodino.

—Sapnams netikėk, tėve. 
—Kodėl netikėt? Juk tas 

labai padabna į teisybę. Ve, 
amerikancki peiperiai rašo, 
kad reikia bildyt daugiau 
džėlų, ba žmonės jau nesu
telpa. Ir slaugiausia į belan
gę patenka vis jaunųjų, to
kių kaip tu.

—Tas tiesa, tėve. Tai yra 
šios gadynės yda. Didmies
čiuose yra visokių nedory
bių, ir jauni vaikai, ypač ku
rie neturi tinkamos tėvų 
priežiūros, greitai ištvirksta. 
Bet aš prie šitokių neprigu
liu.

—Tu, Maike, irgi nege- 
resnis. Aš d a nei karto 
mačiau tavęs bažnyčioj.

—Bažnyčia žmogaus 
pataiso.

—O kas pataiso?
—Apšvieta.
—Nebludyk, Maike. Ap

švieta tiktai išveda žmogų 
iš kelio. Visi apšviesti žmo
nės yra bedieviai, o pas be
dievį nėra jokios doros. Į 
Dievą jis netiki, velnio nebi
jo, taigi nėra kas jį nuo blo 
gų darbų sulaikytų ir toks 
ponaitis visuomet eina vi
som lentom, pakol nepaten
ka į policiją.

—Visai priešingai, tėve. 
Į teismą daugiaugia paten
ka tamsių žmonių. Jie mėgs
ta labai tankiai išsigerti, o 
išsigėrę susipeša ir policija 
tuojaus juos veža belangėn

—O aš beeinu. Maike, 
kad džėloj yra daugiau be
dievių, negu katalikų.

—Nebūk toks greitas, tė- i 
ve, nes praloši. Tik pasi-i

Caro Šeimyna
____ Rašo Betiedovskis. =

Varšuvoj užmuštasis pol- mą sušaudyti . patjevo na- 
predas Volkovas prieš pat me, o lavonus .<• naikinti. Be 
Naujus 1925 Metus Varšu- to, — nutarime buvo pasa- 

~ savo kyta — esantieji prie caro

dą, paskui lavonų liekanas 
imetėme į šachtą ir kad ge
riau išsklaidytų, dar įmetė
me kekią 10 granatų.

—Vietoj, kur buvo kapo
jami ir deginami lavonai, 
surausėme žemę, apibarstė
me lapais, samanomis, kad 
nebūtų žymu...

Iš “P. N.”

•vos viešbuty “Roma ------v — ... _
i tarnautojams suruošė pasi-šeimos daktarai, virėjas, lio-

1 • • ~ ’ • * • - kajus, kambarinė ir beraiu-'
1»w-i i. . 1 1 i T'i Cvx r o z-x

linksminimą su šokiais ir iš- 
sigėrimu. Volkovas greit nu
sigėrė ir pasišalino savo ka
binetan.

Žiedas su rubinu.
Vidurnaktį — toliau rašo 

Besiedovskis — aš užėjau 
pas Voikovą. Jis sėdėjo so
foj ir žiurėjo į žiedą, kuris 
laistėsi kraujo spalvomis.1 
Pastebėjęs mano žvilgsnį, 
jis pratarė: i

—Tai ne mano žiedas. Aš Ipatjevo naman. kur caras 
gyveno. Jurovskis pranešė; 
kad caro šeima au išbudin-. 
ta. Jai pranešta, kad mieste*

*. BURTAI IR JU PA 
VELDETOJAI.

i

Juo toliau žiūrėsime į se- rėjo aiškaus supratimo, tik 
novę, juo daugiau rasime jie įsivaizduodavo 
burtų, nes senovėj visi daly-! 
kai buvo paremti burtais.

Senovės žmonės buvo 
tamsus, bemoksliai, nesu
prato kovos už būvį ir apie 
gamtos reiškinius nieko ne
nuvokė. Tokiu budu jie bu
vo priversti tikėti-į visokius 
gamtos reiškinius, kaip į ge
ra ar piktų dvasių darbus.

Šiandien sakome, kad pa- jimus, tik ne visur jis buvo 
saulis yra civilizuotas, gam- vienodai suprantamas, 
tos reiškiniai išaiškinti. Bet,' Velykas, paskuti-
gerbiamieji paimkime krik- . krikščionys už-

“ .J.“t . .3“. . dengia krvziu ir laiko keliasyra jau visiškai įtaisyta. -- -..UKiek tenai nesąmonių ori- dienas- Matyt, jie žinojo, ivick ienai nesąmonių pii pcrvntippiai ta darpkimšta! Nerasime kitos knv- kad-.eg‘\ptl,eciak 
gos, kuri butu taip kvailai kaJa,.Ozin ^mu-
farišyta. O krikščiinys bm-f ^kįuoUve^'i Tht 

r- •- • --------’ -- - - --------------- ,tus yra pasiskolinę iš kitų. '° ,paauksub 75 *a .
leisti į skiepą. C ai o seimą kvšius ir kitokias suktybes. Jo keliatas faktu- kodavo keturias dienas

. . .. reikšdami liūdesį.

kas virėjo pad. (povario- 
nok) patys "save pasmerkė 
mirti ir turi būti sunaikinti 
kartu su caro seimą.'

Volkovui, kaip gamtinin
kui ir chemikui, pavesta bu
vo paruošti lav< nų sunaiki
nimo planas.

17 liepos naktį.
2 vai. naktį Volkovas su 

’ črezvyčaikos pirm, atvyko

jį paėmiau atminčiai iš Ipat- 
jevo namų Jekaterinburge.

Ipatjevo namai, tai tie 
namai, kur buvo sušaudyta 
caro šeimyna.

Žinau, kad caro šeimos 
užmušimas laikomas paslap
ty, bet pradėjau prašyti 
smulkiai apie tai papasako
ti, nes žinojau tik sausą fak
tą. Volkovas spyrėsi, bet pa
galiau sutiko. I

—Jus žinote, — pradėjo 
pasakoti Volkovas, — tas 
galvijas Jurovskis taip biau- 
riai šaudė, kad tai greičiau 
į skerdynę buvo panašu.

Uralkomo iniciatyva.
—Romanovų sušaudymo 

klausimas, — tęsė Volkovas, 
; dieno- 

'tvarkėn Uralo apygardos 
i komitetui reikalaujant. Šis

TIKRAS CHICAGIET1S.

baisias 
i jo kančias. Persai apie jį 
įsivaizduodavo taip, kaip ir 
krikščionys: siauras takas 
vedąs į dangų, platus į pra
garą. Ant paskutinio teismo 
kelsis ir eis visi.^ Tie patys 
dantų griežimai, kaip ir pas 
krikščionius. Pragaras ran
dasi pas visus senovės tikė-

neramu ir todėl reikią nusi-

Chicagos valdininkas ir poli
tikierius Stanlev II. Kunz. kurį, 
nesenai grand jury apkaltino už

žinodamas kaip išrodo Die
vo feisas. Taigi aš ir sakau. 
Maike, kad čia kaltas tas 
parėtkas, kurį mokyti žmo
nės vadina cibulizacija. Ki
taip sakant, kaltos škulės, 
kuriose nėra Dievo.

—O kas tau taip sakė, tė
ve?

—Aš
tai katalikiškoj gazietoj, ką 
vadinasi “Draugas.”

—Aš tau patarčiau skaityt kategoriškai reikalavo su- 
“Keleivj,” tėve, tai tu išmok- ’ ‘ 
tum geriau protauti ir gale- j darbininkai 
tum atskirti faktus nuo pa- kad caro šeima gyvena “kaip 
sakų. Tas. ką “Draugas” 
šo, tai yra pasakos, kuriom 
paremti nėra jokių faktų.

—Aš, Maike, duosiu tau 
savo kepurę prispiaut, jeigu 
tu prirodysi, kad tas netei
sybė. Nueik į bile kokią pub- 
lik-škulę ir pažiūrėk ant sie- 

'nų, ar pamatysi tenai nors 
Į vieną šventą daiktą paka- 
| bintą.

—Bet kam tokie daiktai
i mokykloj reikalingi, tėve? 

—Sakai, kam reikalingi? 
O kaip gi tu be tokių daiktų 
išmokysi vaiką dorybės ir 
pakarnasties?

—Niekus pasakoji, tėve. 
Katalikų vaikai beveik visi 
eina į parapines mokyklas, 
kur jie ir poterių mokinami, 
ir tarp šventų paveikslų sė
di. O betgi kalėjime dau
giausia sėdi katalikų. Tuo 
tarpu laisvamaniai, kurie 
kuniginių mokyklų nelanko 
ir poterių nesimokina, į ka
lėjimą beveik visai nepaten
ka.

—Šerap su tais kalėjimais! 
—Tu pats, tėve, esi-labai 
“s ir d

skaityk "Chicagos kalėjimo | krikščionis, o kiek kartų tu 
raportą, o pamatysi, kaip tu įsėdėjai už grotų! Tuo tarpu 
klysti. * j“’ 1 .....

—O ką tas raportas sako?!
—Jis parodo, tėve, kad' 

pereitais metais Chicagos; 
kalėjime katalikų buvo ne-j 
toli 7.000, o laisvamanių vos! 
tiktai 2.

—OIrait, Maike. bet ar tu Į 
žinai, kas čia kaltas?

—O kas?
—Ugi tas apšvietimas.' 

kurį tu taip kvolini. Seniau 
vaikus mokydavo pati moti-j 
na. Visų pirma išmokydavo j 
poterių, o paskui ant malda-i 
knygės. O kaip tik vaikas, 
pradėdavo kiaules ganyt,' 
tuojaus ir prie komunijos tu-! 
rėdavo eit, į škaplerius įsi-! 
rašyt. Valuk to ir vagių daug 
nebūdavo. < 
nauja mada. Vaikus atima iš žinti. Todėl kas turėjo 1929 
motinos ir suvaro į škulę, metais daugiau kaip $2,000 
kur nėra i 
abrozdo. Poterių niekas ne- blanką ir sugrąžint 
mokina. Ir vaikas išauga ne- liau 15 vasario.

I

š, vaike, skaičiau apie —buvo pastatytas

audvli caro šeimą, nes esą

ra-

nulipo žemyn 2 vai. 45 min. 
Jurovskis, Volkovas, Jeka
terinburgo čeki>s pirminin
kas ir latviai čekistai užėmė 
vietas prie durą. Caro šeima 
buvo rami. Caras truputį pri-į 
siartino prie Jurovskio ir! 
pasakė: 

' —štai, mes jau susirinko
me, ką gi dabar darysime?

Voikovas jau buvo pasi
ruošęs skelbti sprendimą, 

i bet Jurovskis jį pertraukė. 
Jis prisiartino prie caro ir 
pasakė:

— Nikolai Aleksandrovič, 
Uralo apygardos sovieto 
nutarimu jus busite sušau
dytas drauge su šeima.

Caras, matyt, to nelaukė 
nepatenkintų ir mašinališkai paklausė:

Po to atsisukę į šeimą ir 
ištiesė rankas.

Sušaudymas.
Tuo momentu Jurovskis 

iššovė, beveik atrėmęs į ca
rą. Tuo pat iaiku pradėjo 
visi šaudyti. Sušaudytieji 
krito ant grindų. Liko dar 
caraitės. kuri - beprotiškai 
mėtėsi i visas puses ir bai-i 
šiai klykė. Jui a skis, Voiko- 

Ivas ir dalis latvių pradėjo 
šaudyti i jas v>ai iš arti, tai
kydami į galvas.

Kai šaudymas buvo 
pabaigtas

ir viskas nurimo, .Jurovskis, 
. Volkovas ir lat\ iai apžiurė
jo lavonus, kai kam pridė- 

> šūvi, kai ką štiku 
perdurdami. Volkovas sa
ko, kad tai buvęs baisus 
vaizdas. Grindys pasidarė 
slidžios, kai) skerdykloj, 
lavonai gulėj< baisiose po
zose. Tik vieras Jurovskis 
buvęs ramus. Jis rankiojęs 
brangenybes, maustęs žie
dus. Volkovas aip pat pra- 

— • žie-

i
sūnūs taip pat apkaltintas.

I

1. Indų tikėjimo biblija 
“Rig-Veda” sako, kad die
vas “Prajapati” sutvėręs pa-' 
šaulį iš nieko (neblogesnis

7. Sielos nemirtingumas, 
i Senovėje nors ir visi žmonės 
buvo stabmeldžiai, bet jieKas Butų, Jeigu—

Ar žinot kas butų, jeigu 
kas sunaikintų ar prašalintų 
žemės traukiamąją pajėgą? 
Visi daiktai tada netektų 
savo svarumo. Didžiausis 
akmuo tada iškeltas i orą, 
ore ir pasiliktų. Šiandien, 
kada mes palenkiam indą 
su vandeniu, vanduo tuojaus 
iš jo išsilieja, nes žemė trau
kia ji žemyn. Bet jeigu trau
kiamąją jėgą kas sunaikin
tų ar prašalintų, tai mes ne
galėtume išgerti stiklo van
dens : užsivertus stiklą, van
duo pasiliktų prie jo dugno, 
nes nebūtų kas jį traukia že
myn. J bonką nebūtų gali
ma nieko nei įpilti, nei išpil
ti. Žmcgus nieko nesvertų, o 
pašokęs aukštyn, atgal ant 
žemės jau nenutuptų, bet 
nulėktų per dausas kažin 
kur.

meistras už krikščionių die- lkeJosl turl «e-
lą. O pas egyptiečius supra
timas apie sielą buvo tasvą).

2. Mitus apie __ __ _ ______
tvaną randame beveik vi-^ius’ 
suose tikėjimuose. Indų mi-, 8' Tokie burtai kaip 
tologija sako. kad Arkoj nink randamas ir pas 
gelbejosi “Manu (žmoni- stabmeldžius asvrus; 
jos išganytojas), o pas zy-\ <*i-
dus Nojus. Pas chaldus ^j jų pasnjnkai buvo pa- 
JS£11s.ytl Pastai Jai? ą pen- na^ j baisius kankinimus 
kiolikos stadijų ilgio ir ja- savęs> £uo tarpu kaip jų ku_

visuotiną pats^ fcaip ir pas krikščio- 
mvmlr

Jie 
pasninkaudavo dievų gar-

vasamamiuose,” atskirame’ 
name. *

Maskva spyrėsi,
nes norėjo carą sunaudoti 
derybose su Vokietija, kuri 
tada reikalavo išduoti visą 
šeimą. Centralinė valdžia 
tikėjosi už tai gauti dideles 
kompensacijas: pav. suma
žinti 300 milionų rublių kon
tribuciją, kurią SSSR gavo 
po Brastos taikos.

