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Stalinas Stabdo Perdaug 
Smarkaujančius Komunistus.

JIS VADINA JUOS 
BEPROČIAIS.

Sako, negalima kaimiečių 
versti prie komunizmo, 
jeigu jie jam priešingi.
Pagalios ir pats Rusijos 

diktatorius Stalinas pripaži
no, kad komunistiški karšta
galviai perdaug smarkauja. 
Jis viešai juos įspėjo, kad jie 
nesiskubintų perdaug grei
tai brukti ūkininkams komu 
nizmą, kuomet ūkininkai 
tam priešingi. Tokį darbą 
gali daryt tiktai bepročiai, 
sako Stalinas.

Jisai nurodo, kad ligi 15 
vasario Rusijoj buvo kolek- 
tivizuota jau 50 nuošimčių 
visų ūkių. Tai yra dusyk 
daugiau, negu valdžia no
rėjo, ir iš to gali kilti didelė 
katastrofa, nes valdžia ne
turi nei pakankamai mašinų 
tiems ūkiams aprūpinti, nei 
tinkamų ekspertų jiems ves
ti.

Kolektyvus ūkiai Rusijoj 
yra vadinami “kolchozais.” 
Tai yra sutrumpintas pava
dinimas “kollektivnoje cho- 
ziaistvo,” kas reiškia “bend
ras ūkis.” Šitokiuose ukiuo-

lės lengviau apsidirbti, nes 
galima bus vartoti dideles 
mašinas, ko smulkus ūkinin
kas negali įsitaisyti. Gi dir
bant su mašinomis, geriau 
galima išdirbti žemė ir pel
ningesnis bus darbas.

Bet ūkininkai pripratę 
prie savo žemės ir nenori jos 
išsižadėti. Komunistai gi 
vartoja prievartą. Jie atima 

■žemę vara, o kas priešinasi, 
tą apskelbia “buože” ir su
šaudo. Stalinas šitokią takti
ką kaip tik ir pasmerkė. Jis 
sako, kad tai nėra komuniz
mas, bet carizmas.

Rusijoj yra ir pusiau ben
dra ūkių, kurie vadinasi ar
telėmis. Tokiose artelėse 
dirba visi bendrai, mašinos 
yra bendros ir bendras yra 
darbo vaisius. Javų maga
zinai yra bendra artelės sa
vastis. Galvijai taip pat. Te
čiaus ūkininkai gali laikyti 
sau atskirai po vieną karvę, 
avį, po keliatą vištų ir gali 
turėti atskirus sau namus ir 
drapanas. Artelės nariai 
gauna algą sulyg savo gabu
mų.

Karštagalviai komunistai 
pradėjo “kolektivizuoti” ir 
šitokias arteles, atimdami iš

NAUJA FRANCUZŲ 
VALDŽIA JAU NU

VERSTA
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Francuzijoj susidarė 
nauja valdžia. Šiandien jos 
jau nebėra. Parlamentas pa
reiškė jai nepasitikėjimą ir 
ji tuojaus rezignavo. Prezi
dentas Doumergue tuomet 
pakvietė buvusį prieš tai 
premjerą konservatorių 
Tardieu, ir šitas vėl sudarė 
ministerių kabinetą. Mano
ma, kad šitas kabinetas ras 
parlamente pakankamai 
sau pritarėjų. Jis stos į par
lamento kvotimus šią sere- 
dą.

Bolševikai Išžudė 
Visą Kaimą.

Jei tikėti Varšuvos ži
nioms, tai šiomis dienomis 
Minsko gubernijoj bolševi
kai išžudė beveik visus Po-
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Patriotų Byla Vo
kietijoj.

Kaip Vokietijos patriotai 
apgaudinėjo ir išnaudojo 
savo tėvynę karo metu, tai 
tik dabar išeina aikštėn. 
Šiomis dienomis Leipzigo 
teismas pradėjo tyrinėti gin
klų fabrikantų Kruppo ir 
Thysseno išdavystę. Karo 
metu jiedu buvo stambiausi 
plieno ir ginklų fabrikantai 
Vokietijoje. (Jų fabrikai 
randasi Essene.)

Dabar pasirodo, kad karo 
metu, kuomet tarp vokiečių 
ir anglų armijų ėjo mirtina 
kova, Kruppo dirbtuvė slap
ta pardavė Anglijos ginklų 
firmai Vickers vokiečių 
vartojamų šovinių patentą.

Gi Thysseno dirbtuvė yra 
kaltinama tuo, kad karo me
tu ji pardavinėjo Vokietijos 
armijai tulus plieno ginklus 
po 117 markių, tuo tarpu kai 
Olandijos valdžiai ponas 
Thyssenas pardavinėjo tuos 
pačius ginklus po 68 mar
kes, beveik per pus pigiau.

Dėl savo tėvynės apgau
dinėjimo yra kaltinamas ir 
pats kaizeris, kuris pirko iš 
Krapo firmos prastą me
džiagą ir mokėjo aukštas 
kainas, nes jis tuomet buvo 
stambiausis Kruppo fir
mos šėrininkas ir naudojosi 
jos pelnais. Šitą skandalą 
dabar iškėlė aikštėn “Mor- 
genpost,” demokratinis Ber- 

vartojanti aštrias priemo- lyno laikraštis. Kaizeris no- 
t nes, nes pasirodė platus ju- rėjo tą laikraštį skųsti, bet

Rusijos reikalus, kongres- dėjimas prieš karalių ir mo- prokuroras nepriėmė bylos.

se yra viskas bendra — ne- ūkininkų namus, vištas ir net 
tik įrankiai, bet namai, mai- drapanas, ir viską paversda- 
stas ir net drapanos. Sovie- mi komunų savastimi. Stali- 
tų valdžia mano, kad bend- nas ir užtai komunistus pa
rai dirbdami, ūkininkai ga- smerkė.

Klerikalų Propa
ganda Prieš Rusiją.

Viso pasaulio juodvarniai ____ ______
kelia didžiausį riksmą prieš rjaus Primo de Riveros vie- 
Rusiją, kam ji “persekioja

.tikėjimą.” Amerikoje kong-, 
resmanas Fish iš Nevv Yorko 
įnešė Kongresan rezoliuciją, 
kurioj sakoma, kad ši šalis 
neprivalo pripažinti Sovie
tų Rusijos patol, pakol tenai; ____ __ ~______ __
bus persekiojamos žydų, ka- rjum jr daugiau jos Ispani- 
talikų, protestonų ir pačių joj nebusią. Kol kas valdžia 
rasų bažnyčios. - - — "

Bet ažuot kišti savo nosį į

DIKTATŪROS ISPANI
JOJ NEBUSIĄ.

Dabartinis Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas Beren- 
guer, kuris užėmė diktato-

tą, pareiškė konstitucinių li
beralų partijos atstovui, kad 
nereikią tikėti paskalams, 
buk valdžia planuojanti 
naują diktatūros formą Is
panijoj. Diktatūra sugriuvu
si kartu su buvusiu diktato-

NAUJAS AUDĖJU STREI
KAS PIETUOSE.

Pietuose šaukiama naujas 
audėjų streikas. Elibethono 
apielinkėje, Tennessee val
stijoj, tapo išmėtyti lapeliai, 
' kuriais American Bemberg 

~ Glanzstoff dirbtuvių dar-
lianeyicių kaimo gyventojus. .bininkai yra kviečiami mes- 

darbą. Šerifas tuojaus 
ba iv..KA_) Įtaise <Įel?0’! pradėjo organizuoti mušei- 
kad tas kaimas pasipriešino j kas “tvarkai palaikyti.” Šį 
U/V ‘ 1 : • kolektivizacijai jkartą streiką skelbia jau ne 

K-niiiimmui). Sakoma, komunistai, bet United Tex- 
kad Komunistai susauke mi-' 
tingą ir pradėjo aiškinti kai
miečiams kolektivizacijos 

planą, pagal kurį ūkininkai 
turi atiduoti savo žemę val
džiai. o valdžia padarysian
ti vieną kolektyvi arba ben
drą ūkį. Pirmutiniai šitam 
planui pasipriešino kaimie
čiai Matoras' ir Mačinskis. 
Bolševikai tuojaus juos su
ėmė ir sušaudė. Kaimiečiai 
tuo baisiai pasipiktino ir 
kerštu degdami puolė bolše
vikus ir užmušė kelis jų 
žvalgybininkus. Tada iš 
Minsko miesto atvykęs bū
rys įaudonarmiečių, kurie 
suėmė visą kaimą ir išvarė 
į Minską. Čia dauguma kai
miečių buvo sušaudyta, o li
kusieji sugrusti į kalėjimą.

Kaune Kesintasi Nušauti 
Užsienio Ministeris Zaunius?

KULIPKA PATAIKĖ Į 
KIPRO PETRAUSKO 

LANGĄ.

tile Workers of America. Ji 
reikalauja, kad kompanija 
paleistų savo “uniją,” kuri 
pereito streiko metu buvo 
sudaryta iš skebų.

MACDONALDO KELIONĖ 
AMERIKON KAŠTAVO 

APIE $8,000.
Anglijos Užsienio reikalų 

ministeris Hendersonas pra
nešė parlamentui, kad dar
bi ečių premjero Mocdonal- 
do kelionė Amerikon ir Ka- 
nadon. kartu su sekretorium 
ir dukteria, kaštavo tik apie 
$8,000. Darbiečių atstovai 
šitą pranešimą pasveikino 
delnų plojimais, nes buržua
zinių partijų valdininkai to
kioms kelionėms išleisdavo 
po keliasdešimts tūkstančių 

j dolerių.

Niekas nesužeista, bet įvy
kis sukėlė Kaune didelę 

sensaciją.
Kaune vėl buvo pasikėsi

nimas ant “ponstvos” gal
vų. Atėję iš tenai laikraščiai 
praneša, kad anksti 10 vasa
rio rytą Kipro Petrausko na
muose, kur gyvena užsienio 
reikalų ministeris Zaunius, 
pasigirdo smarkus šūvis. 
Tai buvo apie 6 valandą ry
to. Kipras dar gulėjo lovoj, 
bet jo žmona buvo jau atsi
kėlus ir ruošė pusryčius mer
gaitei. Išgirdusi trenksmą, ji 
manė, kad plyšo kokia nors 
bonka su stipriu gėrimu, bet 
bonkos pasirodė visos tvar
koj. Tuomet Kipro žmona, 
artistė Zalikevičaitė, pradė
jo dairytis aplinkui ir pa
matė, kad lango stikluose 
yra padaryta kulipkos sky
lė, o sienoj prieš tą langą iš- 
trupintas tinkas. Tai buvo

Šarkis Nuveikė 
Scotta.

Pereitą sąvaitę Floridos 
mieste Miami buvo Šarkio- 
Scotto kumštynės. Trečiam 
susikirtime Scottas ’buvo 
parmuštas ir jau nebegalėjo 
atsikelti. Taigi lietuvis Šar
kis (Žukauskas) buvo pri
pažintas laimėtoju. Finansi
niu žvilgsniu kumštynės te
čiaus nepavyko, nes Flori
doj dabar susirinkusi švie
sesnė publika, kuri nosių 
daužymo “sporto” nemėgs
ta. Žiūrėtojai buvo suvažia- - 
vę daugiausia iš tolimesnių kunpkos darbas^ 
vietų, todėl jų buvo nedaug! 
ir, sakoma, kad šitų kumšty-] 
nių rengėjas prakišęs apie 
$50,000.

Nuo šūvio pabudo ir Kip-

ras Petrauskas, ir kiti. Tuo- 
jaus buvo duota žinia poli
cijai, bet iki šiol ji da nieko 
nesusekė.

Kam tas šūvis buvo taiko
mas, tikrai niekas nežino. 
Gali būt, kad tai buvo kokio 
pusgalvio ar girto darbas. 
Bet jeigu šūvis buvo paleis
tas tikslu ką nors užmušti, 
tai jis galėjo būt taikomas' 
tik užsienių reikalų ministe- 
riui Zauniui. Nes sunku įsi
vaizduoti, kad kas kėsintųsi 
ant Kipro Petrausko galvos. 
Jis politikoj nedalyvauja ir 
todėl tokių priešų negali tu
rėti, jei bent dėl meiliškų su
metimų kokia mergina galė
tų jam tokį siurpryzą pada
ryt.

Kipro Petrausko namuo
se gyvena da ir konservato
rijos profesorius Marini, bet 
niekas nemano, kad jis ga
lėtų turėti kokių nors priešų 
Kaune. Beveik visi yra lin
kę manyti, kad šūvis buvo 
taikomas ministeriui Zau
niui, jei ne užmušimo, tai 
nors pagąsdinimo tikslu, ir 
todėl jis sukėlė Kaune kuo 
didžiausią sensaciją.

manas fish padarytų ge- narchija. Tečiaus jis tikisi, 
riau, jeigu jis mestų kong- kad nusiramins
resan —**  —" _ - ; ;

Jau PilRa Marseilės mieste pereitą
Įnedėldienį kilo didelės riau-Į 
‘šės arkliu lenktynėse, kuo-’ 4- «■ '

» ■» • . • 1 • v

Tečiaus jis tikisi,
MINIA SUDEGINO

SUDEGĖ DAVATKŲ 
LIGONINĖ.