Leninas pasisakė prieš 
žudymą, nes jis bijojo nei
giamo užsienių įspūdžio.

1918 m. liepos 6 d.
Uralo kom. vienbalsiai nu
tarė visa šeima sušaudyti. 
Bet CK laikėsi tos nuomo
nės, kad Romanovai bus di- fiamino 
delis Maskvos rankose ko- -
ziris kovoj su Germanija. 
Teko griebtis stipriau vei
kiančių priemonių. Uralo 
delegatai, kuriuos parėmė 
Sveri lovas ir Krestinskis, 
pareiškė, kad kitaip jie ne
atsako už caro šeimą, kurią 
gali ir čekai pagrobti. Tas 
paveikė. CK ypač bijojo, 
kad caras nepatektų į An- 

dievobaimingas tantės rankas. Taigi caro ir 
i jo šeimos likimas buvo nu

lemtas.
Eielcborodovo planas.
CK sprendimą Jekaterin

burgą n atvežė Gološčioki- 
nas. žudymo planas buvo 
svarstomas. Žudymas turėjo 
likti paslapty, nes Vokietija 
griežtai reikalavo išduąti 
carienę, caraitį ir caraites. I 

Bieloborodovas pasiūlė įįjį kaukolė-"1 
inscenizuoti pagrobimą, sei
mą išvežti miškan ir ten su
šaudyti. Gološčiokinas nesu
tiko i _ 
sušaudyti už miesto miške, 
o lavonus įmesti į šachtą. 
Apie caro sušaudymą viešai 
paskelbti, o apie šeimą pra-' 
nešti, kad ji kitur perkelta.

Voikovo planas
buvo dar kitokesnis: šeimą 
sušaudyti prie upės kranto, 
o lavonus su svoriu nuleisti 

nei vieno švento pajamų, turi išpildyt taksų upės dugnan. Ir šis planas
‘ x.-_x ney-_ nepraėj0 Ginčų rezultate krūvą, į šachtą Įmetėme po- musų metai turėtų jau ne

buvo nutarta carą ir jo šei- rą granatų, kad* Išardytų le.365 dienas, bet 6,205.

ne-

ne-

• 1

♦ ♦ ♦

'gi aš, kuris bažnyčion visai 
neinu, da nebuvau areštuo
tas už jokį prasikaltimą. 
Taigi aš ir sakau, tėve, kad 
tavo pasakos, kurias tu skai
tei kunigų laikrašty, neturi 
jokio pamato. Jos neišlaiko 
kritikos.

—OIrait, Maike, tegul bus 
tavo viršus.

dėjęs mauti nu-i pirštu 
dus.

Lavonai išvežti
I krovinių autom obiliais 
miesto, o Voik as paruošęs 
keliatą kirviu, benzino ir 
sieros rakštie.', su latviais 
nuvyko lavonus sunaikinti.

Lavonai bu; > sukapoti į 
smulkius šn telius; ties 
šachta išaugo uvinas žmo
gienos kalnas, iš kurio ky
šojo ilgesni k olai rankų,

už

14 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Apie 70 mylių nuo Texas 
pakraščio pereitą sąvaitę 
laike audros nuskendo vel
kamoji laivė su 14 žmonių.

__________
Neužmirškit, kad vasario 

15 yra paskutinė diena vals- 
O dabar atėjo tijos taksų popieroms grą-

O ar žinot kas butų, jeigu 
žemė suktųsi aplink savo 
ašį greičiau negu dabar? 
Tada daiktų svarumas su
mažėtų, nes jie turėtų dau
giau tendencijos nuo jos at
siskirti. Jeigu dėl kokios 
nors katastrofos žemė butų 
taip smarkiai sukrėsta, kad 
pradėti] suktis 17 kartų grei
čiau negu dabar, sako prof. 
Rene Thevenin, tai ties ek
vatorium, kur sukimosi jė
ga yra daugiausia jaučiama, 
žmonės visai negalėtų vaikš
čiot, nes jie butų tiek pa- 
lengvėję, kad jų kojos ne
kabintų žemės. Atsisėdę į 
traukinį žmonės jaustų ne
paprastą sensaciją, nes trau
kinys butų taip pat paleng- 
vėjęs ir garvežio ratai neka
bintų bėgių. Ratai suktųsi, 
dardėtų, bet traukinys iš 
vietos nejudėtų. Pabarsčius

me gelbėjosi per visuotiną • 
tvaną. Pas babilionus Kazi- 
zatras gelbėjosi savo arkoj. 
Visuotino tvano mitologiją 
randame ir pas stabmel
džius lietuvius, ir beveik vi
si gelbėjosi arkose ir visų 
arkos buvo užkliuvusios už! 
aukštų kalnų. (Matyt, lietu-’ 
viai tą pasaką atsinešė iš 
Azijos.)

3. Dievų trejybę randame 
pas visus tikėjimus. Indų 
dievų trejybę sudarė: Bra- 
ma, Višnu ir Siva. U

nigai barstydavo jiems pe
lenus ant galvų. Visa tai bu
vo daroma dievų garbei.

9. Dvasios arba aniuolai 
plačiai buvo žinomi pas me
dus apie 2,000 metų prieš 
Kristų. Aniuolų pasiuntinys 
buvo Sraoša (krikščionių 
arkaniuolas Gabrįelius). Ki
ti buvo aniuolai sargai; jie 
sergėdavo žmogų nuo blogo; 
jie vadinosi Travašai.

10. Dangaus vartininku
ma, Višnu ir Siva. Egyptė- Pas persus buvo Vohu-Ma- 
nų: Amun-Ra, Num-Ra ir nu- įleisdavo į dangų iš-
Sebek-Ra. Chaldų: Heja, 
Belu ir Anų. Ir taip pas vi
sus tikėjimus, kurių nėra 
reikalo paminėti. Ir pas vi
sus tikėjimus trejybė buvo 
suprantama kaipo trijų die-

liuosuotasias vėles. (Pas 
krikščionius dangaus varti
ninku yra šv. Petras su rak
tais.)

11. Neprošali bus pami
nėti ir smulkesnius burtus,

i _ Šią kruviną masę la'istė 
sieros rakštimi, benzinu ir

ir'pasiūlė caro Sa deFino' Tek :elis kartua 
■Irt už miesto miške4 'i?ktl. JekaternbiBgan, kad

daugiau atvežtų benzino ir 
rakšties, nes neužteko.

—Tai baisus reginys, — 
pabaigė paša' ti Volkovas. 
—Net Jurovskis, ir tas į ga
lą neišlaikė ramumo ir pa-

vų«draugija. O krikščionys j kaip tai paskutinis patepi- 
supranta: vieną kūną trysejm2S; Prieš mirsiant, pas per- 
asmenyse.

4. Krikščionių velnias bu
vo gerai žinomas gilioje se
novėje. Indai tikėjo, kad pil
nas pasaulis gerų ir blogų 
dvasių. Piktosios dvasios ar
dydavo gerųjų dvasių tvar
ką. Jos vadinosi “daitias.” 
Ir tarp jų ėjo amžina kova. 
Jei kas blogo įvykdavo, tai 
piktosios dvasios imdavo 
viršų. Tokias dvasių kovas 
randame pas visus senovės 
tikėjimus. Pav., pas egvptė- 

, g piečiausiu dievu buvopo ratais smėlio ir panaudo- ..Setas., (nebrariškai Sa. 
JUS visas kitas priemones,' ijetuvių-šėtonas). -Jis 
traukinys pradėtų galų gale,b rtsagįHs naikintojas, 
eiti. Ir būdamas labai leng-| Asvrai tik|jo j ikUs dJva. 
yas dabar jis taip Įsibėgėtų, sja; kaj įiso J^ro najkin. 
kad masmistas jau nebega- jaį £ nebuvusios gaiin- 
lėtų jo sustabdyt kur reikia, i Js p . jRt ■ « ;
Privažiavus prie stoties, jis J b kaj*
užveržtų visus stabdžius, k,.ikščionv/ veIniu.p penįi£ 
bet traukmys nučiuožtų re-, velni v\,riausiaj| vadino 
lenus tolyn, kaip įsibėgėjęs ..Ari*anaį” Jų dfeva? ..Za. 
ant pačiūžų žmogus čiuožia! buv0M keHs kartus
ėdu Mes bijo ūme .tokiu , j d b - j_

traukimu važiuoti ir prie pir-Į d £ ’ atmJušdav0
mos progos jieskotume ark-1-............... ............................
Iių. Bet mes da labiau nusi-' - -
gąstume, kada arkliai pasi- ^'pgi tikėjo 
leistų zovada, darydami la-pgl u“eJO’ 
šuolius po 1,000 pėdų ir neš- 
damiesi lyg ant sparnų. Ark
liui pašokus per kokią kliūtį, 
žmogus balne jau neišsilai
kytų ir paliktų ore. Tai butų 
lyg ir koks baisus sapnas!*■ 11 v r į •/ c? • #

sakė, kad jei tas tęstųsi ke-.Be to, jei žemė imtų suktis 
lias dienas, tai jis iš proto 17 kartų greičiau negu da- 
išeitų. ‘ į bar, tai dienos butų 17 kartų

—Liekana.- sugrėbėme į trumpesnės negu dabar, ir

i Krikščionių Kristus irgi mal- 
I domis velnią atmušė. Persai 

" J > jog žmogui 
mirus reikią daryti įvairus 
burtai, kad atmušus velnių 
gaujas.

5. Pragaras. Indai tikėjo, 
kad kiekvienam žmogui mi
rus, jo siela turėdavo ke
liauti į apatinį pasaulį arba 
pragarą prieš teismą dievo 
Jama. Ten jų buvo spren- 

: džiamas likimas—dangun 
ar pragaran Naraka.

Modai apie pragarą netu-

Įsus ligonis turėjo būti nu
praustas, apvilktas švario
mis drapanomis, nes švaru
mo bijojo piktosios dvasios. 
Paskui šaukiamas kunigas, 
kuris skaito griekų litaniją, 
o ligonis ją kartoja. Paskui 
kunigas pila ligoniui į ausį 
ar į burną gyvybės gėrimo, 
kad prirengus jį amžinam 
gyvenimui (Iksas).

12. Visi šitie aukščiau mi
nėti burtai buvo žinomi net 
keli tūkstančiai metų prieš 
Kristų. Taigi krikščionims 
buvo lengva juos pasisko
linti nuo stabmeldžių. Jei 
pažiūrėsime į senovės tautas 
ir jų tikybas (buvo jau mi
nėtos), tai pamatysime, kad 
tarp jų tikėjimų artimose 

i tautose buvo didelis pana-
• sumas. Pav.: babilionų tiky

ba labai mažai skyrėsi nuo
i chaldų, ir jų dievų vardai 
■ tie patys ir tas pačias vietas 
: kai kurie užėmė. Apie tą
• vietą, kaip piet-vakarių Azi

joj ir Egypte (musų krikš
čionių kilimo vietoj), buvo 
didžiausis tautų kilnojima- 
sis ir maišymasis, todėl ir 
savo tikėjimą sumaišė. To
kiu budu ir krikščionys tu
rėjo to svetimumo įmaišyti.

Bet jeigu krikščionys ne
nori prisipažinti, kad savo 
burtus jie pasiskolino iš . 
stabmeldžių, tai kodėl Kris
tus nieko naujo nepasakė, 
tik pakartojo stabmeldžių 
burtus, kuriuos jau visi ži
nojo? J. B.

Toronto, 1930.1. 24.
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Įvairios Žinios
P AB ALTUOS STUDEN

TŲ SOCIALISTŲ 
KONGRESAS.

“Jaunakas Žinąs” prane
ša. kad Rygoj Įvyko Pabai

dęs valstybių socialistų stu
dentų centralinio biuro po
sėdis, kuriam dalyvavo Lat
vijos, Estijos ir Lietuvos stu
dentai. Lenkijos atstovai ne
atvykę dėl nenumatytų ap
linkybių. Pasitarime nutar
ta š. m. kovo 22 ir 23 d. su
šaukti Rygoj Pabaltės vals- 

Paskui išKybių socialistų studentų

Latviai Pagerbė 
1905 Metų Kar

žygius.
Sausio 25-26 dienomis 

Rygoje Įvyko iškilmingas 
1905 metų revoliucijos daly
vių kongresas, kuri sušaukė 
“1905 metų draugija.” Kon
greso delegatai nuvyko ant
kapinių ir padėjo vainiką 
žuvusiems 1905 metais re-i 
voliucionieriams. Paskui iš - - T - , .
Operos buvo suruošta dide-^oHgre-3- T'^an}? dalyvausią 
lė eisena i prieplauką prie Lietuvos, Latvijos, ĘĄzr.: 
geležinio tilto, kur 1905 me- Suomijos, . ' _
tų 26 sausio caro kareiviai

, Estoni-
Suomijos, Lenkijos ir 

Karaliaučiaus socialistų stu- 
sušaudė didelę darbininkųi^entų atstovai. Darbų tvar-

DEGINA PASENUSIUS AUTOMOBILIUS.

a

demonstracija (joje daly-įk°j:. universitetų “demo- 
" — - - 1 kratizacija, socialistų stu

dentų uždaviniai darbinin
kų kovoj “prieš fašizmą ir 
militarizmą” ir tt. Posėdžiui 
pirmininkavo Estijos parla
mento narys Mekarts.

vavo ir dabartinis “Kelei
vio” redaktorius). Žuvu- 
siems karžygiams pagerbti 
toje vietoje dabar tapo pri
kalta marmuro lenta.

MASKVOJE NUŽUDY
TAS FRANCUZŲ KOMU

NISTAS?
Prieš pat Kalėtias Mask

voje, Kremliaus ligoninėje 
mirė senas Paryžiaus komu
nos kovotojas Anri Furkad. 
Kada žinia apie jo mirti pa
siekė Francuziją. čionykš
tėse komunistų sluoksniuo
se kilo didelis bruzdėjimas.

Prieš kelis metus Maskvo
je buvo Įkurti “Komunarų 
namai.” Furkadas nutarė 
apsigyventi tuose namuose. 
Bet greit po to senis pradėjo 
nusiskųsti bolševikiška tvar
ka ir reikalauti, kad ji grą
žintų i Francuziją. Po to jis 
staiga mirė.

Dabar francuzų komunis
tai sako, kad Furkadą nu
žudė čekistai, kad neduotų 
jam galimumo grįžti i Fran
cuziją ir papasakoti apie 
bolševikišką “rojų.”

Šiomis dienomis taxi kompani : P-iladelphijoj sudegino 500 pasenusiu automobilių, kad pa
darius vietos naujiems vežimams.

8 Kunigaikščiutes rado susalusi žmogų 
Jieško Sau Vyrą

Kas nori karališko kraujo 
mergos? Europoje dabarti- 

RYGOJ BEDARBIAI REI- niu laiku yra 8 kunigaikš- 
KALAUJA DARBO IR

DRAUDIMO.
šiomis dienomis. Rygos 

liaudies namuose Įvyko di
delis Rygos bedarbių susi
rinkimas. Jame • dalyvavo 
apie 1000 žmonių. Bedar
biai pareikalavo, kad mies
tas suteiktų jiems 100,000 
latų pašalpos, o taip pat 
pradėtų svarstyti Įstatymą 
apie bedarbių apdraudimą. 
Jei iki sausio 15 d. nebusią 
iš vyriausybės gauta palan
kaus atsakymo, bedarbiai 
surengsią mieste didelę de
monstraciją. Jau 10 sausio 
jie bandė demonstruoti, bet 
savo vadų buvo sudrausti.

NAUJAS VEDYBŲ ĮSTA
TYMAS SUOMIJOJ.
Suomijoj Įsigaliojo nau

jas jungtuvių Įstatymas, ku
ris laikomas, vienu moder
niškiausių pasauly.

Tuo Įstatymu abu vedu
sieji naudojasi visiška lygy
be. Žmona turi teisę daryti 
sutartis, jieškoti ir atsakyti 
teisme. Tas pats dėsnis iš
plečiamas ir gyvenamos vie
tos pasirinkimo, vaikų auk
lėjimo. namų Įrengimo at
žvilgiais. Vedant vyro ir 
žmonos turtas tiaktuojamas 
skyrium. Tečiau, nežiūrint 
to. per vedybas ne viena sa
vo turto be antros pusės su
tikimo parduoti negali.

įstatymas išplečiamas vi
soms jau Įvykusioms vedy
boms.

čiutės. kurios nori ištekėt, 
bet nėra kas jas imtų. Jos 
supranta, kad karališkas 
biznis eina jau velniop, to- , 
dėl mielai tekėtų ir už “pra
sto” žmogaus, kad tik tas 
turėtų pinigų. Todėl, kas 
nori važiuot pas jas pirštis, 
tegul nusiveža banko kny
gutę parodyt. Rumunijos 
kunigaikščiutė Ileana prisi
pažįsta, kad barščių virt ji 
nemokanti, bet užtai mo
kanti gerai raita jodinėt. 
Jeigu tokia kam nepatinka, 
tai yra Graikijos princesa 
Irena, kuri žada būt labai 
paklusni savo vyrui. Švedų 
karalaitė Ingrida taipgi 
esanti nebloga. Paskui yra1 
da Olandijos Juliana, Itali
jos Giovanna, Bulgarijos; 
karaliaus sesuo Eudoksiia ir 
Ispanijos Beatricija ir Mari
ja. Kožna sėdi per dienas ir 
dūsauja, kur reiks gauti vy
rą. Ir laikraščiuose skelbia
si, bet vistiek niekas neatsi
šaukia. Išrodo, kad karališ
kai veislei likimo yra lemta 
išnykti. Neužilgo tuo^ sutvė
rimus tik muziejuje galima 
bus pamatyti šalia išnyku
sių senovės gyyvunų.

į ---------------

Maine’o valstijoj, prie 
įWo< (l’s ežero, pereitą ne- 
'(iėldienį buvo rastas kem
pėj -ušalęs žmogus. Vėliau 

I paaiškėjo, kad tai buvo Al- 
bert Edwards iš Holyoke, 
Mass. Jis prižiūrėdavo te
nai vasarnamius žiemos lai
ku. Paskutinėmis dienomis 
tenai buvo labai dideli šal
čiai.

i

NUBAUDĖ DVARININKĄ
Kauno taikos teisėjas šio

mis dienomis nubaudė žino
mą dvarininką Komarą 
1000 litų pabauda ir 1 mėn. 
kalėjimo už valdininko įžei
dimą jam einant pareigas.

REIKALINGAS BARBEK1S
'Įtari būt patyręs skutėjas. Geram 

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

169 River st_ Haverhill, Mass.

APSIVEDIMAl-
Pa'ieš’au apsivedimui merginos ar 

naš’ės l*"* vaikų, nuo 25 iki 40 metų, 
turi būt teisinga, dora, nevartotų 
svaiginnnčių gėrimų ir mylėtu švaru 
šeimyniška gyvenimą; šieĮ^-tiek pa- 
s:ti»rirti. Esu vai1 inas, .37 meti. ,5 
-*ėdu 10 coliu. J75 svarų, tunši *40*10! 
ban’re. Mvlėčiau gyvent ant mažos 
ūkės prie d’delio miesto, bet kur tv- 
ras oras. Su nirmu laiš’ u malonė" 
nrisiust ir paveiksią, pareikalavus su-

■ažiusiu. Iš Lietuvos prašau nera- 
t-
JOHN VALAITIS, C!imax, Cok>

REIKALINGAS ŽMOGUS PRIE 
NAMU DARBO.

Kuris gali žiemos metu prižiūrėt 
pečių-štymą, o vasarą karštą vande
nį ir apvalyt. P 
primoku $25 į mėnesį 
ant šio adreso.

A. PETKUS
1001 Eastera l’arkwaj,

Brooklyn,

i

Duodu butą valgį *r 
--—į. Lai atsišaukia 

(8)

N. Y.

150 VYRU REIKALINGA.
Naujas planas, uždirbs $40 per są

vaitę Atsakvmą duosiu per laksi ą
RACHŪN SUPPLY CO. (8)

263 Kent Avė., Brooklyn, N. Y.

FŠI.V1V DIREKTORIUS NOR PRA
DĖT PAVEIKSLUS AMERIKOJ.
Judomų Pavei šių direktorius ne

senai grįžęs iš Europos užbaigęs kal
bama meliodramą Rusijoje ir Italijo
je “Betrayed Kiss”—Išduotas Bučkis, 

j Nori gaut vyrą ar moterį į partnerius 
! prie kompanijos. Sutinta duot vado- 
, vaujatną ddli urodukcijoj. Adresas:

H. Ii. DR-. 80 Gota st, 
North Arlington, N. J.

Pajieškau brolio Alijošiaus Belevi- 
čiaus, Pavištyčių kaimo. Vištyčių 
vaisė. Gyveno Mallory, \V. Va. ir dir
bo anglių kasyklose. Kas apie 
žino, r 1 — 
lai atsišaukia.

PETRAS BELEVlčIUS
Margo gt. 6, Kibartai, Lithuar.ia. (

Pajieškau brolio Prano Žilinskio, 
ilgus nutus gyveno Seranton, Pa., o 
potam išvažiavo į Cleveland, Ohio.; 
dabar nežinau kur jisai randasi. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žino 
prašau pranešti.

PAULIUS ŽILINSKAS
409 W Market st., Seranton

juos
malonėkite pranešti arba pats

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, kuri butų blaiva ir j 
mvlėtu švarų šeimynos gyvenimą.' 
anie 46 metų amžiaus Pageidaujama 
kad turėtu kiek pinigų ir mylėtų 
bizni. Atsišau’rit idėdama savo pa
veikslą. Aš esu vaikinas 45 metų am
žiaus. svaiginančių gėrimu negeriu, 
turiu nauia mūrinį namą apie $10,600 
vertės su krautuve. Esu Amerikos pi- Ml'S už nužemintą kainą. Esu mer- 
lietis. todėl galima atsišaukti ir iš ki
tu šalių. Girtuoklės ir šiaip linksmu-' 
tės, nors ir turtinga, neatsišaukit.

F. J. V—KUS
Milton Blvd.. Newton Pails, Ohio

NORIT GREIT PARDUOT 4 NA-

gina ir vienai prižiūrėt nėr sunku.
W. P.

471 Iligh st., Centrai Pails, R. I.

I

MERGAIČIŲ MEDŽIOTO
JAI RYGOJE.

Pastaruoju laiku Rygoje 
Įvyko keli užpuolimai ant 
mergaičių. Kaž kokie neži
nomi asmens, atvažiavę au
tomobiliais kelis kartus ban
dė pagrobti gatvėj einan
čias mergaites. Prieš savai
tę nežinomi vyrai bandė pa
grobti 19 metų mergaitę 
<. Š. Gruodžio 30 d. buvo 

užpultos keturios mergaitės 
žydės. Nepavykus pagrobti 
mergaičių medžiotojai jsė-: NOR! $25,000 už MĖLY- 
do į automobili ir išnyko, t NA

Policijos žiniomis Rygo- _ ,*
e veikia kaž kokia gauja.- Norma Rennack Det-

PARSIDUODA FARMA
35 akiai žemės, ant šteitavo kelio, 

8 kambarių namas su visais paisy
mais, elektriką, miesto vanduo;*2 ar- 

. kliai, 12 karvių, duoda 125 kvortų 
1 pieno į dieną ir parsiduoda po 14c. 

J kvorta C. VASILAUSKAS (6) 
—- Main st., W. Medway, Mass.

Telefonas 226 ring 12.

aš
pi-

Pajieškau gyvenimui draugo, 
esu našlė '38 ntetų pinžiaus. turiu 
nigu ir mylėčiau eiti i bizni. 

MRS. A. WHITKAUSKAS 
329 Laffayelte st., Nebark, N.

Pajieškau merginės. kuri norėtų 
greitu laiku aDsivesti, turi būti ne 
senesnė kaip 25 metų, aukšta ir plo- 

, na, gyvenanti Bostone arba airi Boa- 
' tono. Mergina, kuri pirmoji norėtu 

pa , mane susitikti nesigailės. Aš esu vai-
* * t, o i, tUTIU

išrodau, augštas, sve
riu 175 svarus, 32 metų. Galite rašy
ti angliškai, man nedaro skirtumo.

JACK BRUNO
Gen Dėl., Winchester, Mass. j *

Pajieškau apsivedimui merginos 
erba našlės ne jaukesnės 38 m. ir ne 
senesnės 45 m . gero budo, ir kuri 
mylėtų draugiška ir ramų gyvenimą. 
Aš esu 41 m. Kurios save 
aukštai, prašau nerašinėt. Su 
Drašau paveikslą atsiust, kurį parei
kalavus sugrąžinsiu.

Y. O. B. ,
4847 W. 14-th st..

■ linas, nebuvau ženotas, 
Pajieškau draugo Jono Melniko, Pu*’t*a*

Zubiškių kaimo, Salaku va’sčians; 
pirmiau gyveno Pirisbvrgh. Pa Pra
šau atsisaukt arba kurie apis jį žinc 
malonės praneš* i

PETRAS ŠIMKŪNAS
45 Fairmont st., Lavvrence, Mass.

MASKVA ATŠAUKĖ AT
STOVĄ IŠ MEKSIKOS.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Meksika nutraukė su
MaJrva ^antilriiK ir atšuukp . Paneš’au brolio Fe’i' so S. Reme!- -13. K\a SanilKlUS ir atSaUKe Į.J0> turiu svarbų reikalą, ir Mito K 
SaVO atstovą iš Rusijos. Da- Petrausko. Prano K. Klimkevičiaus. 
hm- ian ir Maskva atšauki Juozapo Stumbro-Pumpricko — visi oai jau ir įnasKva aisauKe aojna AIytaus apskr DaU£rų valsč 

komisarą IŠ Meksikos, j žvirgždėnų kaimo Antano Baranau.s- 
__________ i ko, Pe*r<> ir Vaclovo Dvksų; Alexan-

dro šarkaus- Malonėkite atsišaukti 
arba žinantieji t>raneš’.:ite, už ką bu
siu dideliai dėkingas.

JUOZAPAS S REMEIKIS
23 Lincoln st., Brighton, Mass.

IKdeiis Išpardavimas Gražiausią 
LIETUVIŠKU REKORDU COLUM- 
BIA IR VICTOR. Visur jų Ra n* 75e; 
musų kaina tik 35c., bet tik per 30 
dienų. Nepraleiskite šios progos, nes 
daugiaus taip pigiai niekur negausi
te. Reikalaukit musų naujo katalio- 
go J. NOVVICKAS (7)

| 122 Broome st-, .. New York, N. Y.

avo

NUSIŠOVĖ BANKI
NINKAS.

Fort Worth. Tex. — Pe
reitą penktadienį čia užsi
darė didelis Texas National 
Bankas. Neužilgo po to nu- 
s’šovė jo 1 kasierius 
Ward. ’

L. B.

—b__ ---------
Argentinos mieste 

Fe pasirodė maro epidemi
ja. Valdžia susirupinus.

Santa

šalčiai Maine'o valstijoj 
pereitą sąvaitę siekė 28 laip
sniu žemiau zero.

PAJIEŠKOJIMA1

turi šlykščiais tikslais me- r?ite apskundė savo kavalie- 
džioja gražias jaunas mer- ri|i Haningtoną reikalauda- 
gaitės 17—20 metų. Rygoje ma §25,000 atlyginimo už- 
jastebėtas paslaptingas au- t21» kad važiuojant su juo
omobilis, kuris pasirodo tik automobilium atsitiko, ne- 

vakarais.

LATVIJOS TEISMAS 
TARĖ PAKARTI 

LIETUVI.