Providence’o mieste su
degė šv. Juozapo ligoninė, 
kurią vedė katalikų davat
kos. Ugnagesiai išgelbėjo iš 
ugnies 148 ligonius. Nuosto
liai apskaitomi į $250,000. 
Įdomus dalykas, kad dau
giai >ia tokių įstaigų sudega 
davatkų priežiūroj. Kunigai 
turėtų paaiškint, kodėl jų

! Dievas neapsaugoja?
iprotesto rezoliuciją ir už kokjų keturių sąvaičių • LENKTYNIŲ ĮMONĘ.

ri daužo galvas alkaniems 
bedarbiams. Juk tai yra blo
giau. negu bažnyčių perse
kiojimas.

laisvė piliečiams.

KOMUNISTINĖ “GA
VĖNIA.”

BALTIJOS JUROJ NU
SKENDO 3 LIETUVIŲ 

ŽVEJAI.
met spekuliantai prakišo; Lietuvos laikraščiai pra- 
daug pinigų ant laižybų. Bu- neša, kad šiomis dienomis

IŠMUŠĖ POLICIJAI LAN
GUS, KAD GAVUS 

PRIEGLAUDĄ.
Keene, N. H. — Šį pane

dėlį atėjo čia i policijos nuo
vadą bedarbis vardu Joe 
Mitc'nell ir pradėjo prašyt, 
kad policija uždarytų ji ka

Kunige Pavogė Marija Veličkiutė 
540,000.

KOMUNISTU “RAUDO
NOJI DRAUGIJA” AP

LEIDŽIA MEKSIKĄ.
Komunistų Internaciona

lo sudalytoji “Raudonos 
Pagalbos Draugija” Meksi
koj paskelbė, kad ji nutaru
si ta šalį apleisti ir persikel
ti New Yorkan, nes čia jai 
platesnė dirva, o Meksikoj 
jos “darbuotė” jau uždraus
ta.

Oficialiai pranešama, kad vo sudegintos kelios triobos, Baltijos juroj’ ties Palanga 
Maskvoje 12 dienų į mėnesį sulaužytos barijeros ir šuo- ''— 0 t—
piliečiai negausią valgyklo- lynas. Riaušėse vienas žmo- 
se ir restoranuose mėsos.To-Jaus buvo užmuštas ir daug

I

kios pat “gavėnios” įveda
mos ir kituose miestuose.

žuvo 3 lietuviai žvejai: Juo
zas Augutis, Benediktas 

užmuštas ir daug Vainoras ir Pranas Serman- 
sužeista. Policija keliolika ti 
riaušininkų areštavo.

POPIEŽIUS PROTESTUO
JA PRIEŠ BATUOTĄ 

KRISTŲ.
Popiežiaus atstovas Vo

kietijoj padarė Prasijos val
džiai protestą prieš komu
nistų padarytą paveikslą, 
kuriame Kristus parodytas 
ant kryžiaus su gazine mas- 
ka ir ilgais batais. Policija 
konfiskavo 4 tokius paveik
slus.

MIRĖ NUVERSTAS
PERSIJOS VALDONAS.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje

mirė buvusis Persijos ša- ___ ______________
chas Amedas Mirza. Dėl lė- mo pereitą savaitę pabėgo 
bavimo Paryžiuje su mer- du banditai, Thomas Holden 
gomis persai jį numetė nuo jr Franciz Keating, kurie už 
sosto, ir dėl lėbavimo jis da- apiplėšima pašto 
bar kojas pakratė. Sakom a," * • •
kad jį suėdė biaurios ligos.

PAŠTO PLĖŠIKAI PABĖ
GO IŠ KALĖJIMO.

Padirbę netikras paspor- 
(tus, iš Leavenwortho kalėji-

is. Jie buvo išplaukę iš Ku
nigiškių kaimo keturiese 
vienu irkliniu laiveliu. Tuo 
tarpu kilo audra, laivelis 
apvirto, ir trys jų žuvo. Ket
virtas. Jonas Auželis, įsika
bino į laivelį ir išplaukė į 
krantą. Nuskendusių lavo
nai da nesurasti.

> vagono
Chicagos priemiesty buvo 
nuteisti 25 metams kalėjimo.

UŽMUŠĖ KATALIKŲ 
VYSKUPĄ IR 3 MERGAS

Iš Hong Kong praneša
ma, r 
mušė Silezijos katalikų vys- gaisras, kuris nušlavė dide- 
kupą Karavariją ir tris ki- liūs bovelnos sandėlius prie 
nietes mergas, kurias jis bu- upės. Nuostoliai apskaitomi 
vo prikalbinęs savo pusėn. Į $3,000,000.

I
DIDELIS GAISRAS NEW riet 

ORLEANS MIESTE.
_ _ . > Pereito nedėldienio naktį

kad kiniečiai tenai už- Nevv Orleans mieste kilo

Nušauta.
Los Angeles mieste pasi- Nevv Britam, Conn.—Ke- 

baigė sensacinė byla, kurioj lios dienos atgal čia buvo 
tikybinės sektos kunige May nušauta pareinant iš bažny- 
Otis Blackburn buvo kalti- čios Marija Veličkiutė, 17 
narna žmonių apgaudinėji- metų amžiaus mergaitė. Ją 
mu ir vagystėmis. Vienas užmušė George F. Schmalz, 
aliejaus šulinių savininkas 44 metų vyras, kuris turi pa
skundė ja~ pavogus iš jo čią ir vaikus. Jis buvo į Ve- ~ . .......................... . . _ fcada
dienas ir teismas pripažino ji nesutiko su jo pasiuly- 

jkunigę prasikaltusią aštuo- mais, jis ją nudėjo. Žmog- 
įniuose atsitikimuose. Už — ~ .
kožną prasikaltimą jai grę- 
sia nuo 1 iki 14 metų kalėji
mo bausmė.

lėjiman, kur jis galėtų gaut $40,000. Byla tęsėsi kelias ličkiutę įsimylėjęs,
pavalgyti ir atsigulti. Polici
ja bet gi atsisakė tai padary
ti. Tuomet Mitchell išėjo 
laukan, susijieškojo pagalį 
ir sugrįžęs pradėjo daužyt 
policijos nuovados langus. 
Dabar jau policija jį paėmė, 
tečiaus ne kaiėjiman jį už
darė, bet nusiuntė ligoni
nėn, kad tenai ištrtų jo pro
tą. Policijai rodos, kad jis 
yra pamišęs. Mat, sotus al
kano nesupranta.

DIKTATORIAUS RIVE-
ROS SŪNŪS SUŽEISTAS.

Nuverstojo Ispanijos dik
tatoriaus Primo de Riveros 
sūnūs, Miguel de Rivera, bu
vo iššaukęs dvikovon vieną 
karininką ir tapo kartu su
žeistas. Jis yra iššaukęs dvi
kovon keliatą žmonių, kurie 
dabar neprielankiai ątsilie- 
pė apie jo tėvą.

žudys areštuotas. Sakoma, 
kad Veličkiutė nors jauna, 
bet turėjusi labai daug vy
rų. Ji dirbusi tūlą laiką Ria’.- 
to teatre ir todėl jos pažin
tis buvusi labai plati. 
Schmalz buvęs vienas iš tų, 
kuris praleisdavęs ant jos 
daug pinigų, pirkdavęs dra
panas ir kitokias dovanas.

REPUBL1KONŲ POLITI- 
KIERIAUS DUKTĖ 

SOCIALISTE.
Federalės valdžios dist- 

attomey Tuttle New 
Yorko distrikte yra atkaklus 
republikonas, bet jo duktė 
Charlotte, kuri dabar lanko 
Vassar Kolegiją, yra socia
liste ir griežtai tėvo politiką 
kritikuoja. Kita jo duktė 
pritai in tėvui.

Rumunų policijos viršinin
kas—Sovietų šnipas.

Šiomis dienomis Rumuni
jos sostinėj Bukarešte buvo 
areštuotas policijos viršinin
kas Tibacu. Sakoma, kad jis 
esąs Sovietų šnipų organiza
cijos Rumunijoj galva,

Madride bedarbiai plėšia 
* maisto krautuves.

Ispanijos sostinėj Madri
de paskutinėmis dienomis 
buvo didelių sumišimų. Di
delės bedarbių minios pra
dėjo daužyti krautuvių lan 
gus ir plėšti maistą. Ginda- 

Ima krautuves, policija daug 
bedarbių sužeidė ir daug 
areštavo.

UŽGRIUVO ANGLIŲ 
KASYKI A

Pottsville, Pa. — Netoli 
nuo West Bar Ridge kaime
lio pereitą sąvaitę užgriuvo 
anglių kasykla ir užbėrė du
angliakasiu. Po kelių dienų AUSTRIJOS KUNIGAIKŠ- 
jie da signalizavo, kad dar TIS TURI PASIAIŠKINT 
gyvi. Kiti darbininkai sten- APIE DEIMANTUS, 
giasi juos atkasti. ! New Yorko prokuroras

pasišaukė pas save Austri- 
kunigaikštį Leopoldą, 

kad šis pasiaiškintų apie 
parduotus čia deimantus. 
Tūlas laikas atgal šitas ku
nigaikštis pardavė New 

Policija Yorke karielius, kuriuos Na- 
areštavusi dėl to 5 žydus. ; poleonas buvo dovanojęs 

----------------savo mylimai austrų kuni- 
NELAIMĖ ANGLIŲ KA- gaikščiutei Marijai Luizai.

SYKLOJ ANGLIJOJ. į Tie deimantai yra vertina-
Lancashire anglių kasyk- mi apie $400,000, o Leopol- 

loje, Anglijoje, pereitą są-'das pardavė juos New Yor- 
vaitę įvyko smarkus sprogi- ke už $60,000. Taigi proku- 
mas, kuriuo 5 darbininkai roras nori sužinoti, kaip 
buvo 
20 sužeista.

LIETUVOS ŽYDAI NUŽU
DĖ D-RĄ AVIŽIENĮ?
Žydų spauda Amerikoje 

gavo žinių, kad Lietuvoje, 
Žeimely, buvo nužudytas 
d-ras Avižienis.

I 
jos

is.

ant vietos užmušti, o Leopoldas tuos karielius ga- 
Ivo ir kodėl jis taip pigiai 
juos pardavė.

LEDAS NUNEŠĖ 137 
ŽMONES IR 135 

ARKLIUS.
Maskvos pranešama, 
Kaspijos juroj, netoli 

nutruko nuo

VVILDEY
SAVINOS

BANK
22 Boylston St Boston 

DABARTINIS
DIVIDENDAS

RATOJE

I
Iš

kad
Astrachanės, 
kranto sklypas ledo ir nune
šė Į jurą 137 žvejus su 135

Nuošimtis Prasideda arkliais. Spėjama, kad visi 
KOVO 15. jie bus jau žuvę.
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KĄ DARĖ PONAI IR KU
NIGAI BAUDŽIAVOS 

LAIKAIS.
Lietuvoje yra da žmonių, 

kurie atsimena baudžiavos 
laikus. Karonavos kaime, 
Josvainių valsčiuje. Kėdai
nių apskrity, gyvena Kazi
mieras Antanavičius, kuris 
pasakoja “Lietuvos Ūkinin
ke” štai kokių dalykų:

“Karonavos kaimas ė.io bau
džiavą anuomet grafo Čapskio 

Kėdainių dvarui.
“Atlikdami baudžiavą, vyrai 

turėdavo suarti pusę margo 
per dieną. Nesuarę gaudavo 

nuo urėdo lazda per nugarą. 
Dažnai mušdavo be jokios; 
priežasties. Toks mušimas, ži

noma. labai erzino nors pa
kantrius ir prie visokio su jais 
apsiėjimo pripratusius bau
džiauninkus. Atsirado vienas, 
drąsuolis iš Mačiūną kaimo. 

.Jonaitis. Vakare jis pasislėpė 
po laiptais, kuriais urėdas Vi- 

limavičius eidavo i savo kam
barį ir kai tas ėjo. smogė jam 
kirviu i nugarą, padarydamas 
gilią žaizdą, šita žaizda, sako, 
neužgijo 10 metu.
vičius mirė.
urėdas 
kalvi.
mušti, 
damas
gali. Nelaimingą nekaltą kalvi 
taip nukankino, kad tas i tre
čią dieną numirė. Paskui dar 
kelis Įtartinus vyrus suėmė, il
gai kankino ir pagaliau parve
žė iš Dotnuvos vienuolyno 

gvardijoną (kunigą) ir priver
tė suimtuosius eiti pas tą gvar- 
dijona išpažinties. Per išpa
žinti kunigui Jonaitis prisipa
žino urėdą sužeidęs. Kunigas 
tuojau ji išdavė ponams. Tada 
nežinia iš kur pervežė raudo
nu rubu apvilktą budeli, kuris 

pradėjo su nelaiminguoju ek- 
zekuciją daryti: mušė, ‘arbus’ 
Į smilkinius dėjo, aukštame 
vežime vežiojo Kėdainių mies
to gatvėmis, o plačioje turga
vietėje kankino. Tą dieną visi 
apylinkės dvarininkai atleido! 

nuo darbo savo darbininkus ir 
liepė eiti žiūrėti, kaip kankina 
nusikaltėli, kad daugiau nie

kas nedrįstu rankos prieš po
nus ir ją tarnus kelti."

Taigi pasirodo, kad kuni-{•,>{•

I

j

i

kol Vilima-
Bet kas padarė, 

nežinojo. Jis apskundė 
kuri jis norėjo lazda 
bet tas nesidavė, turė- 
rankoje Įkaitintą gelež-

S8aMMssMssssssaexc======s= 
KOMUNISTAI BALSAVO 
UŽ REPUBLIKONUS. O 
Iš SOCIALISTU NORI 

PAGALĘOS.