.laimė ir jos nosis buvo Įdrėk
sta. Dabar toj vietoj ant no- 

NU. sies yra mėlynas ženklas ir
.gadina jos “gražumą.”
I

Pajieškau broliu Felikso ir Jono 
Milvedų, paeina iš Stanionių kaimo, 
Panemunio vaisė., kiek metų atgal 
gyveno Pullman ar C.-ieagoje. Kas 
apie juos žino prašau pranešti arba 
patįs malonės atsišaukti. (7)

POVILAS MILVEDAS 
144A Marshall st.. Johannesburg, 

South Africa.

-Jonas Petkus pajieškau Petro Vait
kaus ir Juozo Petrausko, seniau gy
veno Chicagoje, dabar nežinau kur 
randas. Mano žmona atvažiavo iš 
Lietuvos ir tur svarbų reikalą pra
nešti. Kas apie juos žino, prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia; (7) 

JONAS PETKUS
182 Prescott st., Worcester. Mass-

KOMUNISTŲ SUIRIMAS 
FRANCUZIJOJ.

Paryžius. (Elta). 6 iš fran
cuzų komunistų partijos iš
stoję nariai padarė praneši
mą apie komunistų partijos 
smukimą. Pasirodo, kad ko
munistų partijos narių skai
čius penkerių metų laikotar
py sumažėjo nuo 100,000 
iki 13,000. Be to, išstoję ko
munistai praneša, kad per 
paskutinius dvejus metus 
komunistų profesinės sąjun- 

„ gos turėjo daug nuostolių, ir 
kad jie numato sudaryti 
naują darbininkų ir ūkinin
kų bloką, kuris bus nukreip
tas prieš komunizmo ten
denciją ir prieš Sovietų Ru
siją. '

Djrlcait
Kiekvienam prisiusime labai ste- 

st^tos bėt’P? knygelę, katroj rasite daug 
laišku nauj’J išradimų ir stebėtinų daiktų. 

Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo Adresuokit: (8)

PKACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO, 1LL.

(7)

Cicero, Iii.

Du vaikinai, vienas 36 m , o antra? 
38 metų, jieškome apsivedimui mer
ginos ar našlės, kurios myli švarų gy
venimą nuo 26 iki 40 metų. Arčiau 
susipažinsime per laiškus arba ypatiš- 
kai Su pirmu laišku malonės prisiųst 
savo paveikslą, kurį pareikalavus su- 
grąžinslfii. Mes esame kalnakasiai. 
Adresas: J. R. (7)
P. O. Box 16, Notomine, W. Va.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Vyro ar moteries, į muzikos Krau

tuvę. kurioje parduodama Radios, 
Gramafonai. Rekordai, Pianai ir ki
tokie Muzikaliai Instrumentai. Biz
nis senai įgyvendinta ir man vienam 
ser.am jau per sunku- (8)

JONAS AMBROZAITIS
360 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Firmas, Lotus ir Vande
nio Prudus Per mane galite pirkti 
‘r. Par<Juoti Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
ai dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu rejristruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary I’ublic)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
161 VVashington Street, 
WORCESTER, MASS.

1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

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

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

Pajieškau tėvo Mikolo Bobino, pa
eina iš Dnškunų kaimo. Ežerėnų 
apskr., Kauno gub Vėliausiai gy
veno P'rviadelphi-*. Pa. Kas apie ji 
žino, prašau pranešti arba pats lai 
atsišaukia. Aš jo sūnūs atvažiavau iš 
Lietuvos. "" (9)

LEONARDAS ROBINAS
463 Hampshire st., Lavvrence, Mass.

Paj au švogerio Antano Žemai-i 
?io. Vilniaus gub., aš turiu vedęs ] 
Sre-e Ražukiutę taipgi iš Vilniaus 

Taipgi turiu giminių gyvenan- 
anie New Y'orką ir Scrantor.a. 

Pra- : gitflinių ir pažystamų atsi
šauki:. o aš atsakysiu kiekvienam, 
nes !>- ėčiau labai susižinot.

JOE MUREIKO
R 2. Ik>x 228. Petaluma, Calif-
------------- ------------ ------------------------- l

Pa/.'skau dviejų tikru dėdžių Jur-' 
gio ir Antano Jokubauskų; Jurgis] 
nirmiau gyveno Shenandoah. Pa. Iš 
Lietuvos, Keturvalakių parapijos ir 
valsčiaus. Skardupių kaimo. Vilka
viški > apskričio. Prašau atsišaukti, 
ir j'.’.os žinanti malonės—pranešti.

V JOKUBAUSKAITĖ
ĮSU* I’ufresne st., Mor.treal, Canada

cr

Kariumenės teismas Ry- RUSIJOS BĖGLIAI KVIE- 
ie nuteisė nakarti Lietu-’ ClAMI AFRIKON.

Emigravusių iš
goję nuteisė pakarti Lietu-, ---------------
vos pilieti Cimaško, kuris’ Emigravusių iš Sovietų 
būdamas kumečiu pas ūki- Rusijos vokiečių ūkininkų 

i._ z-__i........... užveizda Berlyne gavo pa
siūlymą išgabenti dalį emi
grantų i buvusią vokiečių 
koloniją Vakarų Afrikoj. 
Užveizdos turimomis žinio
mis, emigrantų Įvažiavimas 
i tą koloniją sunkumų nesu
tiks. §Į projektą artimiausiu 
laiku apsvarstys atitinka
mos vokiečių ministerijos.

ninką Gerki, ji užmušė api
plėšimo tikslu. Nuteisto gy
nėjas padavė apeliaciją.

Sovietų

IŠSIVEŽĖ ŽMOGŲ PA- 
VĖŽYT fe SUŠAUDĖ.

New Yorko gengsteriai"iš
sivežė automobiliuje pavė- 
žyt restorano savininką 
Maxą Prince'ą. Išvežę už 
miesto jie jį peršovė ketu-i ----------------
riais šūviais ir išmetę ant UŽMUŠĖ ŽMOGŲ IR SU- 
kelio paliko. Tai turbut ker-! 
štas už ką nors.

MIRĖ POLICIJOS PER
ŠAUTAS KOMUNISTAS 

KATOVIS.
Pereitą subatą New Yor

ke mirė komunistas Steve 
Katovis, kuri policmanas 
peršbvė 16 sausio piketuo
jant streiką, ši utaminką 
buvo Katoviso laidotuvės. 
Komunistai ruošė didelę pro
testo demonstraciją.

DEGINO LAVONĄ.
Virginijoj buvo teisiamas 

dėl žmogaus užmušimo Ro- 
bert MacDonald, 23 metų 

tai amžiaus vyrukas. Teismas 
pripažino, kad MacDonald 
užmušė buvusį kareivį J. R. 
Marshalą, o paskui uždegė 
namą, kad lavonas sudegtų. 
Džiurė rekomendavo jam 
užtai kalėjimo bausmę iki 
gyvos galvos.

GAISRAI.
Kada užeina šalčiai, f 

būna daug gaisrų. Pereitą 
sąvaitę Indianapoly nuėjo 
su dūmais didelė iiepykla; 
nustoliai siekia $1,000,000. 
New Orleans mieste sudegė 
14 reisinių arklių. Westfor- 
de, netoli Bostono, sudegė 
Branchardo farma, kur 
liepsnose žuvo 30 karvių, 2 
arkliai ir visi padargai. 
Montreale, Kanadoj, sude- A _____ __
gė garažas su 150 automo- krautuvės. SuuntTiš viso lo 
bilių. vagių.

Detroite policija 
vagių organizaciją, 
plėšdavo valgomųjų daiktų

suėmė 
kuri

R 2

VYNAS—rekomenduotas daugelio dak-

SO. BOSTON. M \ss
Adresas:

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

VORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tel.: P” r k 3491 
Namų TeL: MapU 4964

Neįstabu, Kad
BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMS 
žurnalą •TARPININKĄ". Visuomeniškas 
dailės, moksb ir vaizbos mėnraštis. Ttk $1 
metams. Kas t-ojau užsirašys gaus dovaną

•DOV^OSi

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

broadmay.
. mus taipgi galima gauti rašomosios masine*čs su iie^uviy rai- 

»r kitokių naujenybių Klauskite laišku, įdedant 2c štampą.

valgote keninius valgius, 
kur yra benzoatc of soda, jus 
geriate dirbtinai kolioruotus ir 
pagardintus gėrimus, jus per
daug valgote, jus nepasimankš- 
tir.ate tyrame ore ir permažai 
miegate, — neįstabu tad, 
sergate! Laimei yra tikra 
gelba:

TRINERIO KARTUS
tarų—greitai palengvina blogą apetitą, nevirškinimą, sukietėjimą, 
išpūtimą, nervingumą, galvos skaudėjimą ir kitokius vidurių suirimo 
simptomus. Imk jo reguliariai dozose.aht butelio paženklinta! “India- 
napolis. Ind.,—Trinerio Kartus Vynas man pagelbėjo daugiau, negu 
visi kiti vaistai, mano imti per 4 metus mano t rūbelio, Edv.A.Riley.” 

Pirk butelį ir pradėk šiandie! visose aptiekose.

kad 
pa-

BITTER
^ONKA*0 DYKAI
Siųsk Jos. Triner Co., Dt. S 
1333 So Ashland Avė, Chėj 
cago, ir gausi santpelį dykai] 
Vardas ....
Gatvė ...
Miestas ...
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Humoristika
[DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

I KIT “KELEIVĮ”.

PARAŠAS.

la-
(Feljetonas)

Nesenai atsitiko toks net 
bai pobudingas įvykis.

Ir juo labiau įdomus tas atsi
tikimas, kad jis yra grynas fak
tas. Čia galima sakyti nėra jo
kio išmislo. jokio gryno prasi
manymo. čia galima sakyti vis
kas paimta iš gyvo vyvenimo 
šaltinio.

Ir dar tas dalykas tuo įdomes
nis, kad jis turi meilišką pa
grindą. Tokioms apystovoms 
esant, labai daug kam bus įdo
mu pasižiūrėti kokių dalykų šią 
valandą būva šitam labai svar
biam visuomenės fronte.

Tai štai, prieš dvejetą metų, 
būtent Saratovo mieste, atsiti
ko toki smulkiai miesčioniški 
įvykiai.

Vienas taip sau gana tuščios 
galvos, be jokių idėjų vyras, bū
tent. vienos įstaigos prekių pri
ėmėjas brokeris, pradėjo lyg ir 
meilikautis vienai panelei, sa
kysim, vienai darbininkei. O gal 
būt ir ji jam pradėjo meilikau
tis. šiandien dėl laiko senumo 
tame dalyke tikrai susivokti ne
galima. Aiškiai žinoma yra tik 
tai, kad tą porelę pradėjo maty
ti vaikščiojant Saratovo gatvė
mis.

Na, tai jie. kaip sakėme, ir 
pradėjo drauge vaikščioti. Net 
susikabinę. Bet šitas jaunas po
naitis, tas brokeris, vieną kartą 
ir sako savo poniai:

—štai ką. sako, mylimoji pi
lietė. Mes štai dabar, sako, vaik
štinėjame su jumis, špacieruo- 
jame ir visai suprantamas daly
kas. kad mes negalime numaty
ti, kas ateityje iš to gali kilti ir 
atsirasti. Todėl malonėkite da
bar duoti man parašą, kad jei
gu ateity ir pasitaikytų atsiras
ti ant svieto kūdikiui, tai. jus, 
įmylimoji pilietė, i mane jokių 
priekabių neturite. Aš, sako, 
būdamas su tokiu parašu, busiu 
su jumis atviresnis, o dabar, sa
ko, meilė visiškai yra užmiršta, 
per tai, kad kiekvienas veiks
mas numatytas baudžiamųjų 
įstatymų. Jeigu ir toliau taip 
bus. tai aš greičiau ir meilės at
sisakysiu. nes nenoriu, kad pas
kui už visokius atsitikimus 
įstatymais reikalą turėčiau 
pinigus priaugančiai kartai 
laikyti mokėčiau.

Nežinau, ar ji buvo jį taip 
smarkiai įsimylėjusi, ar jis jai 
galvą savo tuščiu beidėjiškumu 
buvo sumaišęs, bet be reikalo 
ginčytis nepradėjo. Paėmė ir pa
sirašė jam popierėlį. Girdi, taip 
ir taip ir taip toliau, jei kas atsi
tiktų, jokių pretenzijų į jį netu
riu ir pinigų nereikalausiu.

Pasirašė tokį raštelį, bet 
vieną kitą žodį pridėjo.

—Kažin kaip, sako, keista
jūsų pusės. Ir man net labai 
skaudu darosi, kai jūsų meilė 
įgauna tokį keistą pavidalą. Bet. 
jeigu, sako, jus jau taip reika
laujate. tai man tas popiergalis 
pasirašyti nesunku.

O brokeris sako:
—Tai jau dovanokite! Aš Jau 

dvylika metų stebiu musų kraš
to gyvenimą ir žinau kokių da
lykų atsitinka.

Vienu žodžiu, ji pasirašė jam 
. popierį. 0 jis. mat, nedurnas, 

parašą dar paliudijo valsčiuje ir 
paslėpė tokį brangų dokumentą.

0 trumpai sakant, po pusant
rų metų musų mielieji prieš tei
smą stovi. Ir vienas ir kitas

dėsto savo atšalusius jausmus.
Ji savo skaroje mažiuką laiko 

ir ant rankų supa.
—Taip. sako, tikrai per savo 

kvailumą aš tą parašą daviau. į 
Bet štai dabar gimė kūdikis kai
po toks ir tegul jo tėvas savo, 
dali taip pat kenčia. Juo labiau. I 
kad aš dabar darbo neturiu, ir 
taip toliau. i

O jis. vadinasi, buvęs jaunas] 
tėvas, stovi kaip agurkas ir šyp-' 
sosi pro ūselius. Girdi, ko čia 
dabar kalbėti? Kas čia per daly
kas, girdi? Visai nesuprantu, 
kas čia darosi. Juk ir taip vis
kas aišku. — dokumentą turiu.