"The New Leader" kores
pondentas paduoda iš Mil- 
\vaukee miesto įdomių 
smulkmenų apie tai, kaip 
komunistai tenai buvo su
rengę demonstraciją prieš 
socialistų majorą.

Komunistų organizacija, 
; kuri vadinasi The Trade 

•ykščių. Baisus buvo nelaimin-į (Jnion Unity League, sako 
suruošė

kaip juos tada vadindavo, ‘gir- 
mizonu’. apstojo visą kaimą, 
kuriame buvo 37 gyventojai, 
ir visus išvarė i dvarą. Ten ka
reiviai su lopetomis pataisė 
lentas paguldyti žmogų ir ėmė 
visus koiavoti. Paguldė ant 
lentų po vieną, kirto po 50 
r x ’ ~ "

gų klyksmas ir vaitojimas. Kol! korespondentas,

n' FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON

*1

Kovo 5 d., 1930.

Į | Patarimai Mechanikams 
j Ir Amatninkams.

žaizdos apgijo, nuplaktieji sir- neva bedarbių demonstraci- 
go po kelias savaites. ją, bet ištikrujų tai buvo de-

Laikykit jūsų pinigus šioj 
tvirtoj saugioj bankoj.

Kaip nudažyt ir nupo- {svarai geltonos ar kitokios 
tiruot varį. spalvos miltelių.

Krautuvėse tankiai mato-i Kaįp užšąlu-
me varines tacas ir kitokius . K > r j 
dailius darbelius, kurie turi sias vandens dūdas. 
tamsiai kavinę spalvą ir dai- Jeigu dūdos būna užšalu
siai nupoliruoti (nupališiuo- sios skiepe, tai lengviausis

“Vieną kartą pats ponas 
Čapskis prievarta nusivedė 
Gertrūdą Puriuię i savo kam
barius. Bet mergina buvo stip
ri ir nepasidavė. Tada ponas 
atidarė langą ir išstūmė mer
giną iš antro aukšto ant akme
nų tako. Krisdama mergina 
skaudžiai susitrenkė ir tik po 
kelių savaičių šiaip taip su
stiprėjo. bet visam amžiui pa

liko Ik- sveikatos."

Tai tokie dalykai dėjosi 
laike baudžiavos, kuri atėjo 
Lietuvon kartu su krikščio
nybe.

REAKCININKAI GIRIA
KOMUNISTUS.

“Deutsche Allgemeine 
Zeitung," Vokietijos reak
cininkų organas, kuri cituo
ja “Naujienos,*’ išrašė ko
munistams šitokį pagyrimą:

"Kai dėl komunistų, tai jie 
tam tikrose ribose atlieka nau
dingą funkciją valstybės gyve
nime. Klausimas yra tiktai, ar 
tos ribos jau yra pasiektos ar
ba gal net peržengtos.

"Komunistai turi neleisti, 
kad socialistų partija pasida
rytų perdaug galinga; buržua
zinei ir kapitalistinei valsty
bei jie yra tol brangus Įrankis, 
kol jie veikia, kaip pašinas so

cialdemokratijos kūne."

Taigi pati buržuazija pri
pažįsta. kad komunistai dir
ba jai naudingą darbą, kuo
met jie atakuoja socialistus.

ti). Tas padaroma šitokiu būdas jas atšildyti yra karš- 
budu: imama smulkios pu- tu vandeniu. Reikia užvirint 
rnikos (pumice stone) ir'puodą vandens, gauti leiką, 
minkštu vailoku su vande-į ir po truputį pilti per ją vel
niu varis nušveičiama. Pas- dantį vandenį ant užšalu- 
kui į kvortą karšto vandens į sios vietos. Užšalusią vietą 
įdedama riešuto didumo; nesunku atrasti, nes pridė- 

’ ji yra 
Bet jeigu 

paipa būna užšalusi tokioj 
vietoj, kur vanduo pilti ne
patogu, tai reikia paimti se
nas maišas ar kitoks skudu
ras, įkišti jį į karštą vande
nį, išgręžti, kad vanduo 
perdaug nebėgtų, ir greitai 

. uždėt jį ant užšalusios vie
tos. Paprastai nuo dviejų 
tokių uždėjimų paipa atšįla. 
Kada skudurą nuėmus pai
pa būna nešalta, tai jau le
das joje ištirpęs. Atšildžius 

; vienoj vietoj, reikia šildyt 
i kitoj, pakol pasiliuosuos vi- 
i sa dūda.

monstracija prieš socialis
tus. nes miesto majoras 
Hoan yra socialistas.

Demonstracija atėjo prie 
miesto rotužės ir komunistų 
vadas Fred Bessett atsive
dė į majoro ofisą bedarbių 
delegaciją. Tuo tarpu pasi
likę lauke komunistai pra
dėjo triukšmauti ir policija 

’*1* tris jų suėmė. Bet majoras 
(nieko apie tai nežinojo, nes 
Mihvaukee policija yra ne 
miesto, bet valstijos žinioj. 
Ją valdo gubernatorius. Ma
joras priėmė komunistų de
legaciją labai mandagiai ir 
išklausė jos ’ reikalavimų. 
Komunistai reikalavo be
darbiams šių dalykų: nemo
kamos anglies, nakvynės ir 
medicinos pagalbos jų šei
mynoms: įvedimo apdrau- 
dos nuo nedarbo, panaikini
mo privatinių samdymo 
agentūra ir kai kurių kitų 
reformų.

Majoras atsakė, kad jis 
taip pat stoja už panaikini
mą privatinių samdymo 
agentūra; kad nemokamos 
anglies tiekimu rūpinasi ap
skritis. o miestas daro viską, 
ką jis gali. Tečiaus darbo 
majoras negali bedarbiams 
parūpinti, jeigu fabrikai da
bartiniu laiku neturi užsa
kymų. Tai priklauso nuo vi
so krašto tvarkos, o ne nuo 

į vieno Mihvaukee miesto. Ir 
Į čia majoras Hoan pasakė 
•komunistams karčią teisy
bę. Sako:

"Pasižiūrėkit, kiek iš jus 
pereitais prezidento rinkimais 
balsavo už republikoną Hoove- 
ri ir demokratą Smithą. Jus 
ėjot prieš Socialistu Partiją ir 
balsavot už palaikymą tos 
tvarkos, kurioj šitokios bedar
bes yra galimos, o dabar norit, 

kad socialistai jums pagalbą 
duotą.

“Kada musą valstijos sočia- j 
listai buvo Įnešę legislaturon J 

bedarbiu apdraudimo bilią, ar! 

tuomet jus padėjot mums tą! 
bilią pravesti? Kur gi jus bu
vot tada?”

Komunistai nieko į tuos 
klausimus neatsakė. Majo
ras kaip priėmė, taip ir išlei
do juos labai mandagiai. Ir 
kuomet jis vėliau sužinojo.

■

RUSIJOS “BEZBOŽNI- 
KAI” SUSTIPRINO 

KOVĄ.
Užsienio klerikalų pro

testai dėl uždarinėjimo baž
nyčių Rusijoj daro bažny
čioms daugiau bloga, negu 
gera. Tuose protestuose ra
sų liaudis įžiūrėjo tarptauti
ni reakcininku sąmokslą -r C. G

_ .................... . prieš Rusiją, ir da didesniu
gai per išpažintį lošė tikrų atkaklumu pradėjo pulti
žvalgybininkų rolę tais lai- bažnyčias, 
kais. Išpažintis, žinoma, ki- 
tokio tikslo ir dabar neturi,! 
kaip tik šnipinėjimas.

Toliaus Antanavičius pa
sakoja :

"Dvaro gričioj buvo tokia 
didžiulė ‘piesta’ su prikabintu 
lenciūgu.. Prie jos prirakinda
vo nusikaltėlį ir laikydavo ko
kią parą ir daugiau. 1 
mi iš šitos ‘klengės’ dar plak
davo bizūno ir rykštėmis tiek, 
kad nubaustasis paskui nei pri
silenkti nei atsisėsti negalėda
vo. o dirbti vis tiek 

eiti.
“Urėdų dvaruose 

daug. Vežant mėšlą 
urėdai stovėdavo pakelėmis ir 
jei kas neskubiai važiuodavo, 
tai tikrai gaudavo lazda per 
nugarą ir dar ne nuo vieno.

“Vieną kartą Kalnaberžės 
baudžiauninkų tarpe pasklido 

toks gandas, kad buk yra ras
ta tokia knyga, kur parašyta, 
kad baudžiavos iš vieno kiemo 
reikia eiti vyrui ir mergaitei 
tik po dvi dienas per sąvaitę.

“Žmonės 
priešinti, 
kalbinti pk- 
čininkais’ I 

Nesutikus 
laiko atjojo pas kiekvieną ūki

ninką po 
ūkininkai 
ir šerti jų arklius.

“Pabaigoj savaitės būrys 
kareivių nuėjo i mišką ir parsi
nešė glėbius rykščių. Tuoj 
daugybė kareivių pėstininkų.

17’ADA jus atidarote čekių skyrių ar taupy- 
mo skyrių su The First National Bank of 

Boston iis sudedate savo pinigus po priežiūra 
Naujos Anglijos didžiausiame banke.

Jūsų pinigai bus apsaugoti. Ir jus turėsite 

parankamus atlikti savo piniginius reikalus 
: uose skyriuose, kurie randasi visose Bosto

no daly.-e.

Mes kviečiame kad jus pasirinktumėt The 

First National Bank of Boston, savo Banku.

SKYR1AI:

\VEST END BRANCH—132 Cambridge Street
North S.i.tion Branch

North Station
IVashinjiton Street Branch

5S8 VCashington Street

16 Kitų Skyrių Bostone
★ ★
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šmotelį taip vadinamojo “Ii- jus prie jos ranką, 
ver of sulphor" ir į tą mišinį1 skaudžiai šalta. Be 
Įkišama nušveistas varis. 
Nuo to mišinio varis gaus; 
tamsią spalvą, bus kaip nu
dažytas. Tuomet jį galima! 
nupoliraot paprasta vario 

. politūra (copper polish), 
kurios galima gauti kiekvie
noj geležies krautuvėj. Gi 
“liver of sulphor" galima 
gauti kožnoj aptiekoj, tik jį 
reikia laikyti gerai užkimš
tą.

Antras būdas gauti variui 
tamsią spalvą, tai nušveitus 
jį ištepti paprastu mašininiu 

i aliejum, arba sėmeniniu 
{aliejum, arba kad ir terpen- 
. tinu, ir kaitinti pečiuje prieš 
ugnį, pakol gausis pagei
daujama spalva. Paskui rei
kia nupoliraot aukščiau nu
rodytu budu.

Kaip atnaujinti auk
suotus rėmus.

Reikia nupirkti aptiekoj 
1 unciją Chloride of Potash, 
arba Chloride of Soda, pa
imti dviejų kiaušinių balti
nius, ir viską gerai suplakti. 
Paskui paimti rėmą, dulkes 
nupūsti, nuvalyti sausu sku
duru, ir paėmus minkštą ma- 
kolą (brušį) užtepti aukš
čiau minėtą mišinį. Rėmas 
pasidarys kaip naujas.

Amerikos Turtai 
Siekia 360 Bilionų.
Jungtinių Valstijų pra

monės taryba praneša, kad 
1928 metais šios šalies tur
tai siekė $360,000,000,000. 
Surinkta statistika 1922 me
tais rodė tik $320.800,000,- 
000 turto, tuo tarpu kai 1912 
metais visos šalies lobiai bu- 

ivo apskaitomi i $183,000.- 
[000.000.

Turtai, žinoma, paskirs- 
ityti nevienodai po visą šalį.; 
i Vienos valstijos yra turtin-i 
igesnės negu kitos. Pavyz-Į . - -
idžiui, Massachusetts valsti-1 P^h;----  - - ■ 3 svarai Spamsh vvhite.