Pažiurėjo teisėjas į tą doku
mentą. nusišypsojo ir tarė:

—Dokumentas be abejo tik
ras. bet tik čia kyla tokių sam
protavimų. Įstatymas stovi kaip 
tik kūdikio pusėje ir gina kaip 
tik jo reikalus. Ir štai, šiuo atsi
tikimu kūdikis visai neturi būti 
atsakomingas ir kentėti dėl to, 
kad tėvas jam pasitaikė pusėti
nas šunsnukis. Pasiremiant virš 
išdėstytu, sako, jūsų dokumen
tas teismui neturi jokios vertės 
ir galite jį pasidėti sau kaip at
minimą. Prašau jį atsiimti, sa
ko.

Ir štai jau pusė metų kaip po
naitis moka grynais pinigais.

M. Zoščenko.

UŽ KYŠIUS PALE1SDA- Į PANELĖS DALINO DAR
VO NAUJOKUS. -------------------------- .

Kariumene- termas pra
dėjo vagrinvi \ kaviškio 
apski\ gydy t < > • \ud bkos, 
4 art. pulko gy'-. y Gude
lio ir kelių žy'ių b; -3, kurie 
kyšininkąvim•• kemi stengė
si ^vengti kai ::'e> rievolės.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

BININKAMS PROKLA
MACIJAS.

Kauno priemiestyje Šan
čiuose vienas kariškis pa
stebėjo, kad kaž kokios dvi 
panelės dalina ‘‘Drobės” 
darbininkams, namo beei
nantiems. proklamacijas. 
Kariškis paneles sulaikė. Jos 
pasirodė Aleksandravičiūtė 
ir Bordonaitė. Proklamaci- 
os buvo komunistinio turi- 
iio. Abi atiduotos krimina- 
nei policijai.

SO COOL HE FORGOT

'Hurri

A few minutes after an aiarm of 
f. re was given ia a hotel, one of ttie 
"nests joined the group that was 
■natching the tire, and. chaffed tkem 
on tbeir appareot eaeitėment. ’TLere 
rras nothing to be eicited aboot,* he 
satd. “I took my time about dtess- 
ing. lithted a eijarette, didn't likae the 
knot in my necktie, so tied It over 
agažn—that's how cool I was.”

••Fine.“ one of hls friends remarked. 
“būt why didn’t you put oa 
pantsr

your

Discreet Restraint
“DId you ever think of telling yotrr 

vife to ųult driving from 
sent?”

“Nerer,** ansvered Mr.
“On such occasions there’s
material for argument. witbout adding 
complicarions.”—Kashington Star.

the baet

Chuggins. 
plentv o f

Modernism
“Aiassighed the disappointed 

suitor, “the giri of my dreams has 
married another and all hope of win- 
ning ber is gore.”

• Cheer np,” advised hls best friend, 
“sbe’ll probably be back In circula- 
tion again ty this time nert year.“

NOT NECESSAR1LY BETTER

SMUKLĖJ LIKO VAINIKĖLIS 
šalia kelio vieškelėlio.
Ant krantelio Nemunėlio, 
Stovi smuklė pastatyta.
Alaus blėta pakabyta.
Jinai stovi ir vilioja 
Gaspadorių ir artoją:. 
Traukia jauną ir seneli. 
Ir merginą ir berneli.
Štai ateina mergužėlė. 
Apsitaisius kaip gėlėlė.
Ir priėjus karčemelę 
Apsistojo valandėlę.
Ve ir muzika ten groja. 
Poros šoka ir dainuoja, 
šoka girtas jaunimėlis.
Matyt, linksmas vakarėlis.
Nors širdelė jos drebėjo. 
Bet vidun jinai inėjo.
Tuoj apspito ją berneliai 
Ir užkaito jos veideliai.
Jinai šypsos ir juokauja. 
Linksmai šoka, išdykauja.
Rausta rūtų vainikėlis. 
Koks mergelės gražumėlis!

su 
ir 

iš-

ir

iš

Piršlys Suvadžioto jas. Vieno veiksmo Į Sielas Balsai. — P?’ki knyga, daugy*
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- i bė laimi gražių eilių ir dainų. Daug 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2'gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai. gera ir spauda graži. Parašė J. H.

; Smelstorius. 221 pust Popieros
Kunigo Meilė. Vieno valksmo Komedi- apdarais ...................................... $1.00

. « -- " ”—------Audimo apdarais ......................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 

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

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatoviez’o.
468 pusi......................................... $1.50

Moteris ir Socializmas. Parašė A u gust 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m............................$2.00
Biblija Satyroje — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina.................................$1.00
Driko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
v.enas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Deixo žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
li kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ..................................... ..

Komedija. Parašė Be n. Rumšas. Ga-

ja. Parašė Bers. Rumšas. Juokingas 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ...........................  25c.

•‘Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
ko-nedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
iialogas, So. Boston, 1916 m........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

benatystės istorija, pasekmės ir jų 
Šoriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
aerskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovnisend Fo*. D‘. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. ......... 25c.

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

miško 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.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
engtai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį. pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
štarimu ir gramatika. Antra padidin

ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95................... 35c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir da igelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..
1909 m, pusi. 63.............................25c.
žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K S Lietuvaitė. So. Boston, Mass, 
1914 m., pusi. 23.......................... 10c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arte

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas gera? 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi..................20c
\lkoliolis ir Kūdikiai — Arba kajp 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholie 
int jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę Pa 
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23..........................10c
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911 
Antra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.........................25c
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kolei turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................  25c.

Redakcijos Atsakymai 
r O- Miliuvie 

arėsimas Ii 
>au> .o nume 
iurė mą. Vė 
įeb .vo pras 

mės, nes bu'■ au ervėlu.
Mimainiečiui. — Ačiū u: 

žinutę, bet Kraeri o® lietu 
viams ji nei aii. Nespaus 
d insime.

V. T.—Pranešim) mont- 
realiečiui nei i ėjome, nes ja 
ne nėra nieko -va baus.

J. Montrymui. — Laikraš 
čio pirmučiausia pareiga 
yra informuoti v -uomenę 
apie tai, kas ąasau.y dedasi 
šito dėsnio laikosi . “Kelei
vis.” Nors butų gerai duoti 
kalbos ir rašybos amokas, 
bet mes negalime to pada
ryti, nes tai ne laikraščio 
darbos. Kalbai mokintis yra 
tam tikri kalbos vadovėliai, 
gramatika, taigi kas nori, 
jais gali ir pasinaudoti.

J. Moz.—Dainelė “Švinta 
dienelė" nelabai idomi, to
dėl jos nedėjome.

Mrs. F. Reinart. — Tie 
straipsniai buvo parašyti pa
siremiant kitų taurų baštais. 
Lietuvių kalboj K klos kny
gos. kiek mums žinoma, nė-

K. Vidunui i 
neL—Tamsiu 
ko neįdėtas 22 
ry per neapsiž 
liaus dėti jau

First Giriie—Ton say you likė Mm 
because he’s a better man?

Sscond Girlie—No—a petter man.

Practical Economie*
A fortu r. e great may grovr,

Ar.d yet. before he s throjgh vrlth 
A T.an may scarcely knotv

Precisely vrhat to do •with It.

•b «♦ a u*

She Meant Well
Mrs. B. (vrriting to beloved traveler 

Lusaand)—Dearest, day and nigi.t my 
tboughts are with you always. Sleep- 
:az. I čream of you; wak!ag in the 
morcing and seeing yocr bathrobe 
hanging oa the bed post, I wish 
▼era yon.

it

i •

KRUVINOS PEŠTYNĖS.
Sausio 13 d. Alytaus vai. 

yventojai Bolius ir Vladas 
Daugirdai važiavo namo, 
’akely pavijo juos 5 kaimy
nai ir norėjo pralenkti, bet 
tepasisekus tai padaryti kilo 
cruvinos peštynės. Daugir- 
lui perpjovė peiliu žandą ir 
iki.

IŠEIKVOJO 30,000 LITŲ-
Klaipėdos gelžkelio sto

jęs uosto skyriaus kasinin
kas pats pasidavė Į policijos 
rankas, paaiškėjo, kad jis 
išeikvojo 30.000 litų val
džios pinigu.
Gerkite Vandeni

Kad Išplovus
Inkstų Nuodus

II

A. P. Newark, N. J.—Gy
vasis sidabras vartojamas 
veidrodžiam.'. :■. momet- 

rams, barometrams ir kito
kiems daiktams daryt. Jis 
Laipgi vartojamas medici
noj, bet jis yra m; c ai.

O. Borisui.— Keleivis” 
nekaltina bolševik; už tai. 
kad jie popus išvaikė ir iš 
cerkvių darosi sa.; svirnus; 
bet mes kaltinam juos už į 
diktatūros palaikymą ir ne
kaltų darbininkų šaudymą. 
Rusijos žmonės kovojo prieš 
caro valdžią ir 
kad iškovojus 
naują vergiją.

i

mirė dėl to,
laisvę, o ne

šioo

Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 
Vargina Tuojau Pradėk 

Imti Druskos

ne-Inkstams ir nugarai skaudant 
išsigąskite ir nepradėkite kimšti į vi
durius gyduolię. kurios tik suerzina 
visą šlapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis, nekenks
mingomis druskomis. Inkstų užduotis 
yra iškošti kraują. Per 24 valandas 
jie perkošia 500 grūdelių rūgščių ir 
medžiagos, todėl supraskite koki dar
bą jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį 
šaukštelį kas rytą pirm pusryčių per 
keletą dienų ir inkstai veiks kuopui- 
kiausia. Tos garsios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų sul- 
ties ir lithia. Jos ilgus laikus varto
jamos išplovimui inkstų, taipgi nu
galėjimui rūgščių, kurios erzina pūs
les sistemą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
jantį lithia-va ridens gėrimą, kurį 
kiekvienas turėtų laikas nuo laiko 
gerti, kad inkstai puikiai veiktų. Pa
bandykite; taipgi gerkite daug van
dens, ir beabejonės stebėsitės kas 
pasidarė su inkstų vargais ir nugaros 
skaudėjimd.

CB-7

Rausta, rausta ir suvyto. 
Ir lapeliai jau nukrito. 
Mergužėlė nežinojo. 
Delko ji taip uiiavojo.
Trys berneliai iš gužynių 
Ūžė naktį prie degtinės; 
Grįždami visi svyruoja 
Ir mergelę apdainuoja.
Grįžta jauna mergužėlė. 
Bijos tėvo, motinėlės.
Nes vainikas pražudytas. 
Guli baloj paskandytas.
Jinai klaustų ir j ieškotų. 
Visą turtą atiduotų.
Kad suradus vainikėlį. 
Kad grąžinus jaunystėje.
Lygiai tokie pat pyragai 
Pasitaiko ir Chicagoi: 
Vyrai panas pasigauna.
Savo “autuose” prigauna.
Jus, mergelės, gudravokit: 
Tokius bernus iško’iokit.
Ona, Stasė ir Antosė. 
špygą kiškit jiems po nose.

Prisiuntė J. .Alšauskas. •'

Štai Budas Išgydyt 
Patrūkimą 

Stebėtinas Naminis Gydymas. Kurį
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile | 

Patrūkimo. Didelio ar Mažo.
NIEKO NEKAINUOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo-| 
fcH? pali pasidžiaugt ta žinia, kad 
pilni nurodymai, kuriais kapit. Coll- 
ings išsigydė patsai dvigubą patrūki
mą. nuo kurio jis niekur nerado pa
galbos ir gulėjo lovoj daug metų, bus 
prisiunčiami dykai visiems, kurie jų 
prašys.

Tiktai prisiųsk savo vardą ir adre
są Capt XV A. Coli ings, Ine, Bnit 
_«0-c, XX atertovn, N Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laime. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pagydė su pirmu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi j šalį laikraštį.

Coid Comfort
Gerald—Yon don’t seem pleased 

cvhen I suggest you have a lovely dls- 
position.

Clarice—T m not. Telling a giri she 
ha3 a lovely disposltlon !s usually an 
apology for not being ab’e to say she 
ia either good-looking or Interesting.

Better Than “Nothing”
Uncle Sammy—Dat dorg Is ma best 

friend, an’ I rvouldn't sėli ’im 
norhin’.

Brovrnie—m gi ve you 50 cents 
hi m.

Uncle

for

i

Miškiniui. — G cą tarp;
V. T. ir Montreali; 

i tome “Keleivy” 
!' ''..' 
dencijos nedėsime.

A. Brukevičiui. 
nys “viena kitos r 
lės objektu" 
abidvi mylėj 
mylėtis, 
tikslą.

skai-eeio
užbaigtu,

todėl ir tamstos korespon-

j — Saki- 
■;vo mei- 

reis. a, kad- 
josi arba norėjo* 

Objektą- reiškia!

i

Vaikų kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 

-’.d.iry- pavojinz.'t-. * .- 
tą si urulį naau 

kutenimą sn Sev»-ra’s 
Cous^i Balsam, vaiku ir 
suaucn^iu favoritą rw 
50 motu. Molont-'* 

vc4kminęu>. 
apti»*kimnk.a< 

turi jo. 25''. 
ir 50 centų.

ČOUGHBALSAM

15c.
Ktip Tapti Suvienytų Valstijų PiEe- 

•iu? Aiškiai išguldyti pilietysteo 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Ar.tra peržiūrėta ir pagerinta 
laida 25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą Pagal daugelį autorių parašo 
Iksas. Ar.tra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .......................................... 10c.

Lietuvos- Respublikos Istorija ir Žem- 
iapts. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
dzią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yru padalyta į apskri- 
čies. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
«a ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kama .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais...........$1.50
Eilės ir Straifesaiai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. 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. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa- 
sikalbėjinųai, humoristiški straipsniu 

j kai ir juokai. Antra pagerinta 
.«••■•••••■ •.... 2«*c

i

Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą kr.ygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ...................................... Ste
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. r " ~ ~
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Sammv—He’s yo’ dorg.

SHIPPED WEST

Undesirables
(on hoard train)—Has any-

One on Uncle Snm
Ella—Who is this E Pluribus Unum?
Father—I don’t know, būt I don’t 

l’ke these nen wb.o part their narnės 
ln the middle.

Hobo
ibouy lošt a ro’l of bills?

••Yes, I have,” cried several voices.
Hobo—Take theml They are froa 

the butcher.

for

ln

In

"Prehistorie oysters were fonnd 
tBe Potomac river recently.”

“Yes, I think I ate sotne of them 
a restanrant the other day.”

Bu t Tod«y*» Nigbta
ln d?,ys ot old when knfghts wer« bo]d 

Polltenesi held its reign,
M.n of that trlbo would not descr!b« 

Their lady as a ••Jane."

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

J S reiškia tvirtą sveikatą milionuose na- 
j visame pasaulyje. Jis suteikia ap- 
3 seniems ir jauniems prieš žiemos 
me ir šalti. Jis šypsosi kūdikiams, ku

li, reikia daugiau saules šviesos. Jis 
Jo jums lengvą—malonų būdą imti 

didi ii maisto toniką—cod hver on. Pa- 
iykit jį.’Kiekvienas aptiekinir.kas turi.

ŠCOHS EMULSION
METŲGARSUS

Sct,** A B~wre. rS.

i

An Apt Pnpil
Old Mr. Fewlox—Doo’t you thlnk !n 

time yon misrht learn t® lova me?
Young Miss Goldlloz—Well, lf I 

a nice yoing tntor I nrffht learn 
theory of lt. ...

bad 
the

TIESIAI Iš 
FAKTORĖS 

Italioniska
Armoniki 

Geriausia ant 
Marketc 

Didelis pasirinkimas a 
nr.onikų įvairaus styli- i? 
ir didumo Bile stylių] 
padaro ant užsakymo.® 
Visi instrumentai yra i 
rankų darbas ekspertų » 
iš geriausios medegos. 
Patenkinimas gvaran- 
’nojamas. Me3 taisome 
« -te imam mainais var
totus instrumentus 
Klausk dykai kataliogo.

ITAL1AN ACCORDEON mfg. co. 
‘ “ Depu 15, Chicago, IU.į323 W. Polk Street,

Parašė D-ras F. Matulaitis. iaįda. 128 pusi.

25c Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų “Da- 

...----  _ . , . vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo-
Lapeliai iš proletans.-cos iilosofijos langų dainų, eilių, parodijų, ir tt 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk ■ - --
šitą l nygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap-' 
kainvojama. Medesa imta iš Greilicho 
Para.,ė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913, pusL 80...............  25c
Monologai ir L«eklamacijoe. Šioje kny-

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos:
i
ristiškos ir laisvamaniškos, 
skambios, visos geros. 7... 
kiemu apvaikščiojimams, baliams, kon
certą ms ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,............. 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėt") peskaityti kiekvienas katalikas 
ir wx-;alistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24........................... 10c-

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

sekančiu dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z Aleksa So Boston, 
1912 m., pust 32............................. 10c.
Žemė ir Žmogus. Ubai įdomi ir pamo

kinanti knyga Iš ios sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveiks’ų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir mot Pagal E. Rėk
liu t>8rašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mais., 1912 m., pusi. 63................ 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........25c.

Lithuanian Sdf-Instruction. by J. Lau
kis. For practical ūse by trąvelers, 

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin- 
tts lietuvių kalbos Chicago, TU. 
1908, pusi. 73................................. 50c.

; deklamacijoms šešta pagerinta 
laida. 48 pusL....................................10c

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žm onių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa 76 p. 25c
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;goję telpa daugybė naujų, labai gra-j 
ciją. «..W!57darbirinkiškos', <2>*Žydinti Giriaj(3) Klaida; (4) Ko-
revol ucionieriškos, tautiškos, humo- rėkta. Jose nurodoma kaip zmoneo 

- - ’ Visos P«<kai tiki | visokius prietarus,
Tinka viso-Į burtus irtt .................................. 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. 
PisL 32. ............................................... 15c
Iš 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 
vaidinimąsi 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
na.5* visų veislių gyvūnus, 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 juodveidžia>, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmohės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, . yra nuosakiai *f 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tei naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžius iki gaioi 
Caina ......................................  Me.

KELEIVIS
253 Broadiny,

So. Boston, Mus

»
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CAS GIRDĖTI LIETUVOJE į
(I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Strėndieglis? —šis jums 
pagelbės

Aštrus ''reumatiškiąs” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali pasu- 
judinti be skausmo. Koks neti- "Ą 
ketas laimikas yra Sloan’s Lini
ment!

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

INŽINIERIUS IR STALIUS 
NUBAUSTI UŽ KREIVĄ 

PRIESAIKĄ
Gruodžio 23 d. Panevė

žio Apygardos Teismas iš
nagrinėjo buv. Panevėžio 
miesto valdybos inžinieriaus 

a* xvo£,uviv> Mdivxx v» uį; Marjcno Stanevičiaus kri- 
stanbus šėrininkas ir vedė-minalinę bylą. Ši byla kilo 
jas. Įdel menkniekio: dėl kokios

Is ori ja tokia. Da 1928, tai radio vielos, kurią sauva- 
met. is d-ras Bliumentalisiliškai įvedė Stanevičiaus 
krei >ėsi į savo gerą pažįsta-nuomininkas. Byla atsidūrė 
mą fokubą Jakubovskį pra- pas taikos teisėją. Stanevi- 
šydt mas paskolinti >0,000 čius jieškojo nuostolių už iš- 
litų. Bliumentalis žadėjo gręžimą lange skylės radio 
Jaki bovskiui pristatyti vek-ivielai Įtraukt. Jo liudininkas 
sėlius su Bergmano ir Zin- j stalius Lukašiunas po prie- 
gauzo garantija, ką jis ir pa- saika parodė, kad tikrai 
darė. Vėliau pasirodė, kad skylė buvo išgręžta. Bet de- 
Bergmanas ir Zingauzas jo- ja, priešingai pusei pai eika- 
kių zekselių nežiravo. Šio- lavus, taikos teisėjas pada- 
mis dienomis Kauno apy- rė vietos apžiūrėjimą ir jo- 
garcios teismas, išnagrinė- kių skylių nerado: viela bu- 
jęs d-ro Bliumentalio bylą,'vo įvesta langų plyšių tarpe, 
prip ižino jį kaltu suklašta- Lukašiunas tapo patrauktas 
vimi vekselių ir nubaudė 4 teismo atsakomybėn už me- 
metais sunkiųjų darbų kalė- lagingą parodymą po priė
jime, o kaip svetimšalį, atli- saika. Tardomas prisipaži- 
kus bausmę, ištremti iš Lie-,no, kad buvo prikalbėtas 
tu vos. Stanevičių parodyti teisme

DR. BL1UMENTALIS NU- 
T LISTAS 4 METAMS 

KATORGOS.
Š: imis dienomis Kaune 

buv nubaustas 4 metais ka- 
torg >s žydas daktaras Bliu- 
mer. ,alis, buvusis “Vienos” 
ir ‘Ragučio” bendrovių

PIRKO AUKSĄ, GAVO 
ŠVINO.

Daug kalbama apie atsiti
kimą su šveicarų pirkliu, ku
ris pirko Kaune aukso, bet 
vietoj aukso gavo visai pigų 
metalą. . .

Papildomomis žiniomis 
iš privačių šaltinių patirta, 
kad iš viso buvo pirkta 80 
svarų aukso plytelėse. Pa
darytas Kaune analizas pa
rodė, kad auksas tikras. Bet 
nuvežus tą auksą į Šveicari
ją, pasirodė, kad įvyko ap
gavimas: vietoj brangaus 
metalo, buvo tik aliuminijus 
su švinu.

Šveicarų pirklys K., vie
nos šveicaru b-vės atstovas, 
už tą savo pirkinį sumokėjo 
60,000 šveicarų frankų, t. y. 
120,000 litų. Dar tokiai pat 
sumai pasirašė vekselius.

Pamatęs, kad apgautas, 
šveicaras grįžo Kaunan ir 
čia pareiškė kriminalinei 
policijai apie savo nelaimę.

Įvykis tiriamas. Yra ži
nių, kad šveicaras neturėjo 
leidimo auksui iš Lietuvos 
išvežti. Kalbama, kad ap
gavikai — pardavėjai buvo 
ne kauniškiai, bet kaž kokie 
svieto perėjūnai su padirb
tais pasais.
' Išeina nevisai gražus 
skandalas.

KELEIVIS

“PALIOKAI** APVOGĖ 
GRAFĄ TIŠKEVIČIŲ.
Palanga. Grafas Tiškevi

čius čia laiko tarnais lenkiš
kai kalbančius, jeigu neran
da tikrų lenkų. Jis turėjo ir 
seniau lokius pat tarnus. 
Dabar vienas tokių 10 metų 
ištarnav-krių gruodžio 23 d. ____ „
naktyje su keliais tokiais pusė Laisvės alėjos nuo Pre- 
pat draugais sumanė padą- zidento gatvės iki Įgulos 

grafo rūmuose ‘ revizi- bažnyčios (Miesto sodo pu- 
J4- Policija juos sulaikė ir sej; Tolstojaus gat. ir nuo 
Kalėdas šventė kalėjime. ' ~ ■ --------

GATVIŲ MEKSFALTA- 
VIMAS.

Miesto savivaldybė nu
statė gatvių meksfaltavimo 
darbų planą, šįmet bus iš- 
meksfakuotos šios gatvės: 
Vytauto prospektas, prade
dant Geležinkelio stoties 
aikšte, iki Žalgirio gatvės;

ir nuo 
jos Duonelaičio g. iki Min. 
kabineto rūmų: Vienybės 
aikšte ir nuo jos iki Laisvės 
alėjos Daukanto gat. dalis.

Apskaičiuota, kad tiems 
darbams reiks 200 tonų 
meksfalto, kas kainuos apie 

’• - - - j
apie 400,000—450,000 litų. 

. . Pinigai manoma paskolinti
Garsus Euromskas ar iš valstybės iždo, ar iš pri

vačių asmenų, kurie jau siū
lo.

VYSKUPAI SKŲSIS 
POPIEŽIUI?

“Dz. K.” praneša, kad vy
skupai nepatenkinti vyriau
sybės nusistatymu dėl mo- ______ ___________
kyklų ir esą dėl to nutarę 80,000 litų, o visa su darbu 
skųstis Vatikanui. SLOAN’S

sveikas karštis kaitinaSloarfs
kūną kaip saulės šviesa. Tuoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jį vanoja dėl reumatiškų 
skaudėjimų. Gauk šviežią bonką 
šiądien—35 centai.

Liniment

SUGAVO PLĖŠIKĄ.
Sausio 12 d. Telšiuose po

licija sulaikė ginkluotą plė
šiką Pilei! Joną, kilusį iš 
Beržonių kaimo, Platelių 
valsčiaus.

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muikutų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pair.-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu. kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Į Paimkite blogiausį iš visų seną 
. . . _ skausmą — Reumatizmą, arba

Kriminalines Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
policijos pastangomis plėši- Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli

mą, Įsisėdantį j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu ūmai at-

iš

Stanevičių parodyti teisme 
už tam tikrąją atlyginimą. 
Tokiu budu ant kaltinamųjų 
suolo atsidūrė M. Stanevi
čius, jo žmona ir Lukašiu- 
nas. Išklausinėta eilė liudi
ninkų. Kaltinamuosius gynė 
net trys advokatai: Petraš
kevičius, Landau ir atvyku
sia iš Kauno Romonas Cho- 
dakauskas. Byla tęsėsi be
veik ištisą parą. Tik vakare 
tapo paskelbtas sprendimas, 
kuriuo M. Stanevičius ir Lu- 
kašiunas pripažinti kaltais: 
pirmas nubaustas pusantrų 
metų, antras 8 mėnesiams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Stanevičienė išteisinta.

NUBAUSTI KALINIAI 
UŽ PABĖGIMĄ.

Praėjusią vasarą 4 kali
niai prižiūrėtojo lydimi ne
šė iš Kaimo forto IX į dur
pyną ten dirbantiems kali
niams pietus. Du kaliniai, 
metę katilą, puolė lydėjusį 
juos prižiūrėtoją, parvertė 
ant žemės, išrengę atėmė 
gink ą ir šovinius. Paskui 
prižiūrėtoją ir kitus du kali
nius užpuolime nedalyvavu
sius, pasistatė priešaky ir 6 
kilometrus varėsi į mišką. 
Miške prižiūrėtoją ir kali
nius paleido, o patys pabė
go.

Tečiau pabėgę kaliniai 
netnkus buvo sugauti, ir 
dabar Kauno apygardos 
teisn as už pabėgimą kali
niams Kriaučiunui ir Tara
sevičiui pridėjo dar po dve
jus metus prie jų turimos 
baus nes. Kriaučiūnas buvo . 
nubaustas 6 met., o Tarase- ir # ...-.<
vičius 12 metų sunkiųjų dar- kprie kaipo esamieji prieš 
bų k liejimo. Abu už plėši- ’ 
ka vimą.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
LAIPTAI.

Kad galima butų pasikelti 
nuo Vytauto Didžiojo tilto j 
Aleksoto aukštumas, kur 
statomas Fizikos ir Chemi
jos institutas, miesto valdy
ba yra įrengusi gana tvirtus 

monumentalius laiptus,

Vytauto Didžiojo tiltą, pa- 
į vadinti Vytauto Didžiojo 
laiptais. Prie laiptų įtaisyta 
keletas suolelių pasilsėti, jei
gu kam sunku tais aukštais 
laiptais pasikelti. Veikiai 
tesu bus įrengta taip pat elek- 

, . . ■ tros šviesa. ■kurios is- —
KAIP ČIGONĖS VIENAI 

MOTERIAI GYDĖ NE
ĮTIKIMĄ VYRĄ.•

Kauno teisme buvo svars
toma viena byla, 
torijž tokia:

Pr įėjusį pavasarį pas Ma
rę G-rulaitienę (Kalnų gat
vėj 4 nr.) atėjo čigonė ir 
dėstydama kortas sakė, kad 
Geru aitienės laimingam’gy- 
veniriui pastojanti kelią vie
na didelė kliūtis. _

Kitą diena čigonė atsive- Vokietijos speciali komisija, 
dė savo draugę ir abi prade- kuri renka tinkančias veislei 
jo burti kortomis. i sidabrines lapes. Komisija

Spėjimais vėl pasikartojo, pripažino visą čia išaugintą 
Geru aitienė buvo įsitikinus, sidabrinių lapių prieauglių 
kad jos vyras jai yra neišti
kima:; ir vyras busianti ta 
kliūtis, kuri pastojanti lai
mei Lelią.