Tu daluku galima gauti 
jNevv Yorko valstijoj kož-į^1^'1^110-! malevų aiba ge
nam gyventojui išpuola poPezies krautuvėj.
ZZ.V-Z. j Kalkės angliškai vadina-

Turtingiausia yra Neva-si Hme. Jas reikia nugesinti 
dos valstija, kur ant kiekvie- į vandeniu atviram ore. Pas-

bar jam nieko daugiau ne
lieka, kaip tik poteriauti. Ii 
jis liepia poteriam visiems 
savo kunigams. Ir Europoj 
jau prasidėjo maldos. Mū
siškių špitolninkų organas 
“Draugas" pataria ir lietu
viams melstis. Savo 42-rame 
numery jis rašo:

"Turėdami tai galvoj, galim 
ir mes. Lietuvos katalikai, or
ganizuotai išreikšti Rusijos 
kentėtojams savo nuoširdžią 
krikščionišką užuojautą. Bet 
kad ta užuojauta nevirstą tuš
čia demonstracija reikia, prieš 
ją išreiškiant, už Rusijos krik
ščionis karštai pasimelsti. Pir
miausia tu maldų reikalingi . . ’ , . , . . >, . .... :joj ant kiekvienos galvos iš
mušti broliai lietuviai, pasilikę A J . a., joz? . • 7... „ .. . ‘ ~ įpuola $3,486 turto, tuo tarpu
bar jie ten daugiausia gyvena!
be bažnyčios. be kunigo, be sa-Lo 

.. - , $o,olo.
jų vaikų nėr kas y ’ 

pamoko tikybos dalykų. Daug 
jiems reikia Dievo malonių.
kad iš visur bedieviu apsupti . , - , . i

. ., .... ... . 'bama. kuri turi vos tik po
boIseviKU valdžia likusiems sa-i*, . • , • ___ „ „ T..... ! $1,284 kiekvienam savo erv-
vo tautiečiams vra isleide vpa-i ’ . .ting., litaniją i Av. JuozapataFentOlU1-______________

Xe pro Sal; butu ir mums ją ii-j M!R£ KA,p SUS|TARę 

sivertus ir tarp lietuviu prapla
tinus." Šiomis dienomis visą Ry-

x. .... , igą sujudino nepaprastasNa. tegul kur.ieai su da-i-^^ '
vatkomis meldžiasi, o mes/ pa^jui j vieną kavinę 
pažiūrėsime, ai rusų liaudis,at-jQ žinomj Rygai du pilie- 
pradės popams skvernus bu-įčiai geri pl.ietįliai. Vžsisa. 
ciuoti, ai ne. kę kavos ir bandučių, pra-

dėjo stiprintis. Bet staiga 
{vienas išbalo ir apalpo. Ki
ltas tuojaus prišoko prie jo ir 
{pradėjo kalbinti apsilpusi. 
Bet tuo pačiu akymirksniu' 
ir pats išvirto ant grindų. 
Per kelias minutes atvykęs 
pašauktas daktaras nustatė, 

{kad tuodu abudu piliečiu 
jau negyvi.

Tuojau buvo įtarta, kad 
abudu tie piliečiai buvo nu
nuodyti stipriais nuodais. 
Lavonus nuvežė į lavoninę, 
o policija šokosi kaltininkų 
jieškoti.

Bet kitą dieną, padarius 
lavonų skrodimą, paaiškėjo, 
kad abudu' piliečiai nebuvo 
užnuodyti, o mirė nuo šir
dies plyšimo. Paaiškėjo, kad 
abudu turėjo nesveikas šir
dis. Pirmojo mirimas taip 
paveikė antrąjį, kad ir jo 
širdis neišlaikė.

Šitoks atsitikimas, kad du 
geri prieteliai viešoj vietoj, 
abudu vienu akymirksniu 
numirtų, nėra žinomas ar 
bent neatmenamas.

.. kramentų.

I
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t 
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Farmerių maleva.
Kiekvienas farmeiys gali 

pasidaryti sau geros ir pi
gios malevos savo trioboms 
arba tvoroms numalevot. 
Formula yra tokia:

2 kvortos nugriebto pie
no;

Pusė svaro gesintų kalkių: 
6 unc. sėmenų aliejaus;
2 unc. white Burgundy

nos galvos išpuola po S7,3381 kui Į jas Įpilti ketvirtdalį
X___ _ v- j •___________________ _  \1~ 'nionn moičant TA/A

Kas reikia žinot, kad 
.pietyčia neprisiveltų.
Pieluojant vari, žalvari ar 

kitą koki minkštą metalą, 
pielyčia taip prisivelia, kad 
paskui ji slysta metalo pa
viršium ir daugiau jo nebe
ima. Kad tas neatsitiktų, 
reikia kartas nuo karto pa
trinti pielyčia paprasta krei
da. Tuomet ji neprisivels. 
Šitą “sekretą" retai kas ži
no.pieno ir maišant po truputi 

reikia sudėti burgundišką 
smalą (vvhite Burgundy 
piteh 1; tada supilti likusi 
pi eną ir ant pat galo ispa
nišką kreidą (Spanish 
white). Tai bus balta male- 
va ir su ja galima padengti 
27 keturkampius jardus, 
duodant du “koutu.” Jeigu 
pageidaujama kitokia spal
va. tai vietoj “Spanish 
\vhite,” reikia nupirkti 3

Tėvas uždavė nuodų vaikui, 
o paskuį pats nusinuodijo.

Oaklande, Califomijoj, 
brokeris Lewis uždavė savo 
3 metų vaikui nuodų, norė
damas jį nužudyti, o kada 
tai išėjo aikštėn, jis atsigėrė 
tų pačių nuodų ir mirė. Vai
kas buvo nuvežtas ligoninėn 
dar gyvas.

ažnyčias.
Telegramos iš Maskvos 

sako, kad po to, kaip užsie-l 
nio dvasiškija piadėjo kelti i 
riksmą dėl tikybos persekio-į 
jimo. Rusijoj uždaryta jau 
visa eilė naujų bažnyčių. 
Kazakistano sostinėj, Alma- 
Atoj, uždrausta skambinti 
varpais ir uždaryta keliatas 

jų tarpe dvi ka
tedros, viena pravoslavų, o 
kita lenkų katalikų.

Smolenske valdžia kon
fiskavo visus bažnyčių var
pus ir 1.000 darbininkų pa
sisiūlė nemokamai tuos var
pus išimti iš varpinyčių. Ost- 
rogovske darbininkai surin
ko šimtus ikonų (šventu na- 

. veikslų) ir sukrovę iš jų lau
žą. prie muzikos ir dainų su
degino tdešo.f aikštėj.

, Lutzke tapo uždarytas 
16-to šimtmečio klioštorius 
ir 22 minykai išvyti laukan.

1 Archangelske katedra vi- 
‘ sai buvo sugriauta, o jos vie

ton bus pastatyta įstaiga 
kultūrai kelti.

Vadinamųjų “bedievių" 
leidžiamas laikraštis “Bez- 
božnik” deda visą eilę popų 
vardų, kurie patys išsižadė
jo religinių burtų ir prisira
šę prie “bedievių" organi
zacijos padeda kovoti prieš 
tikėjimo liekanas.

Taigi išrodo, kad Rusija 
bus pirmutinė pasauly šalis, 
iš kurios bus išvytas tikėji
mas į nesamus dalykus.

pai paic n 
Paleisda-į bažnyčių.

turėdavo

būdavo 

ir javus.

ėmė tartis pasi- 
bet ponas pradėjo 
“Įsirašyti būti ‘čin- 
!rba ’volnaskakais.’ 

|>a-irašyti. po kiek

7 kareivius, kuriems 

turėjo duoti valgyti

j 
kad laike šitos demonstraci-{ 
jos policija yra suėmusi 3
komunistus, jis tuojaus pa
reikalavo, kad ji juos palei
stų. Ir suimti komunistai 
tuoj buvo paliuosuoti.
i---------------------

TEGUL JIE MELDŽIASI!
Pasiiiuosavusi iš caro ir 

popų vergijos, rusų liaudis 
pradėjo valytis nuo religi
nių builų ir uždarinėti cerk
ves, kuriose tie buliai buvo 
palaikomi. —

šituo reiškiniu labai susi-, 
rūpino kitų šalių dvasiški ja. j 
Katalikų, protestonų ir žy-; 
du kunigai pradėjo vienu 
balsu šaukti, kad bolševikai j 
persekioja tikinčiuosius. ’ 
Anglijos ir Amerikos klėri-Į 
kalai reikalauja net, kad' 
šiųdviejų šalių valdžios už- . 
sistotų už Rusijos krikščio
nius. Bet cerkvių uždarinėji
mas yra vidujinis Rusijos 
reikalas ir kitos valstybės 
neturi teisės į tai kištis. .Jei-1 
gu popiežius butų taip ga
lingas, kaip jūs yra šiuo at
veju bejėgis, tai nėra abejo
nės, kad jis apskelbtų Rusi
jai kryžiaus karą. Bet da-

TR1NT?
Aš NET NE
TIKINU DRA
PANŲ

i

i
i

/

Delko Mrs. Banis
būna baltesni 

skalbiniai
—“be darbo” budu

MĮANO SKALBIMO diena papra
sta. Aš pamerkiu drapanas į 

Rir.so putas. Tada išgręžta—ir dra
panos būna baltes-• - biskj ar visai 
netrinus.

“Jokiu suminkštytoju nė kitokiu 
muijų nereikia pri, Rinso ir aš be 
baimės yaliu skali ploniausius bo- 
velninius ar lininiu "
Saugus ir labai ekonomikas
Puntukas Rin. o, .įoda dvigubai 
putų už išpus
tą muilą. Iš
dirbėjai 38-ių 
skalbtuvų re
komenduoja 
jį. (lauk DI
DĖT J paketą I 
..________ i

KIEK LIETUVOJ RADIO 
IMTUVŲ.

Pereitų metų pabaigoje 
Lietuvoj užregistruota 10,- 
706 radio imtuvų.
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Daytono Padauža.

ir tokia tebera

w.

I
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Atšaukimui tokio biaurio 
kriminališka šmeižto reika-

kinskį ir J. Januškevičių.
Reporteris.

• •

NEW YORK, N. Y. 
Streikieriai sunaikino 

restoraną.

ANSONIA-DERBY- 
SHELTON, CONN. 

Lietuviai pradeda judėti.
Lietuviu čia vra nemažas*

23 d. atsibuvo 
koncertas ir la- 
nusisekė. Bosto-

S. L. A. 57 Kp. Komitetas 
IVorcester. Mass.

Vasario 24, 1930.

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA

Kaip katalikų krikštynos

užganėdinta. Ypač p. OI- jeta kartų atkartoti. Be to, 
šausko kanklės buvo nauja- bostoniškis Bulskis sudaina-

LEVVISTON, ME. 
Koncertas.

Vasario 23 d. čia Įvyko 
s tautų koncertas, 

parengtas Cosmopolitan

diouraine

visais jo parašais, patalpen- 
tumete ištisai “Keleivyje,”

eim;ewater. n. j. 
A. a. Jurgis Jankauskai.

Pereitą sąvaitę mirė savo r.amuo-
Jurgis Yankauskas, sukakęs 62 

metų amžiaus. Velionis buvo pavyz
dingas žmogus. Jis paliko savo myli
mą žmoną, 4 sūnūs ir vieną dukterį. 
Lai būna jam amžina atmintis.

JONAS YANKAUSKAS.

S. Q
BOSTON ■

UINBY C O M P A N Y
CHICACO ■ NEW YORK

vaikus, tai koks gi likimas jų mes busim priversti kreiptis! 
laukia? Gaila nekalt^ kūdi
kių, nes jie daugiausia nu-

1 Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ® Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

DAYTON, OHIO.

Mirė Stasys Dambrauskas.
Vasario 16 d. vakare štai- kenčia, 

giai mirė Stasys Dambraus
kas, 55 metų, palikdamas 
moterį Pauliną, tris dukte
ris ir sūnų. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų ir savo laiku 
daug pasidarbavęs apšvie- 
tos labui: yra daug aukavęs 
politiškiems kaliniams, 
moksleivių fondams, jo pas
tangomis baigė daktaro 
mokslą jo brolis d-ras Ado
mas Dambrauskas. Velionis 
buvo “Keleivio” skaitytojas, 
buvo doras ir draugiškas 
žmogus, turėjo daug drau
gų, todėl ir susirinko dau
gybė žmonių jį palydėti Į 
kapus. Gėlių irgi buvo daug 
nuo draugų ir organizacijų. 
Vasario 19 dieną velionis 
buvo palaidotas Memorial 
Park kapuose be bažnytinių 
apeigų. B. Varašius pasakė 
prie kapo atatinkamą pra
kalbą. Velionio našlei p. 
Dambrauskienei priklauso 
pagarbos žodis, kad neklau
sė davatkų kalbų ir palaido-!tyt, yra pasiryžę dirbti pa- 
jo velionį laisvai, be jokių, tol, pakol įsigys ūki ir na- 
burtų. Lai jam būna ramus mus. Jie pasakė: “Nenulei- 
pailsis šios šalies žemelėj ’. Į sime rankų; nors ir rastųsi 

priešų, bet mes nenusigąsi- 
pagirtinas nusi-

WORCESTER, MASS. 
Susitvėrė nauja draugija.
Pora mėnesių atgal Wor- 

cesteryje susitvėrė draugija, 
kurios užduotis yra įkurti na
mą pasenusioms savo žmo
nėms. Kaip matyti, prie jos 
rašosi daug žmonių. Štai, pe
reitą susirinkimą, 20 vasa
rio, buvo pakviestos prisidėti 
kelios pašalpinės draugijos. 
Nekurtos jau prisiuntė savo 
delegatus, būtent SLA. 318 
kuopa ir 358 kp., Šv. Jurgio 
draugija ir šv. Liudviko d-ja. 
Buvo perskaityta konstituci
ja, kurią visi delegatai užgy- 
rė. Nutarta pakviesti da kitas 
draugijas. Matomai, reikės 
daug darbo pridėti, kol iš- 
auklėsim šitą draugiją ir įgy- 
sim tinkamą namą savo senu
kams.

Bet musų darbuotojai, ma-

Į valdišką teišmą.
SLA. 57-tos Kuopos Ko

mitetas:
pirm. M. K. Stalulonis 
vice p. P. Jelskis 
f. rašt. J. K. Šaloviejus 
u. rašt. J. Urmonas 
ižd. J. Norvaiša 
ižd. g. J. K. Karazia 
ižd. g. D. G. Jussius.
Nuo Redakcijos:—SLA. 

57-tos kuopos komitetas sa- 
<o netiesą, kad 5 vasario 
‘Keleivy” buvęs apšmeiž
tas D. G. Jusius. Toj žinioj, 
kur buvo kalbama apie 
triukšmą p. Žuko prakalbo
se, nėra minimas joks Ju
sius.

Apie tą triukšmą mums 
buvo pranešta iš VVorceste- 
rio telefonu. Jeigu ištiesų 
policijos nebuvo šauktasi, 
tai mes tą klaidą mielu noru 
atitaisom. Bet kad pabaigus 
p. Žukui kalbą komunistai 
buvo sukėlę lermą, tai pa
tvirtina ir pats p. Žukas. 
“Tėvynėj” jis aprašo tą

“Dzimdzių” vakaras. !me!” Tai
Vasario 15 dieną Dayto-‘statymas, 

ne lankėsi du “dzimdžiai,”| Vasario 
būtent p. Vanagaitis ir p. 01- “Aušrelės” 
šauskas. šį kartą artistai tu- ijaį puikiai _______ _____
rėjo visiškai naują progra- niškiai sudainavo duetą ir 
mą ir publika buvo pilnai publika privertė juos net ke- 
užganėdmta. Ypač p. OI- jeta kartų atkartoti. Be to,__ 1 _ 1 T_l —_ 1________ * — _ *- _ _ _ _ _ _ ' 
nybė daytoniečiams. Pabai- ęo\šol7:’7ubrika'savo"pteji-
goj artistai sudainavo kelia
tą duetų B. Varašiui prita
riant armonika. Tai jau bu
vo tikra lietuviška sutartinė, 
ir žmonėms ji labai patiko.

Parapijonų vargai.
Daytoniečiai nesenai su

silaukė naujo klebono. Pasi
tiko ji labai iškilmingai, su 
gėlėmis ir dovanomis, ir 
džiaugėsi, kad šis tai jau ti
krai bus kitokis, negu, sena
sis klebonas. Bet štai, pra
slinko keliatas mėnesių ir 
naujasis klebonas pradėjo 
kirpti vilnas nuo savų “ave
lių.” Jam visko prireikė. 
Daytone dabartiniu laiku, 
kaip ir visur kitur, 1 
tauja didelė bedarbė, bet 
“gerasis” T"

mu ir ų iššaukė keletą kar
tų grįžti ant estrados. Dai
navo taipgi vietiniai solo ir 
duetą, P. Skrickis ir J. Em- 
kus, kurie irgi labai patiko. 
Choras po Dirvelio vadovys
te puikiai išsilavinęs ir gra
žiai dainuoja. Publika ėjo 
užsiganėdinta namo. Garbė 
aušriečiams ’. M.

triukšmą su visomis smulk
menomis. Tą pat liudija 
“Amerikos Lietuvy” ir p. 
Kybą, kuris ten pat gyvena 
ir yra artimas komunistams 
žmogus. Taigi lermas turė
jo būti ir komunistai vel
tui nori jį užginčyt.

Komunistų laišką deda
me taip kaip jis buvo para
šytas, nieko neatimdami, 
nieko nepridedami ir netai
sydami nei rašybos, nei stor
žieviško tono.

9

“Keleivis”
253 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ponai Laidejai ir Redak- 
viešpa- toriai:—

' : “Keleivyje,” vasario 5 d. 
klebonas to nepai- 1930 m. laidoje, patalpinot 

so ir užsigeidė bažnyčią re- žinią pirmame puslapije, su 
montuoti. Tai kainuosią dideliu antgalviu: “Norėjo 
81,700. Užkrovė ant parapi- Užmušt SLA. Organizato- 
jonų ekstra mokesčius: šie rių.” žinioj sakote, buk ne
gi bėdavoja ir neša kryžių, dėldienį (vasario 2 d.) Wor- 
Dauguma parapijonų turi cestery SLA. 57-tos kuopos 
dideles šeimynas, neturi iš susirinkime, kur kalbėjo or- 
ko dorai pavalgyti ir apsi- ganizatorius p. Žukas, ko- 
rengti; o čia nuolat duok ir munistai pakėlė lermą ir vie- 
duok ant bažnyčios! j nas jų lyderis, kuris “nurija”

Teko girdėti, kad pabai- - i j^do Stebėjus, t.y. D. G. Ju- 
gus bažnyčią teplioti klebo- atsistojęs ir susukęs: 
nas pasakė, jog pirmą nedėl- . 
dieni bus imama ižangos t _. ”' - . 
$1.00 iš didelių ir 10 centų pasaukti
iš vaikų. Taigi bažnyčia jau Įniršusios !:e.„ 
pavirto teatru. Kada musų 
žmoneliai susipras ir nesi
duos save kunigams išnau
doti?
Žmonės labai girtuokliauja.

Turbut niekur kitur nėra 
taip prasiplatinus girtuok
lystė, kaip pas mus. Tiesa, 
jaunimas nelabai girtuok
liauja, bet seni vyrai ir mo
terys, tai jau paskendę al
koholyje. Nesutikimas, muš
tynėm, tarp šeimynų — tai 
kasdieniniai nuotikiai. Turi
me čia keletą našlių; tie tai 
jau už visus geriausia pasi
žymi girtuoklyste. Vienas jų _ 
nesenai sugrįžo iš “belan- nebuvo jokio pasikesinim 
ges;” žmogelis buvo paso- užmušti p. Žuką! 
dintas ant “pakutos” už 
“munšainą,” bet dabar vėl 
geria. Kitas našlys per dau-| laujame, kad šį SLA. 57-tos 
gelį metų turėjo nuosavus .kuopos komiteto laišką su 
namus ir “biznį,” bet pasta-— 
ruoju laiku biznį uždarė ir 
girtas daužosi, lyg tas Mor- toje pačioje vietoje, bėgyje 
kus pO peklą. Abudu kalba- 30 d. nuo jo aplaikymo. Jei 
mi našliai turi dar mažus šį reikalavimą neišpildvsite,

tt., buk policijos jėgos rei- 
* T suvaldyti 

Įniršusios komunistus nuo 
kraujo pralejimą; buk žmo
nės kalba, kad tikrai norėję 
komunistai užmušti p. Žuką. 

Tai yra išgalvota biauri 
melagistė ir krimenalis 
šmeižtas prieš kitokios pa
kraipos, negu “Keleivis”, 
SLA. narius ir prieš didžiau
sia SLA. 57-ta kuopą ir jo 
labjau prieš šios kuopos nar 
D. G. Jusiu, kandidetą Į iždo 
globėjus. — Gi Vasario 2 d. 
SLA. 57-tos kuopos susirin
kime, kur kalbėjo organiza
torius p. Žukas, nebuvo jo
kio lermo, nereikejo nei po
licijos jėgos šauktis, nei vie
nas policistas nebuvo atėjęs: 

~ i?

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

Čia sustreikavo kai kurių pavirto kruvina tragedija, 
restoranų darbininkai. Res-į 
toranai. žinoma, pasisamdė: 
streiklaužių, bet tas neišėjo 
jiems i naudą. Ypač bran
giai atsiėjo streiklaužiai 
Denrodo kafeterijai ant Se- 
venth avė. Vieną dieną pie
tų laiku, kuomet i tą restora
ną buvo susirinkę pietaut

i Naujienas. nežuvo ka
riaudamas už Lietuvos ne
priklausomybę su lenkais 
ir rusais, bet atvažiavęs Ar
gentinon krito iš savų fana
tikų rankos.

Tegul apie tai pasiskaito 
būdamas Amerikoj kun. 
~_l„.is, kuris šitą parapiją 

ka ir labai dievuotas žmo-sutvėrė. Tegul jis pasižiūri,

Prieš Naujus Metus čia 
buvo katalikiškoj Povilo 
Atučio šeimynoj krikštynos. 
Atutis yra šv. Jono lietuvių . 
katalikų parapijos maršai- į 
ka ir labai dievuotas žmo-:;”*.”?“ , t .. . .
gus, taigi ir i krikštynas bu-l kokiais darbeliais dabar jo 
vo sukvietęs'vien tik parapi-!buvuf;|eJ1 ra"K™ai Paslz?'- 

i., mu»v .'u-uniuiv jos narius ir gerus katalikus, imi- Teisių Klumpis.
apie 500 žmonių, atėjo keli: Parapijos galva, P. Paškevi-' 
desėtkai streikuojančių dar-|čius, buvo krikštynose gar-BUENOS AIRES, ARG. .

Komunistai ėdasi prie 
“Rytojaus” lovio.

Maskviniai komunistai 
leidžia čia savo organą “Ry
tojų.” Iki šiol ji vedė Baltuš- 
nikas. Bet dabar atvažiavo 
St. Miščikas ir liepė Baltuš- 
nikui važiuot atgal Į Lietu
vą arklių jodyt ir ubagų 
plukdyt Nevėžio upėj. Miš
čikas dabar eina administ
ratoriaus pareigas, o praša
lintas Baltušnikas ruošiasi 
leisti naują laikrašti, “Ko
munistų Tiesą,” ir žada vilk
ti aikštėn visas šunybes, ko
kių jisai žino pas “rytojie- 
čius.” žada neaplenkti ir po
no R. Mizaros darbelių.

Prašalintas taipgi nuo 
“Rytojaus” lovio Apšega, o' 
ne užilgo ir J. Švedas busiąs 
pasiųstas prie emigracijos 
kontoros ponioms ridikulių 
pjaustyt, kaip jau vieną kar
tą jam yra pasitaikę.

Bet kažin kodėl visi ko
munistai prie “Rytojaus”

bininkų ir pasiskiistę po re
storaną susėdo prie stalų 
tarp svečių. Padavus sutartą 
ženklą, viena žydelkaitė pa
šoko ant stalo ir sušuko: 
“Restoranų darbininkai 

streikuoja? Šalin streiklau-

bes svečias. Balius prasidė
jo 5 valandą vakare ir tęsėsi 
iki 2 vai. ryto. Degtinės bu
vo iki ausų ir svečiai prisigė-j 
rę nebežinojo ką daryt. Jie 
giedojo šventas giesmes,! 
staugė ir kėlė tokį triukšmą,j 

žiai!” Po šitų žodžių visi kad kaimynai per du kvar- 
streikieriai pašoko nuo kė-Italu negalėjo užmigti. Nuo 
džių ir pradėjo daužyti mar- 2 vai. ryto nekurie pradėjo 
muro stalus, indus, bufetą ir'eiti namo, o likusieji pradė- 
kitus dalykus. Svečiai nusi-ijo muštis. Krikštynos buvo 
gaudę ėmė bėgti laukan, ne- po numeriu 16 Limay gat- 
mokėdami už suvalgytus vės, bet kai girti musų kata- 
pietus. Restorano savinin- likai pradėjo muštis, tai at
kas Denrod buvo parmuštas sigrudo net iki No. 61. 
žemėn ir suspardytas kojo- jie rado bestovinčius Joną 
mis. Paskui streikieriai išbė- Jurkštą ir Kazį Liaudanskį. 
giojo. Policija sugavo tik Parapijos maršalka Atutis 
žydelkaitę Rožę Kaplan, ku- tuojaus prie jų prisikabino, 
ri buvo pašokus ant stalo. Sako: “Jus, paršai, kodėl 

Restorano savininkas ap- nebuvot pas mane krikšty- 
skaito. kad nuostolių jam nose?” 
padaryta už 81,500.

Reporteris.

TORONTO, CANADA.
Dėlei komunistų akiplėšiš

kumo Valinčiai apleido 
S. ir D. draugiją.

Turbut nei vienas S. ir D. 
draugijos organizatorius ne
buvo tiek narių prirašęs prie 
draugijos, kiek Valinčius, 
bet dabar, nebegalėdamas 
pakęsti Maskvos pakalikų 

. suktybių, turėjo apleisti d-ją 
, abudu su žmona.
I Per metinį draugijos susi
rinkimą renkant naują val
dybą komunistai pasirodė 
visoje šviesoje. Bijodami, 
kad Jokubynas nepatektų 
d-jos pirmininku, jis griebė
si šlykščiausių priemonių. 
Tūlas Stukas pradėjo per 
“Laisvę” jį visaip kolioti, o 
kitas dirbdamas fabrike vėl 
lietuviams kalė į galvą, kad 
Jokubyno jie nerinktų. Bet, 
matyt, komunistai vis tiek 
nebuvo pilnai užtikrinti, to
dėl ir kontrolės komisija pra
dėjo propagandą varyti 
(kontrolės komisija yra iš 
vienų komunistų).

Dalijant balsavimo blan
kas, Malinauskas per užsi- 
žiopsojimą (jis labai žiop
las) Įdavė užpildytą blanką 
su komunistiniais kandida
tais, jiems priešingam asme
niui, būtent Miliui, o prie 
Miliaus sėdėjo drg. Valin
čius ir Maskelis, kurie tuo 
labai pasipiktino. Drg. Va- 
linčius pareiškė, kad jis ne
norįs turėti reikalo su viso
kiais sukčiais, ir todėl su 
žmona išstojo iš S. ir D. 
draugijos. Labai gaila, kad 
tokie rimti žmonės, kaip 

i Valinčiai. turi apleisti drau
giją dėl komunistų akiplė
šiškumo.

Reikia pažymėti, kad drg. 
Valinčius yra pažangus ir 
pavyzdingas žmogus, skaito 
“Keleivį” ir kitus pažangius 
laikraščius ir yra laisvas 
nuo Romos ir Maskvos bur- 

Kartusis Pipiras.

WILKES BARRE, PA.
Iš SLA. veikėjų konfe

rencijos.
Vasario 23 d. įvyko šios 

apielinkės SLA. veikėjų 
konferencija, kurioj dalyva- 

. Buvo 
tartasi apie SLA. reikalus, 
daugiausia apie Pildomos 
Tarybos rinkimus.