Ge -ulaitienė pradėjo tar
tis su čigonėmis.

Viena čigonė pasisakė, 
kad j galinti neištikimą Ge- 
rulaifenės vyrą pataisyti, 
kad j s savo žmonai butų iš
tikimus. Ir už tai Gerulaitie- 
nė čigonėms davė 200 litų 
pinigais ir rūbams įvairių 
medž agų už 500 litų.

Paėmusios pinigus ir me
džiagą čigonės išėjo ir dau
giau Gerulaitienei nesirodė.

Čigonių policija nesura
do ir seismas turėjo bylą nu-j 
marinti.

PAVYZDINGAS SIDAB
RINIŲ LAPIŲ AUGI

NIMAS.
Šiomis dienomis Bertulai- 

čio sidabrinių lapių augini
mo ūki Smilgvnuose, Klai
pėdos krašte, aplankė iš

net labai tinkančiu veislei, 
tuo tarpu kai iš Rytprūsių 
sidabrinių lapių ūkiuose iš
auginto prieaugliaus tinką 
tik apie 30 nuoš. Bertulaičio 
pavyzdingo sidabrinių lapių 
auginimo ūkio įrengimas at
siėjo apie 60,000 litų. Pažy
mėtina, kad tas ūkis yra 
vienas iš pirmųjų Įstaigų 
Lietuvoje.

Kaip konstipacija pagim
do daugelį ligų 

Konstipacija daro Nogą įtaką į 
kiekvieną organą ir kiekvieną kūno 
dalį. Ji pagimdo virškinimo pakriki
mus, inkstą ar pūslės įderintą, ašt
rius skausmus nugaroje, bemieges 
naktis, netekimą svarumo, spėkos, ar 
energijos. Ji susilpnina nervines ir 
vairiąsias jėgas ir pagimdo daugelį 
šiaip išvengiamą ligą.

i Nuga-Tone greitai sureguliuoja vi- 
. xt//\ a Įdarius ir nuveikia konstipaciją. Jis

RADO LAVONĄ. išvalo kūną nuo susirinkusią nuodin- 
o • j tt- t • •atmatV. atgaivina ir sustiprinaSaUSlO.12 d. Uzusilių kai-; nervines ir muskulines sistemas ir or- 

me, l iržų vai. buvo
lavoms nUŽUdytO svetinis#- tikrai veikmingas sveikatos ir spėkos 
lio Pirzemnieko Martyno. -. . f a. ' Nuira- Tone yra pardavinėjamasApŽil rėjUS lavoną HUStaty-visą vaistą pardavinėtoju Jeigu jusą 
ta, 1 ad nužudymas buvo,P*rdavrias paprašy-’, , ----- .-ii įkrte j) užsakyti ju dėl jus >s savopadalytas plėsimo tikslu, ’džiabeno.

SUGAUTAS KRAUTU
VIŲ PLĖŠIKAS.

Rokiškis. Šiomis dieno
mis nakties laike, Laisvės 
aikštėj išplėšta manufaktū
ros krautuvė. ...............

kas sugautas Šiauliuose.

IR LINKUVOS G1MNAZI- - ^*2^1
JA SUVALSTYBINAMA. neš palengvinimą. Sunku tikėti 

. tam. kuris turėjo kankinančius1 Ligi šiol privatines drau- skausmus.
gijos išlaikoma, nuo naujų1 r __ :
metų pradžios suvalstybin- skaudėjimo iš pailsintų ir ištam- 
ta Linkuvos gimnazija.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
sn pirmąją doza 

Gw.MDixon, Somtrvillt.Mass. 

PepsinicSeltzcr 
VAISTINĖSE 254, 

SAMPELIS DYKAI 
rašyA: Pepsinic Seitzer Co.

Vorcesttr, Mass.

O prasalinimui apšlubimo ir 

pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu. tu-( 
rėdanti laisvą nuo skausmų kūną’ 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

j Kartą patyrę kaip ūmai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginandas vaistais, kad tuc 
budu sumažinti skausmą.

Šalčiai, kurie išsivysto
į pneumomą

Pastovus kosulys ir šaltis ten- ' lengvina ir gydo užnuodytą plėvę
ktai priveda prie pavojingos bėdos. ir sustabdo irritaciją ir uždigimą.
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalą augimą.

Iš visų, žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokią gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

Kolei kreozotas pasiekia skilvį ji* 
susigeria į kraują ir tuomi sustab- 

į do gemalą augimą.
Creomulsion yra užtikrintas pa

sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendra veikimą su kvėpavimu. Jis 
rra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo'šalčio ar 
“flu." Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų varto ant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

I1

CREOMULSION

Į Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIU

i š p laukia*
I Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hantburg.

S. S. George Washington ------kovo
S. S. America .............................. k°vo
S. S. President Harding .......... Koto
S. S. Leviathan............................ Kovo
S. S. George Washington........... Kovo

«

5 
12 
19 
26 
29

o paskui sausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 

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

CUNARD LINE

$2034
NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis ratomis.
De! sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas yietos 
agentus arba pas

HAMB0B6-WM LIK
209 Trenaont St., Bestos.

IS IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

KAMBU*G9 DKUTSCKlaAMBą

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

t

BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINUVISOS PASTANGOS
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

CUNARD UNUA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Seredą vienu iš milžiną ekspresiniu laivu 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA 
IŠ BOSTONO: AN DANĮ A—Sausio 12. LANCASTRIA—Vasar 23.

CARMANIA—Kovo 2.
New York į Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dei ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

TIESIAI I KLAIPĖDA
^VYTAUTO 
itf&VRSIJA

d.
d.
d.
d.
d.

I
SRINKIT bet kuri garsiųjų United Statės Lines garlaiviu 
ir gėrėkitės ju pasauly pagarsėjusiais pa'‘tikumai*, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informaciją, kaimą ir tt., klauskit sa- o '.etinių agentą 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
75 Šute St.. Boeton, Mus 45 BroaiKay, Nevr York City.

* * * a - i 1 ■ *

Žemiausios Kainas Tiesiai j Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę .................. $107.00
Trečia klesa į abi pusi .......................... 181 00
Turistine trečia klesa į vieną pusę .. $123.50 
Turistine trečia klesa j abi pusi (min.) 204 C0 
Cabin klesa ............................................. 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promer.ade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o 
$12.50 j abi pusi.

Vaikams; Nuo t-ną metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
j vieną pusę. J abi pusi $11.00.
U S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Laivo vardas
• iš

New Yorke Laivo Vardas
Tiesiai H 
Klaipėdos

BSTONIA . ... Vasario 20 ESTONIA ... Balandžio 24
LITUANIA ........... Koto 8 POLONIA ... . Gegužės 27
ESTONIA . Balandžio 3 LITUANIA .. .. Birželio 1<
LITUANIA Balandžio 17 LITUANIA .. .. Liepos 22
POLONIA . .. . Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpiučio 18
ESTONIA .. ... Gegužės 17 LITUANIA .. Rugpiučio 20
LITUANIA ... Gegužės 20 POLONIA ... . Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojau^ pas savo vietos agentą

---- NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. -n.-jrrr-i ■ < ■ » i

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST, N'EW YORK, N. Y. 315 SO. DEARBORN' ST., CHICAGO, ILL

UN'ION’ TRl’ST BLOG., PITTSBURGH. PA «16 ST. JAMES ST.. MONTREAL. CANADA.

a

$

□ri Ii
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Vietinės Žinios
Tiems, kurie nori pilnų pi- i 

lietiškų popieru.
Dabar yra išleistos naujos 

aplikacijos blankos tiems, 
kurie eina antrų arba pilnų 
pilietiškų popieru išsiimti. 
Toj blanko j vienas klausi
mas yra toks: “VVhat prepa- 
ration have yuo made to 
leain facts in regard to the 
gcvernment and history?” 

Tai reiškia, kokiu budu 
mokinausi faktų apie šios 
šalies valdžią ir istoriją?

Tiems, kurie gyvena Cam- 
bridge’uje. jau per daugelį 
metų Y. M. C. A. draugija 

areštavo ir mitingą išvaikė, užlaiko mokyklą po nume- 
Komunistai bet gi susiri- riu 820 Massachusetts avė., 

kiavo lauke ir numaršavo kur duodamos pamokos apie 
prie Statė House. Jų galėjo pilietybę. Kursas yra trum- 
buti apie 100. Jie nešė keiia- pas, padengia tiktai reika- 
tą plakatų, ant kurių buvo lingiausius punktus apie val- 
parašyta “Mes norim dar- džią ir istoriją. Mokėti už 
bo,“ “Pripažinkit Sovietų Damokas nieko nereikia. 
Rusiją“ ir keliatas kitokių Daug lietuvių jas lankė ir 
reikalavimų. Buvo reikalau- sako, kad išsiimti pilietiš- 
jama ir paleisti iš kalėjimo kas popieras paskui buvo 
komunistą Canterį, kuris sė- labai lengva. Taigi, kas no- 
di už buvusio gubernato- retų tokiomis pamokomis 
riaus Fullerio įžeidimą.

Prie Statė Houses susida
rė komitetas iš šešių demon
strantų. įėjo į vidų ir reika
lavo iššaukt gubernatorių 
Alleną, o kiti demonstrantai 
pasiliko ant laiptų iš lauko. 
Rov Stevens iš Ne\v Yorko, 
pasilipo aukščiau ir pradėjo 
kalbėt. Policijos tuorn tarpu 
nebuvo ir jokios suirutės 
nepasidarė. Bet į trumpą 
laiką atpiškėjo seržantas

KOMUNISTŲ DEMONST
RACIJA NEPAVYKO.

Policija juos apmušė ir 10 
žmonių areštavo.

Šį panedėlį komunistai 
buvo Įtaisę Bostone “bedar
bių demonstracija. “Visų 
pirma jie susirinko ant Har- 
rison avė. po numeriu 22, 
kur jų agitatorius Benjamin 
Goldman iš New Yorko bu
vo pradėjęs sakyt prakalbą. 
Nors jis pasakė daug teisy
bės, bet kadangi jis Įžeidė 
prezidentą Hooveri ir majo
rą Curley, tai policija jį

tokiomis 
pasinaudoti, lai kreipiasi 
aukščiau paminėtu adresu 5 
vasario, 7:45 vai. vakare. 
Tada atsidarys naujas kur
sas. Prisirašyt gali vyrai ir 
moterys. Po to bus pamokos 
vakarais kas seredą ir pėt- 
nyčią. Šitą reikalą veda Mr. 
Gerry.

Lietuvių Ukėsų Draugijos 
programas per radio. 
Vasario 16 d. per stotį 

McMurray ir keturi polic- \VEET iš Bostono bus vietos 
manai civilėse drapanose, lietuvių programas paminė 
Jie puolė i minią ir nusitvė- jimui Lietuvos nepriklauso- 
rė už dviejų demonstrantų, mvbės 12-kos metų sukak- 
Iš to prasidėjo muštynės su tuvių, 
policija. Į trumpą laiką bet- Laikas 
gi 10 demonstrantų buvo po pietų, 
areštuota, o kiti išbėgiojo, kalbos 
Iš minios girdėjosi balsai: 
“Tai jums ir Bostono polici
ja;” “Policijos žiaurumas 
nepatenkins bedarbių ir jie 
reikalaus darbo ir algų.”

Visa- tai yra tiesa. Bedar
biams reikia darbo ir polici
jos buožės jų nenuramins. 
Bet komunistų politika be
darbiams irgi nieko nepa
dės. Jie eina neva reikalauti ką. O kurie neturite, 
bedarbiams darbo, o ant sa- sirinkite i Lietuvos Ukėsų 
vo plakatų rašo Rusijos bol- Draugijos Namą, E ir Silvei 
ševikų reikalavimus: “Pri- 
pažinkit Sovietus!” Ką gi 
tas turi bendra su Bostono 
bedarbiais? Ir reikalaudami 
pripažinti Sovietus jie dar 
koliojasL Įžeidžia šios šalies 
vyriausybę.

Jeigu kokie svetimšaliai 
nueitų su šitokiais reikalavi
mais Maskvoje prie Stalino, 
tai bolševikai tuojaus pavai
šintų juos švinu kaipo 
“kontrevoliucionierius.”

nuo 1:30 iki 2:0(
Bus lietuvių pra- 

ir dainos. Dainuos 
artistas J. Babravičius ii 
Lietuvos operos žvaigždė 
Ona Katkauskaitė. kuri šiuc 
tarpu gyvena Hartforde 
Conn.

Radio stotį ir programą 
parūpino So. Bostono Lietu 
viu Ukėsų Draugija.

Taigi, kurie turit radie 
pas save, neužmirškite lai

tai su-

sts. kertėj, tenai bus įdėtas 
specialiai tam laikui radio.

M. Venis

Jaunas rusas deportuojamas 
kaipo “zuikis.”

Šiomis dienomis Bosto
nan atėjo iš Rotterdamo 
prekių. laivas “Pearlmoor,” 
ant kurio buvo pasislėpęs, 
be laivakortės, jaunas rusas 
Boris Kozubovskij. -Jis sa
kosi pabėgęs iš Rusijos turė
damas tik 16 metų-amžiaus. 
Pirma jis buvo atsidūręs K i- <jus 
nijoj, paskui dasigavo Rot- 
terdaman ir tenai dirbo uos
te kaipo prie laivų taisymo. 
Girdėdamas apie “aukso 
kalnus” Amerikoje, jisai 
pasislėpė laive, kuris turėjo 
plaukti Bostonan, ir po 3 są
vaičių kelionės atvyko čio
nai. Imigracijos vyriausybė 
East Bostone nutarė ji de
portuoti atgal Į Rotterdamą.

Areštavo du vaikėzu už pa
vogimą automobiliaus.
Herold K. Midden iš Dor- 

chesterio ir Teodor Ivanaus- 
ki iš So. Boston, už pavogi
mą M. Foley automobiliaus 
iš Dorchesterio, buvo ‘areš
tuoti ir pastatyti po $5,000 
kaucijos. Tardymas bus ket
verge Quincy teisme.