Kadangi Dr. Graičiunas tų. 
kandidatuoja į SLA. prezi-( 
dentus, o Tareila į SLA. iž
dininkus tokiu momentu,' 
kai bolševikai paskelbė ka-i 
ra SLA. užkariavimui, tai 
konferencijos dalyviai vien-' 
balsiai pripažino D-rą Grai-1 
čiuną ir Tareila esant bolše
vikų talkininkais. į

Šios konferencijos daly- desėtku randasi ir lietuvių, 
viai nutarė remti tik šiuos Keliais paskutiniais me- 
ikandidatus į Pildomąją Ta- tais buvo įsileidžiama į Ka
rybą: ’nadą daug imigrantų, tai ir

Į prezidentus St. Gegužį; rietuvių privažiavo čia į vi- 
Į vice-prez. A. Mikalaus

ką;
•Į sekr. P. .Jurgeliutę;
Į iždininkus Kazį Gugi;

daktarus kvotėjus, D-rą
5 didelės žaizdos E' 9'. ,, . „

I I iždo globėjus, M. A. Fia-
iv T TnmišL’AT’iAm

VANCOUVER, B. C. 
CANADA.

Kur lietuviai “lenkais 
vadinasi.

Tai yra mažiausiai lietu
viais apgyventas kampelis. 
Daugumą sudaro skandina- 

'viečiai ir rusai. Apie porą

*

Liaudanskis liepė 
girtam maršalkai eit namo 
gulti. Parapijos maršalka 
labai tuo Įsižeidė ir kartu su 
kitais parapijonais puolė 
Jurkštą ir Liaudanskį mušti. 
Užvirė nauja kova. Jurkštas 
buvo perdurtas peiliu per 
širdį ir krito vietoj negyvas, 
o K. Liaudanskiui buvo pa
darytos L --------- ---------
nugaroj.

Pašaukta policija suėmė 
visus razbaininkus, vyrus ir 
jų moteris, ir nugabeno ka
lėjimam Sužeistąjį Liau
danskį nuvežė ligoninėn, o 
nužudytąjį Jurkštą padėjo į 
lavoninę.

Suimti katalikai ištupėjo būrelis, tik jie buvo apsnūdę sišnekučiuoti, 
belangėj kelias dienas, bet per ilgą laiką. Dabar te- apie č::“y!±-= _____
paskui buvo paleisti, nes ne- čiaus prasideda judėjimas. | Bet veltui mano noras. Mat, 
galėta iš jų nieko išgauti. Jau pastatė scenoje i 
Visi sakosi buvę girti ir ne- veikalėlių, prie kurių prisi- 
žiną, kaip ir kas tenai atsiti- dėjo vietiniai jaunuoliai ir 
ko. Kaltininko neišduoda, senesnieji. Vieni padėjo jau- 
Bet parapijos maršalką Atu- nuoliams lavintis, kiti davė 
tį policija paliko kalėjime, butą repeticijoms,

_______ Matyt, jį įtaria žmogžudys- parūpino salę. Tai yra gra
fos pačios dienos vakara tė.j. Ižus ir pagirtinas darbas. Bu-

p. Kubilienė dainavo lietu- šventakupriai dabar vo padainuota keliatas rie
vių šv. Baltramiejaus švetai- džiaugiasi. Sako, Dievas ka- tuviškų dainų ir pašokta Re
nėje. Čia taipgi suėjo daug talikus myri, visus areštuo- tuviškai. Linksma yra ir tas, 
lietuvių. Ponia Kubilienė tus iš kalėjimo paleido, pa- kad j tokius vakarėlius pra- 
padainavo keliatą dainelių leisią ir parapijos maršalką deda lankytis ir musų mote- 
o tarpais grajino ant smui- Atutį, o Jurkšas buvęs “be- rys su mažais vaikučiais, 
kos p-lė A. Baltrušaitė. Su- dievis,” tai dabar užtai nu
sirinkusieji buvo labai užga- durtas, 
nėdinti. Tai matote, kokia dora

Kaipo šventadienį, tai pas katalikus!
įžanga buvo nemokama, to- Nužudytas Jurkšas buvo 
dėl rengėjos perėjo su kepu- tik 27 metų amžiaus vaiki- 
rėmis kolektuodamos lėšų nas, doras ir blaivas jaunuo- 

gal irtas nepraustaburnis apmokėjimui. Surinkta au-lis, skaitydavo “Keleivį,” 
apsišvarins. J. Z-nM.'kų Lewrotonieti». “Naujienas” ir “Argentinos

slepiasi vis po svetimom pa- (] lik‘o, 
vardem? Kai buvo atvazia- .

.1S, Valstijų prie šio kliubo pri
mulkintojas R. Mizara, taiįfifUĮį kiek jr lietuvių mergi 
ųs čia vadinosi “Rasoda. oK - - - -
dabai- atvykęs prie “Ryto
jaus” naujas pezų žvejoto- 
jas Miščikas irgi ne savo 
pavarde dangstosi. Jis vadi
na save šeiminiškis. Juoda 
turbut jų praeitis, jeigu jie 
nedrįsta visuomenei tikro 
savo veido parodyt.

Telšių Klumpis.

THOMAS, W. VA.

Dabar pas mus graži žie
ma, neperšalta. Bedarbė di
delė, mainos dirba tik po 4 
dienas, uždirbame mažai. 
Balandžio mėnesy žadama 
pradėt būdavot didelį na
mą, gal tada prasidės geres
ni uždarbiai. Lietuvių čia 
mažai, bet visi gražiai sugy
vename ir visi lietuviai skai- 
o “Keleivį.” Iš kas žin kur 

buvo čia užklydęs komunis
tas ir pradėjo Įkalbėti mums 
savo “Nelaisvę,” bet niekas 
jos neėmė. Už tad jis labai 
supyko ir per savo paškust- 
vą pradėjo mus biaurioti. 
Bet komunisto purvai prie 
musų švarių lietuvių darbi
ninkų neprilips, o su laiku

nų. Koncertui svetainė bu
vo nusamdyta City Hali na
me ir publikos prisirinko 
taip daug, kad vargiai sutil
po i svetainę. Programas su
sidėjo iš muzikos, dainų ir 
šokių, ir viskas pavyko ga
na dailiai.

Lietuvių programą išpil
dė p. A. Kubilienė iš South 
Bostono, kuri padainavo 
dvi daineles: “žvaigždutė” 
ir “Dul-dul dūdele.” Publi
ka delnų plojimu bandė iš
šaukti ją atkartoti, bet dai
nininkė išėjus padėkojo 
publikai ir nežinia dėl ko at
sisakė daugiau dainuoti.

sus Kanados užkampius. 
Taip ir man teko pervažiuo
ti visą šią šalį, iš pat rytų į 
vakarus, ir atsidurti pačia
me Didžiojo vandentno pa
kraštyje, kur randasi ir šis 
didelis miestas—Vancouver. 
Čia apsistojęs gavau darbą 
ir apsigyvenau tarp svetim
taučių. Pagaliau, susiradau 
keletą lietuvių; pasidarė 
linksmiau, kad jau ne vie
nas. Toliau paaiškėjo, kad 
čia yra jau senai apsigyve
nusių musų žmonių. Labai 
norėjau su jais susitikti, pa- 

pasiteirauti 
te-Į apie čionykštį gyvenimą.

SLA. kuopa buvo suren
gus balių, kur publikos taip 
pat prisirinko kupinai. Mu
zikantai drožė lietuviškas 
“polkas,” o susirinkusieji 
taip šoko, kad net prakaitas 
iš jų garavo. Gerai butų ir 
daugiau tokių vakarėlių pa
rengus. Ten buvęs.

porą*susitikęs toks lietuvis su 
’ ■ šviežiai atvažiavusiu, neno

ri kalbėti lietuviškai. Ma
nau, pamiršo gal; bet ne. 
Pagaliau paaiškėjo. Mat, 
“negarbė” būti lietuviu, to
dėl beveik visi mūsiškiai čia 
dedasi “lenkais” ir daugiau
sia lenkiškai tarp savęs kal
basi.

Jaunesnieji ateiviai atvy
kę išsirašo lietuviškus laik
raščius, skaito visokias lietu
viškas knygas, o senieji “ka- 
nadijonai” visai apsiblausę. 

Skaitytojas.
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išvijo tave iš buto? Turi nu-Į 
Maike, sipirkęs gražią vietą : 

, ale:dūšiai, tai gali tenai ir krau- 
jStytis. Juk adresą misijo- 

”‘nierius tur būt davė?
—Nedavė.
—Ir nepasakė, kuriuo ke

liu reikia eit?
—Nepasakė.
—Jeigu taip, tėve, tai aš 

Į tau patariu susijieškot ji ir

—Sveikas gyvas, tėve!
—Dėl sveikatos, 7” 

tai bučiau da sveikas, ; 
ant dūšios markatna.

—Nesakyk "markatna, 
tėve, nes tai žargonas iš len-, 
kų kalbos.

—Tai kaip sakyt?
—Sakyk; liūdna.
—Olrait, Maike, 

liūdna.
—O kodėl gi tau liūdna, 

tėve?
—Gaspadinė iš burdo iš

vijo.
—Tai ne didelė bėda, tė

ve. Gali pasijieškot buto ki
tur.

—Jeigu aš turėčiau pini
gų, Maike. tai aš nebėdavo- 
čiau. Ale gauk tu man bur
dą dabar, kada aš neturiu 
iš ko rendos užsimokėt!

—Bet tu, tėve, nesenai da 
turėjai 10 dolerių.

—Jes, vaike, turėjau,
jau neturiu.

—Nejaugi pragėrei?
—Ne, Maike. investinau Į 

dangaus karalystę.
—Nesuprantu, ką tai reiš

kia.
—Į musų parapiją buvei 

atvažiavęs misijonierius. 
vaike, ir aiškino apie amži
ną gyvenimą po smerties. 
Sako, jus čia perkat farma? ■ man gali pasakyt tą sekretą, 
ir auzas, Kad turėtumėt kui ■ —Tai nėra joks “sekre-
gyventi; ale ar daug iš jusųvas,” tėve. Socialistai sako, 
rūpinas Spie gyvenimą ki-Įkaf| darbininkai privalo šu
tam sviete? Čia, sako, mesjSj01.ganjZUOĮj išrinkti savo 
tik svečiai: vakar atėjom, o (valdžią ir visiems pasenu- 
ryt vėl išeisim. O gyvenimas; denis žmonėms Įsteigti prie-

—O ar toj prieglaudoj 
bus šnapso?

—Aš nemanau, tėve, kad 
socialistinė valstybė norėtų 
senus žmones girdyti.

—Tai iš to nieko nebus, 
vaike. Ot. jeigu jus norit 
padaryt regii socializmą, ii 
kad svietas jums pritartų, 
tai darykit taip, kad visiems 
butų gerai. Tiems, ką myli 

į išs'gert, duokit i valias šnap
so: o katrie ruko pypkes, 

Itai tiems duokit tabako kiek 
Į jie nori. Kazirninkams pri- 
! darykit kazyrų ir duokit pi-

I
Į
i 

man;

ale

Lietuvos ir Rusijos 
Diktatūros. Kunigo n/

GAUDO.
UNIGO NAUDA VELNIAI

KOMEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE
----------- ----------------------- K, VI PIJUS.

jų viešas apeigas ir versda-jDiktaturos, kaipo vieno 
asmens viešpatavimas, nie
ku nesiskiria nuo monarchi
jų. Todėl sakyt, kad dikta
tūra yra geresnė negu dau
gumos (Seimo) valdžia, nė
ra išmanu. O vis dėlto ran
dasi lietuvių, kuriems dabar-,------- .... — „---------
tinė Lietuvos fašistinio plau- pagirti.
ko diktatūra tinka, todėl Kunigai, suprantama, ne- 
kad ji “tautiška.” L _ _ _ . .
Lietuvai nauda iš tokios vai- šioj nupuolusio paguost. Ir 
džios, kuri daugiau rūpinasi kaipgi jie galėtų tai padaryt, 
kunigais, 
bažnyčių 
skurdo naikinimu?

Lietuvos diktatoriai kaip 
tik tokie ir yra: jie sujungė 
bažnyčią su valstybe, taip 
kad iš valstybės iždo kuni
gai gauna ; 
su Romos papa 
lyg kurios Lietuvos bažnyčia 
priklauso ne nuo jos užlai
kytųjų, bet nuo papos. Taip- 
pat ii- kunigai. Tečiaus kiek
vienas blaiviau manąs žino, 
kad bažnyčia, ypač papisti- 
nė, daug žalos kraštui yra 
padariusi, o gero—vieniems 

įtik kunigams.
Maža Lietuvos šalelė, ir 

savo skurdo prispausta, o turi ke
lias dešimtis “stebuklingų” 
vietų ir tūkstančius kunigų, 
kurie anaip tol nepadeda ša
liai kilt, o kaip tik priešin
gai, palaiko ją tamsybėj ir 
skurde.

i Šįmet .sumanyta statyt 
Lietuvoj "Prisikėlimo baž
nyčia,” kuri atsieis daugiau 
dešimties milijonų litų, ir vi
si tie pinigai turės būt su
rinkti iš suvargusių piliečių, 
ir tai ne kad loska. o varu!

Tuo tarpu Rusijos dikta
toriai vienu ruožtu naikina 

’’ tikybos burtus, užgindami

mi maldnamius i naudingas 
liaudžiai sueigų vietoves!