R. Židžiunas išvažiavo į 
New Yorką.

Drg. R. židžiunas pereitą 
nedėldienį išvažiavo į New 
Yorką ir New Jersev, kur 
jis turi biznio reikalu ir už
rašinės “Keleivį.“ Jis yra 
šitoj kelionėj įgaliotas “Ke
leivio" agentas, turi musų 
firmos kvitų, todėl prašome 
visuomenės juo pasitikėti.

Suėmė banditą.
Dorchesteiy policija 

ėmė banditą Hall’ą, kuris 
užsidengęs veidą užpuolė 
taxi kompanijos ofisą Bos
tone, iššovė iš revolverio, su
mušė buvusi tenai tarnauto
ją ir pagrobęs $300 pabėgo. 
Teisme jis teisinosi esąs 
“geras žmogus.“ bet badas 
privertęs ji eit plėšti. Jis pa- 
statvtas po $31,000 kauci
jos ir gali būt nuteistas ka
lė jiman iki gyvos galvos.

Apvogė miesto ligoninę.
Miesto ligoninėj nesena 

buvo pabaigti nauji mūre 
namai ir tenai buvo puikia: 
įtaisyti daktarams kamba
riai. Miestas nupirko kelis 
persiškus kilimus (kaurus) 
daugybę brangių lempų, pa
veikslų ir puikių rakandų. 
Šio panedėlio rytą daktarai 
atėjo ir rado tuščius kamba
rius: išgabenti visi kaurai 
lempos, 'kėdės, stalai ir kito
kie dalykai. Namas stovi vi
dury kiemo, iš visų pusių ap
tvertas muro siena ir tik vie
ni vartai yra atdari, per ku
riuos galima išeiti, ir prie tų 
vartų visuomet yra sargas 
Bet kas ir kada tuos rakan- 

išgabeno, nematė ne 
sargas, nei niekas kitas. Tai 
turėjo būt pačių tarnautojų 
darbas.

B'sol i n $20,000 kaucijos už vogimą
IKĖSV DKAl'.IJOS ATSI-
ŠAL K1.MA< DFU D. L. K.
VYTAI TO PAMINĖJIMO.

. ; .»t įves, vienybė
i> Lietuvos Himno.te žyd:

Adresucjania> ' -cms lietuvių 
drauĮii.i*>ni' *r kuo
poms kaip Bostone taip ir visos 

apielinkės miestuose.

Lietuvių M. Žinyčios 
Programas.

. .................. .. _ _____ Nedėlioję, Vas.-February 
Johnson norėjo išmainyt če- 9 d., 1930 11:00 vai. iš ryto, 
kius, kuliuos buvo pavogę kalbės Ministeris Kubilius 
iš laiškų. Abudu buvo suim- temoje: Ką mokino Leo Tol
ti ir kiekvienas pastatytasĮstojua. 7:30 vai. vak. kalbės

čekių. |
Carl Wagner ir Walter

po $10,000 kaucijos.

su-

Massachusetts valstijos 
■enatas atmetė bilių, kuriuo 
buvo reikalaujama panai
kinti mirties bausmę šioj val
stijoj.

Nauja Lietuviška

Šiuomi pranešame, kad 
nuo vasario 7 d. šių metų, 
Alexander Pharmacy ant 
kampo Broadvvay ir 100 
Dorehester st., Šo. Bosto
ne, perima D. Cabit. regist- 
uotas aptiekorius. Nuo va

kario 7 d. bus visokių vaistu 
ir žolių iš Lietuvos. Atida 
•ius aptieka. pelnyčioje. su- 
batoje ir nedėlioję bus duo
damos dovanos. Nepamirš
kite visi užeit i naują aptie- 
ką, po numeriu 100 Dor- 
ihester st., kampas Broad- 
vay.

Tel. So. Boston 2629, 
2173 ir 2799.

Gerbiami vienget.*. .ai:

Buvo gi t vi .as ir visiems 
; lietuviams us pats Vytautas. 
|Jo paminė m: švente irgi tas 
Ipats visu ;:e:avių bendras re
ikalas. Susitarę bendrai gal pa
darysime daugiau Įspūdžio, ver
to garbingui Vytauto vardui. 
Taip ir yru padaryta pradžia 

New Yorke.
Šiuo tai liksiu ir Lietuvių Ukė- 

; sų Draugija parėmė iniciaty- 
I vos suorganizuoti bendrą orga
nizaciją Basi ne ir apielinkėje. 
šiuo tai tikslu ir važinėjo musų 
Dora narių — Jot as Romanas ir 

Jonas Mėšlis — N’ew Yorką ir 

ten dalyvavo kaipo delegatai 
šiuo reikalu įvykusiame seime. 

Ir tai šiuo reikalu mes šaukia
me Bostone bendrą susirinkimą- 

konferenciją. i
Konferencija Įvyks nedėldie- 

nyje. Vasario-Fe; 9 d.. 1930 m., 
pietų, musų 
kampas E ir 
Bostone.

viengenčiai,

AUTO LICENSE
VILL Yf>U BE ABLE TO PASS 
:HE N'EW TĘST? Iustruetion river 
>n this tęst. Send for details.

KENSLEA TRADE SCHOOL 
29'/2 Cambria SU Boston.

Tel. Kenmore 0014.

HROF. A. ZIDANAVICIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

Lekcijos duodamos privačiai kaip 1 
mažiems taip ir suaugusiems, su- 1 
lig projrramo Muzikos Konserva
torijų. Pamokos aiškinamos lietu
vių kalboje.

149 Bostoa st.. Dorehester (netoli 
Andrcw Sq.) Tel. S. B. 1348-W

į
I

2-rą valandą po 
Tautiškam Name. 
Silver Sts.. Sout'r.

Jus. gerbiami
;aip Bostone, taip ir visoje apie- I

inkėje per Massachusetts, New 
lampshire. Maine. Vermont ir 
Rhode Island valstijas, nuo sa
vo visokiu draug. i ir organiza-j 
d jų kuopų pribukite kaipo de-i 
'egatai. Susi važiavę pasitarsi-; 
me. Musu buvę delegatai New . 

Yorko seime padarys mums pra
tesimą. Pagalia^ gal ir susi
tarsime Dideli Lietuvos Didvyri 
Vytautą paminėti išdidžiai.

Lietuvos Ukėsų Draugijos 
Komisija: Mykolas Venis, Jonas 
Kasmauskas. J* nas Romanas ir 

Jonas Mėšlis.

VISŲ ŽINIAI.
COBB GARAGE pirmiau buvęs 

Union Garage. daba: yra labai gerai 
sutvarkytas. Tik minutos nuo 
Broadivay arba 5 .matos nuo Mar- 
et Terminai 

street. Dabar to Gar 
jas savininkas, jis 
naujausios mados n 
mui ir grisinimui at 
jas greitas ir gera. : 
bai pigią kainą. ’ 
kai būna dienomis 
žius būna atdaras 
dame 
norite kad jus kara- gerai bėgtų, pa
mėginkite pa< mus -ipilt gazo. Jei 
norit gero patam,, mo, kreipkitės 
pas mus.

Manageris STEVE TANELIUNAS. 
COBB GARAGE (-)

206 Second St.. kampas C St-.
S0. BOSTON. M\>S. Tel. 2920.

ar.t kampo C ir 2-nd 
ze’aus yra nau- 
įtaisė visokias 
išinas mazgoji- 

/omobilių Dar- 
padaromas už la- 

Ek • nertai mechani- 
r aky mis Gara- 

- ados. Parduo- 
Shell zazol. a ir aliejų. Jei

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI- 
TAI DIDESNIS SMAGUMAS NAKUOSE!

Vasarai pasibaigus 'įauginusia laiko 
teks praleisti namie. Pasirūpinkit, kad 
jūsų namuose butų smagu ir patogu, 
įsitaisant sau puikius RAKANDUS iš 
musų krautuvės Turim geriausios rū
šies bed-room setus, parlor-setus, d’- 
ning-room setus, taipgi virtuvei ir ki
tus rekialingus daiktus didžiausiam 
pasirinkime ir visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti puikų anglini 
pečių virtuvei. Ateikit persitikrinti, f 
Atdara vakarais iki 7:15. y

Lietuviai, pirkit pas lietuvį!
UŽTIKRINAM TEISINGIAUSI IR 

GERIALSJ PATARNAVIMĄ
PARDUODAM UŽ “CASH" ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
A. AŠMENSKAS. Menadžeris.

324-326-328 W. Broadway, South Boston, Mass. 
Telefonas South Boston 4618-W.

Negalėjo atsiimti skolos, 
išdaužė langus.

Italas vardu Pecorari ne
galėjo iškolektuoti skolos už 
ištinkavimą namo Newton- 
villėj, todėl jisai nutarė sa
vininkui atkeršyt ir nuėjęs 
anądien išdaužė jam visus 
langus. Policija bet gi j: 
areštavo ir teismas uždėje 
jam SI00 pabaudos.

C h ar les to wne pereitą su- 
batvakarį policija areštavo 
33 žmones už girtybę. O jau 
vienuolikti metai, kaip A- 
merikoj “gyvuoja” prohibi- 
cija!
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SVEIKATA
^“^TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAI 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra Hunatinėu žinieu ii Aaatuai- 
joo. Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas auiinoe apie aar0 kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirm* n«. 
žinojo. *

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad Hąfc- 
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti sa7o 
organus paveiksluose.

Knyga 340 pualapių, grašiai audimu apsiryta.
Kaba |2.5l

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mais.

$100,000 Vertės

Pentą Stakas 
iš Standard Pinte Glass 
Komp. Bostone, Sutaupys 

nuo 25c/c iki 50%.
STAR BRAND M1XED PAINT 

Aukštos Rūšies. Latas. 24 spalvų. 
Viduje ir iš Lauko vartojimui.

Regist. Kaina ............... $2.95 gal.
Dabar .............. :............ Sl-95 gal.

Standard Iieadv Miaed Paint.
Vienas iš Aukštos rūšies Pentį), 

padarytas vartojimui viduje ir iš 
lauko.
Regist Kaina ............... $3.95 gal
Dabar ............................. $2.69 gai.

PENT1NI.MUI BRUŠE1
iki 50% Nupiginti.

FLOOR AND DECK
Regist. Kaina...............
Dabar .............................

nuo 23%

PAINT
$4.00 gal. 
$2.50 gal.

S. P G. FLOOR VARN1SH 
Regist.
Dabar

Kaina $4.00 gai. 
$2.50 gal.

Step Ladders........... $1.00
Extension Ladders

juodveidė Miss J. Morris, te
moje : Juodveidžiai Alaba- 
moj. Ant programo bus 
juodveidžių dainininkų, ku
rie dainuos “Negro Spiri- 
tuals.” Malonėkit ateiti.

L. M. Ž. Komitetas.

PARDUODU FORNIČ1US 4 kam
bariams, už maža kaina. Išvažiuojam 
į Lietuvą.

MARTINAS JAKUBAUSKAS
139 Bowen 8t„ So- Boston, Mass.

a

5 Pėdų

20 pėdų—$7.19. . 25 pėdų—$8.69.

DYKAI VIETOS PRISTATYMAS
Tel. Hancock 6105 ir 6106.

Atdara Subatos Vakarais iki 10:30

SOUTH END 
HARDWARE CO.

1095 Washington Street,
Boston, Mass.

prie Dover St., Elev. Stoties-

T«L So. Bouton
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredotnis iki 12 dieną.
Ofisu? “Keleivio” name, 

ttl Broudw«y. tarpe C ir D Su, 
SO. BOSTON. MASS.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

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

100 SALĖM STREET, 
B ' - BOSTON, MASS.

Dorehester Clethiag 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 Dorehester avė.,

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

f

t

Į
i

I THE DOVER ST.
RECTAL CLINIC

i 16 Dover St., Boston
I RAUDONĄJA GYSLĄ (PILĖS) 
| ir kitas panašias votis nuvalo šia- 
| me Klinike.
} Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
J 9 vai. ryto.
I DR. FRANK D. STANTON
; Direktorius.

i

i

Telefonu: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinto patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT 
Taisymo vieta:

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

SOUTH BOSTON, MASS.

dsesss&i

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Hahted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

DR. J. MARCUS 
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

ir

TeL So. Beeton 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrnn
CONSTABLE

Real Estate and Insurane* 
Justice of the Peace 

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

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
N'edėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.' 
MASSACHUSETTS AVEL, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881

rAKKVAY AUTO SERV1CE
and FILL1NG STATION

, Studebaker Karų Agentūra. taip~ 
gi geriausia taisymo vieta.

t Jeigu norite, kad Jūsų automo-
• bilius ilgai laikytų, duokit patai- 
I syt mums. Darbas geras, kaina 
| prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
Į karas gerai trauktų, imkite gazo- 
į liną pas mus.
• * VIKTOR VAITAITIS
I 415 Old Colony Avuu,
į SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

t R. J. VAŠU, 
f 409 BROADWAY, ROOM 4,
> SO. BOSTON, MASS.
8 Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
U KRAUTUVES.
O Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, , ,
l> NAMUS, FORN1Š1US, .KRAU- ■ • 
| TUVES ir tt. Į }
1 Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. }
X PADARAU VISOKIUS DOKU- g 
v MENTUS kaip čia. taip ir Lie- X 
$ tavoje, greitai ir atsakančiai. $ 

Norint gero patarnavimo, kreip- X
X Ritės. R.J. VASIL
V 409 Broaduav, So. Boston, Mase X

I ietuvis Optometnstas

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.

U
JONAS PETRUŠKEVIČIUS 

Lietuvis Graborius
162 Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Residence: 313 W. 3-rd street.
Telefonas: So. Boston 0304-W.

i

LAIDOJIMUS} 
kuriuos paveda} 

(mano prižiurčji-, 
mui, visuomet* 
būna patenkinti} 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina* 
F visiems ir visur ‘ 

vienoda.

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

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

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG-, 

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

▼

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų motorų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba Iso- 
‘ — ................... Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVĖ, aetoli Mass. Ava, BOSTON, MASS.

I kiškai ir rusiškai, 
i tzz ——~

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

r

i

Senovės Lietuviu Žinyčia

didelio formato, tari 271 puslapį. ____ _
audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
>ney Orderi.” Adreauokit sekančiai:

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės alikiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
-- $1.00; hUMUIIM «»|/U. -- - 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Brwdwxy, (Sooth Boaton, Msm.