Jie pertvarkė metraštį, 
taip kad su sanuoju metraš
čiu, nuo žydo Jėzaus gimi
mo skaitomu, nieko bendro: 
nebeturi. Už tai juos reikia

Bet kokia gali gero pairu >kint, nei dva-

vienuolynais ir kuomet patys juodais dar- 
statymu, negu bais susitepę? Koks gali būt 

doros mokytojas žmogžu
dys Olšauskas arba Rokiš
kio bankininkas ir sukčius 
prafetas Labanauskas?

Jei Lietuvos diktatoriai I 
'algas JiUpaTarė' taip elgtųsi su Lietuvos ku-i 
papa sutarti, su- "«al# . jų politika kaip 
Lietuvos bažnvčia tai juos ben. užtai j
no mm nl.ini- ?ahma but^ PagUtl, nes

atsiimt savo pinigus.
—Negalima, vaike. 

Dievui apieravota, tas 
šventa.

—Nebūk paikas, tėve. Ta
vo pinigus paėmė ne Dievas, 
bet toks pat žmogus, kaip ir 
tu. Dievui pinigai nereika
lingi.

—Tavo kalbos jau nieko 
nemačys, Maike. Jeigu tu 
nori būt man geras, tai ver
čiau duok rodą, kur gauti 
burdą.

—Nežinau, tėve.
—Tai koks iš tavęs socia

listas, Maike, kad tu negali 
žmogui paelpyt?

—Socialistai, tėve, nėra 
stebukladariai. Iš seno šluot- savo laiške jis rašo štai ką: 
kočio jie negali niekam na- 

I mų pastatyti. Jie tik aiškina, 
kaip žmonės galėtų aprū
pinti sau senatvę.

' —Olrait, Maike, tai tu ir

Kas 
iau

bent vienur atliktų tikrai į 
naudingą šaliai darbą, kad, 
apsaugotų minias nuo Ro-Į 
mos juodvarnių išnaudoji
mo.

Lietuvos ir Rusijos dikta
toriai tik viename dalyke 
sutinka — tai žudyme nekal
tų piliečių, kurie smerkia 
diktatūrą.

Reikia tikėtis, kad net ir. 
galingiausiem' diktatoriams 
ateis galas, o su jais ir kle- 
rui, ir Romos Įtakai. Tik ta
da galės laisvė ir apšvieta 
plisti.

Nekenčiu diktatūrų, kaip 
ir kiekvienas laisvas ir blai
vas pilietis; bet iš dviejų dik
tatūrų pasirūkčiau Rusijos, 
jei tai butų valia pasirinkti, 
nes ji apgina pilieti bent nuo 
tikybinio smako. Lietuvos 
diktatoriai eina ranka ran
kon su dvasiškija, ypač su 
papistais. Anis Rūkas.

I

Žemaitis Aiškina Stebuklu “Galybę.”

"Keleivio” redakcija tan- parkratinieti. 
kiai gauna iš Brooklyno laiš- yra be 
kų su dievobaimingais pa
mokslais. Ar juos rašinėja 
koks kunigas, ar zakristijo
nas, mes nežinome, bet jis 
karštai gina stebuklus ir 
mano, kad mes to nežinom, 
ką jis žino. Paskutiniame

anapus grabo bus amžinas į ( 
Taigi. sako, apie tą reikia j 
rūpintis Tenai, sako, reikia o 
pirkti sau lotai ir namus sta-į 
lyti. . 1

—Ir jus nepadavėt ji poli-i 
ei jai, tėve?

—Už ka?
—Už apgaudinėjjimąį

žmonių.
—O ką tu žinai, kad jisĮ 

apgaudinėja žmones?
—Kas parduoda namus ad 

lotus ant mėnulio, tas yra ap-, 
gavikas, tėve.

—Bet musų misijonierius 
mėnulio praperčių neparda
vinėjo, Maike. Jis liepė nu
sipirkti dangaus karalystę! 
dūšiai.

—Tai da didesnė apga
vystė, tėve, nes tokios vie-į 
tos, kaip dangaus karalystėj 
niekur nėra.

—Maike, tu jau pradedi! 
bedieviškai.

—Na, ir ką gi tu padarei, 
tėve? Nusipirkai sau sklypą 
už debesų?

—Jes, vaike; turėjau de
šimtinę, ir užmokėjau.

—Tai ko tu dabar skun
diesi, tėve, kad šeimininkė

"Pereitų metų ‘Keleivy' 
bova rašyta, ar bova visuti- 
nas tavanas. Bet kap para
šyta. tai tik vieni jukai. Ar 
galėj Nojus in septines del
nas surinkti visus gyvūnus, 
po poreli ir patalpinti save 1 • oarkoj:

“Bet aš tavis paklausiu: 
ar'Nojus bova visa d arba 
darytojas? Ne. Nojus bova 
tik Dievą nočvnas. kurs Die
vui liepiant viską darė. Ve 
kor Dievas žodi pasaka, tas 
tor įvykti.

“Kap Dievas galėjo per 
seses deinas sutverte dongu 
ir žeme ir viskun kas yra 
unt dongaus ir žemės, aš či< 
neaiškinsiu, bo niera reika
lą ir pats ta gerai žinai. Tik 
pamanstvk aplei tas septv- 
nes deinas kuriomis bova 
sutalpinta visi gyvūnai in 
Nojaus arka—ar nelengves- 
nis darbas Dievui tun pada
lyti ne kaip jus sutverti? 
Nedarvkis už Dievą stebuk
lus mundresnis, bo ne žmo-

nigų; o muzikantams duokit gaus darbas Dievą stebuk 
po armoniką ir tegul sau ^us niekint, 
grajina per dienas. Tada, " 
vaike, visi bus satisfait ir vas galėjo vondeniu užliet 
viskas bus okei! Bet pakol visa pasauli? Kaip jis galė
jus taip padarysit, aš turiu jo jin sutverti iš nieką ir kur 
eit storotis sau nakvynės, tas vondou yra dabar? Die- 
Maike. vas galėjo tun padaryt jusu

— Laimingos kelionės, tė- pavelienės nesisklausis. Die
ve. vo žodis yra galybė, par jo
----------------------- -------- žodi viskas stojas, o be žo- 

j Pereitą sąvaitę Massachu- džio niekas nesistoja. Tik 
įsetts valstijoj automobiliai žmogus sauraprotis, maž 
užmušė 11 žmonių. Dau- kun išmanąs, nori Dievą ste- 
giausia nelaimių buvo Bos- buklus kritikuoti. Ne tava —« 
tone.-------------------------------darbas yra Dievą stebuklus j važiuot i.

“Toliaus sakai, kaip Die-

Tava darbas 
insikabinėjima Die

vą pažint, o paženos jin die
vobaiminga garbinto. Tai 
toks yra Dievą reikalavi
mas.

"Tu sakai, iš kor atsirada 
balti, geltoni ir juodi žmo
nis ant svietą? Ar tu ir to 
da nežiną, kad Nojus turtė
ja tris sūnūs, iš kurių jauna
sis prasikalta priš tieva, ka
da tievas girtas gulėjo nuo
gas, tai sūnūs juokės iš tie
va. užtai tievas pabodes 
prakeikė ji ir j:s lika juodu 
žmogumi. Tai matai, kad 
netik Dievas gali žmogų 
prakeikti. ale ir žmogus 
žmogų gali prakeikti.”

Je. tai tikri "eudai!” Bet 
vienas dalykas mums vistiek 
neaiškus, žydas Nojus pra
keikė savo vaiką, ir tas tuo- 
iaus pasidarė "juodas;” o 
Romos popiež:ai su savo ku
nigais jau pt i 1900 metų 
susiriesdami keikia savo 
priešininkus, c> vistiek nei 
vienas prakei. tujų Į “nige- 
į” nepavirto. Kodėl? Ne
jaugi žydo keiksmas yra 
stipresnis, n gu katalikų 
bažnyčios bos< anatema?

Antras dah <as, jeigu be 
Dievo žodžio čekas nepasi
daro, tai kali pralotas Ol
šauskas pasmaugė savo mei
lužę? Ar taij pat su Dievo 
žodžiu? Toliaus; kaip Lie- 
uvos dusių ganytojai vogė 

pinigus iš Ūkininkų Sąjun
gos Banko ir kaip jie skuto 
lašinius?—su Dievo žinia, ai
be jo “pavelienės?”

Šituos “eudus” taip pat 
reikėtų išaiškinti.

Šviečianti malė va keliams.
Francuzijoj manoma vieš

kelius nutepi radiumu ar 
kitokia šviečančia medžia
ga. kad nakties laiku žmo
nės keliaudami matytų kur — y .•

(Tąsa) |
Neturi laiką ant scenos tamsu ir tylu. Vėliau 

girdisi kojų trepsėjimas. Įeina klebonas. ,
Klebonas (Kailinius ant rankos nešinas, pa

tamsiai graibosi).—Cicilija!... (Palaukęs.) Ci
cilija!... (Uždega šviesą.) Cicilija. Brrr... kaip 
šalta... Cicilija... Keista, ji visados manęs lauk
davo. Gal vargšė belaukdama užmigo. Cicilija... 
Ir reikia taip Įmigti. Cicilija... (Eidamas per 
sceną, durą link.) Cicilija... (Išeina.)

(Už scenos.) Cicilija... (Neužilgo vėl grįžta.) 
Nėra. Tai pirmą kartą i dvidešimts metų. Hm. 
kur ji galėtu būti? (Pastebi išdraskytą bufetą.) 
Kas čia do monai ? Visi stalčiai ištraukyti!... Lik
torių nėra, nėra ir kitų sidabrinių daiktų. Ką tas 
viskas reiškia? (Priėjęs prie bufeto žiūrinėja.) 
Tikras pogromas' Vagys? Plėšikai? Galvažu
džiai? Gal Cicilijai kur nors galą padarė. Hm. 
Ką tas viskas reiškia? (Eidamas prie durų.) Ci
cilija !...'Ciciliuk, kur tu? (Išeina ir neužilgo Įbė
ga ant scenos labai susijaudinęs.) Vagys! vagys! 
vagys! Plėšikai! (Bėgioja po sceną.) Vagys! 
vagys! Gelbėkite, vykitės. Visas mano gyveni
mo turtas išneštas! Pinigai! pinigai! pinigai! 
(Išbėga, bet ir Vėl grįžta.) Vagys mano visą 
turtą išplėšė! Gelbėkit! vykitės! 0, Viešpatie, 
ką aš dabar darysiu, ką aš dabar darysiu! Visos 
mano gėrybės išplėštos, visas namas augštyn 
kojom apverstas. Viskas išnešta. (Verkia.) O. 
Dieve. Dieve, ką aš dabar darysiu. Kur senatvėj 
savo žilą galvelę priglausiu. Cicilija. kur tu? Ką 
aš dabar darysiu?... Cicilija... (Pažiūrėjęs pro 
langą.) Aaaal... šviesa pas zakristijoną. Gal ten 
vagių lizdas yra susimetęs. O gal zakristijonas 
su kitais savo sėbrais susitarę mane apiplėšė? 
Pažiūrėsim, pažiūrėsim! (Eidamas laukan.) Vi
sus budelius iškarsiu. Nei vienam nedovanosiu. 
Visus iškarsiu! (Išeina.)

(Uždanga.)
•

TREČIAS AKTAS.
Zakristijono grintelė. Po tiesiai, kertėj, pli

kas stalas, ant kurio spingsi maža lempelė. Po 
kairei, prie durų, pasieny, ilgas zoslanas, ant ku
rio matosi viedras su vandeniu ir blėšine.

Silvestras (Pats vienas, vartydamas kelines) 
—Tai visas tavo palikimas. Senos, prakiurusios 
kelinės. Na. ačiū Dievui ir už tai. Davus gėrą 
lopą, užteks man ant kokių 20 metelių, šiaip da 
gana tvirtos atrodo. Tokias kelines negalima 
kas diena dėvėti. Bus tik šventadieniams pasi
puošti. (Patylėjęs.) Tai šykštuolis, net ir lopą 
gailėjosi uždėti. Mat. po sutono niekas nemato, o 
lopas gal pinigą kainuoja. Per 28 metus aš kaip 
šunelis prieš tave šliaužiojau. tikėdamas, kad 
gal ant amžiaus galo tu mane priglausi. Nesu
silaukiau. Palydėjau tavo dusią varpų gaudi 
mais Tegul tau Dievas bus teisėju. Krovei tu 
lobi, tankiai pats sau gardesnį duonos kąsneli 
pavydėdamas, o dabar Ponas Dievas žino kas 
tavo lobiu gėrėsis... Aš tegavau tik prakiurusias 
kelines. (Tarpdury pasirodo klebonas.)

Klebonas (Išlėto).—Silvestrai...
Silvestras (Negirdėdamas).—Bet man turtai 

prie širdies nelimpa. Dieve duok tau dangaus 
karalystę.

Klebonas (Tuo pačiu tonu).—Silvestrai...

Melsvoji Toluma.
Ne\ iliok manęs, o melsta toluma.
Tau dainužės atskris, man negrįš niekada; 
Pasiguosiu ir čia išdidžia vienuma. ,
Nevilioki manęs, o melsva toluma.
Ten vien vėjai supuos begalybės jūres, 
Milijonai gėlių pražydės ir suvys;
Mirčiai žūtį paspęst nieks, oi nieks nesiryš. 
Ten vien vėjai supuos begalybės jūres.
Nevilioki manęs, o melsva toluma.
Tu apvilsi mane, nes apvilti manai;
Tave kure vylium prakeikti milžinai. 
Nevilioki manęs, o melsva toluma.

Tysliava.

Mamyte.
Mamyte mano, mano brangioji.
Vargo dalužėj auklėjai mane.
Tave apleidau—toly klajoju.
Manu Mamyte, tave mylėjau...

Savo lūšnelę andai apleidau.—
Liko Mamytė—ašaros liko..
Saulė pakilus vėl nusileido,— 
žemės kelionė sielai netiko.

Amžinos jūrės ūžė, bangavo.
Baltosios gulbės saulei budėjo...
Grakščios undinės laimę dainavo,— 
.Manęs klajūno nepalytėjo.

Mamyte mano, mano brangioji,
Ilgesio laumės mane bučiuoja... 
žemę klajojęs—jurą godoju, 
Tatfe. Mamyte, saule myluoju.

Tysliava.

Silvestras (Krūptelėja, ir pamatęs kleboną 
pastirsta. Po trumpos pauzos, nedrąsiai, išlėto 
kleboną žegnoja.) Vardan Dievo Tėvo, ir Sunaus 
ir Dvasios šventos... Atsitrauk šėtone prakeik
tas! (Koją už kojos atbulas traukiasi kertas 
link.)

Klebonas (žengdamas vieną žingsnį pirmyn). 
—Silvestrai...

Silvestras (Visas drebėdamas, akis išvertęs). 
Sakau tau. šalin nuo manęs tu prakeiktas pra
garo valdone.

Klebonas (Lėtai).—Silvestrai, tai mano keli
nės.

Silvestras (Visas drebėdamas, išleidžia kelines 
iš rankų, pats sau).—Kas nor Panai Marijai tar
naut... Aniuclas Dievo apreiškė Panai Marijai... 
Sveika Marija, mylistų pilna... Jėzau Sunąu Do- 
vido, susimilk ant musų... Buvo žmogus bago- 
tas, auksuotas, sidabruotas...

Klebonas (žingsnį žengdamas prie Silvestro). 
—Silvestrai, kur tu gavai mano kelines?

Silvestras (Vis daugiau drebėdamas, sau).— 
Nuo peklos žab’ngų, išgelbėk mus Viešpatie. 
(Bailiai traukiasi atgal ir abiem rankom ko tai 
graibo ant užpakaly stalo stovinčio zoslano.)

Klebonas.—Silvestrai, sakau tau, kur tu ga
vai mano kelines?

Silvestras (Staiga išsitraukė krapylą ir bute
liuką šventinto vandens, ir visas drebėdamas, 
pila vandenį ant krapylos ir teškia klebonui į 
veidą).—Sanctus, sanetus, sanetus... Atsitrauk, 
prakeiktas šėtone.

Klebenąs.—Silvestrai, ką tu darai? Sakau 
tau. pasakyk man kur tu gavai mano kelines?

Silvestras (Lyg kad truputį aprimęs).—Klau
syk, šėtone, geruoju tavęs prašau, apleisk tu 
mane. Juk tu žinai, kad aš esu doras, dievobai
mingas žmogelis. Aš visados buvau ištikimas 
savo klebonui ir šventai bažnyčiai.

Klebenąs (žengdamas žingsnį pirmyn).—Sil
vestrai, aš tavo klebonas.

Silvestras (Staiga).—Tu velnias, klebono su- 
tone. Atsitrauk. Mano klebonas jau miręs.

Klebonas.—Silvestrai, tu kliedi. Aš tavo kle
bonas, gyvas prieš tave stoviu.

Silvestras.—šalin, pekliškoji dvasia. Tu gali 
į bile ką pasiversti. Aš jau ir varpais už savo 
kleboną paskambinau.

Klebenąs (žengdamas žingsnį pirmyn).—Ką 
tu sakai? Varpais už mane paskambinai?

Silvestras.—Ne už tave, o tik už savo klebo
ną.

Klebonas.—Aš tavo klebonas.
Silvestras.—Tu velnias, atstok nuo manęs.
Klebonas.—Silvestrai, tu iš proto išsikraustei. 

(Staiga eina prie Silvestro ir nutvėręs už pe
čių purto.) Ats peikėk. Kaip drįsti mane velniu 
vadinti ?

Silvestras (Nesavu balsu suklinka).—O Jėzau 
Marija... (Susmunka klebonui po kojų be žado.)

Klebonas (Pats sau).—Apalpo. Ką tas viskas 
reiškia? Iš proto senis išėjo. Bet kur jis gavo 
mano kelines. (Atsiklaupia ir trina Silvestro 
smilkinius.) Silvestrai. Silvestrai... Atsipeikėk... 
Kas.tau pasidarė? (Atsikėlęs eina prie viedro ir 
pasėmęs vandens, grįžta prie Silvestro.) Silvest
rai. ar tu girdi? (Klaupiasi ir vilgo vandeniu 
Silvestro kaktą.) Silvestrai.... Atsipeikėk...

Silvestras (Lėtai judinasi).—Aš, aš... Kas aš? 
Ar aš sapnuoju? Kur aš?

Klebonas (Raminančiai).—Taip, tai tu pats, 
Silvestrai. Kas tau pasidarė? Ar tu sergi? Gal 
tavo protas susimaišė? Gal vakar perdaug išsi- 
gėrei ?

Silvestras (Išlengvo sėdasi).—Uuu... Klebo
nėli. ar tai tamsta... Uuuu... Gelbėk, klebonėli, 
gelbėk. (Apsikabina klebono ranką, ir glausda- 
mosi prie klelx>no kojų.) Gelbėk, mane velnias 
nori pagriebti. Gelbėk!...

Klebonas.—Aš tavęs velniui neduosiu. Nesibi
jok ! NusiramHik!

Silvestras.—Kur aš klebonėli, pekloj?
Klebonas.—Atsipeikėk, tu esi savo kambary, 

tik apsidairyk, žiūrėk, ar ne namie?
Silvestras (Dairosi, dar vjs nieko nesuprasda

mas).—Nežinau, klebonėli. (Patylėjęs, bailiai.) 
Kur jis?

Klebonas—Kas ?
Silvestras.—Velnias... šėtonas.
Klebonas.—Silvestrai, tu kliedi, čia jokio vel

nio nebuvo.
Silvestras (Greitai).—Buvo, kunigėli, buvo. 

Jis mane griebė. Jis ma»e už sprando jau buvo 
nutvėręs. Vėliau, nežinau ką jis su manim darė. 
(Bailiai dairosi aplink.) Ar, ar aš da gyvas, kle
bonėli ?

Klebonas.—žinoma kad gyvas, tik žiūrėk. 
(Gnybia Silvestrui į nosį.) Ar ne skauda?

Sihestras.—Skauda.
Klebonas.—Na, matai, o tu sakai, kad tu ne

gyvas... Tu gyvas, Silvestrai.
Silvestras.—O tamsta?
Klebonas.—Ką. aš? F f
Silvestras.—Ar tamsta irgi gyvas?
Klebonas.—Ir da kaip gyvas!
Silvestras (Truputį atsipeikėdamas).—Tai 

tamsta da nenumirei?
(Bus daugiau) . » •, ,

— — ■* . *
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VICTOR RADIO ELECTROLA
RE-TA

/ xw m pfu nu >J z lu-antiful. instrument; 
i' c la*t irr.rd i.t Ivjcurji. Šame e'/v.ip- 
•.■cnt as RE-45; rerbinrt >.j extraor- 
dinartj richnexx and rla/unml desi'ju.

Lisi price, ^550, less Eadit/troi.s.

VICTOR 1ADIO }
Victor Ra<i>> in a Iv.rv r ton t 
cabif'ct. 1. ruipiMi'f /m m r tis K-:i2 : 
cabivut t>į rase and į'nrbĮwrov:/l i 
w»ds.

List yrice, lesu Radiotrojuf,

cnt-pricc in<!uc:-nieiiF on <>v«*r-priee<I iner- 
chandisc

Lucile yra Wąrcester 
už sekretorę; Mary yra 
Backer Kolegijoje už 
Anna Leices tef High 

prie

KIEK DORA MOTERIS 
GALI TURĖTI MEI

LUŽIŲ?
Šią visoms moterims gy- J 

vą klausimą sprendė Berly- ’ 
no apygardos teismas.

Vieno Vokietijos pramo
nininko sūnūs apsivedęs su 
našle padavė teismui pa- ( 
reiškimą, kad norįs persi
skirti su žmona, nes ji prieš 
ištekėdama turėjo 15 meilu-«/ 1

žiu.
Vyro advokatas nurodo, 

kad pagal modernišką mo
ralę nesą nieko blogo, jei 
moteris prieš ištekėdama tu
rinti du ar tris meilužius. 
Bet 15 meilužių esąs griež
tas tosios moralės paneigi
mas.

Tokį didelį meilužiu kie
kį esą leistina turėti tik ar
tistėms arba iš principo ne 
tekančioms moterims. Aukš
tos visuomenės vedusi mote
ris privalanti apriboti mei
lužių skaičių.

Žmonos advokatas nesu
tiko su tokiais išvedžioji
mais. Ir jis pareiškė, kad jo 
klieptė turėjusi ne 15, o tik € 
meilužius. Jis pristatė teis
mui visą klientės meilužių 
sąrašą. Visi jos meilužiai bu
vo reisinių arklių savinin
kai. Be to, nurodė advoka
tas, kad vyrui savo laiku bu
vę pranešta apie buvusius 
jos meilužius. Nuo jo buvo 

, paslėpti lik dviejų meilužių 
vardai.

Advokatas nurodė, kad 
teismo praktikoje jau yra 
buvęs panašus atsitikimas. 
Jei vyras žinąs, kad prieš iš
tekėdama žmona turėjusi 
keliatą meilužių, tai jis ne
galįs reikalauti persiskyri
mo.

Visos Berlyno moterys 
nekantraudamos laukia teis
mo sprendimo meilužių kie
kio klausimu.

Berlyno spauda priduria, 
kad teisėjams reikia spręsti 
didelio svarbumo klausimas, 
nes ir jie patys turi žmonas, 
kurių reikalai 
šiais opiais visų 
reikalais.

APSIVEDĖ KATALIKŲ 
KUNIGAS.

Laikraščiai praneša, kad 
Passaic mieste, New Jersey 
valstijoj, katalikų kunigas 
Louis J. Jeckert įsimylėjo Į 
17 metų amžiaus mergaitę, 
Teresę Miller’iutę, ir apsive
dė su ja, paimdamas civili 
šliubą. Apsivedęs jis, žino
ma, pametė kunigystę. Tere
sė Miller’iutė giedojo prie 
bažnytinio choro ir tenai ku
nigėlis į ją įsiklepojo.

sutampa su 
moterų

RUSU RAŠYBOS 
NIZACIJA.

Sovietų švietimo

LOTY-

Sovietų švietimo komisa
riate susidarė specialė komi
sija nišų rašybai į tarptauti
nę lotynų abėcėlę perversti.

Komisija taip pat svarsto 
klausimą perversti buriatų, 
mongolų ir kalmikų rašybą į 
lotynų abėcėlę.

Dvf kitos komisijos svars
to rusų abėcėlės ortografijos 
ir punktuacijos projektą. 
Manoma taip pat peržiūrėti 
žydų orfografiją.

Pavolgės vokiečiai 
pat iškėlė klausimą apie ra
šybos suprastinimą, kurio 
projektas bus Įneštas per
žiūrėti jų respublikos sov- 
narchomui.

SULTONO PAČIOS GAU
NA $30,000,000.

Kada per revoliuciją Tur
kijoj buvo nuverstas sulto
nas Abdul Hamidas, tai vi
sos jo pačios pasiliko “be 
iarbo.” Vėliau kai kurios jų 
įtekėjo, nes .tai buvo su- 
inktos gražiausios moterys, 

<ai kurios jau mirė, o devy
nios pasiliko da iki šiai die
nai be prieglaudos ir globos. 
Dabar gi Graikija pasiūlė 
joms $50,000,000 už liku
sius sultono turtus Graiki
joj. Sultonas mirė kalėjime 
1918 metais. į

PAKORĖ MOTERĮ.
Florence, Ariz.—Pereitą 

<ąvaitę vietos kalėjime buvo 
pakarta moteris vardu Eva 
Dugan, kuri treji metai ai
žai užmušė .savo meilužį. 
Kartuvės buvo pritaisytos 
aukštai, ir kada platformė 
nukrito, moteris su kilpa ant 
kaklo nukrito žemyn 6 pė
das. Toks kritimas taip 
smarkiai moterį sukrėtė, 
kad kilpa nukirto jai galvą 
ir kūnas be galvos nukrito 
žemėn. Tai buvo baisus re
ginys. Ir tokį darbą atlieka 
krikščioniška valdžia.

I

DIDELĖ INDŲ ŠVENTĖ.
Į seną šventą Indijos mie

stą Allahabadą, kuris guli 
Gango b Džemmos upių 
santakoj, suplaukė iš visų 
Indijos dalių didelės indų 
minios. Jos dalyvaus tradi- 

i cinėj indų šventėj Humbh 
i Mels, kurios metu indai 
maudosi šventos Gango 
upės vandeny. Tai yra di
džiausia indų šventė, kuri 
švenčiama kiekvienus 12 
metų. Į tą šventę jau susi
rinko keturi milionai maldi
ninku.3>

to choose the best

NEKROLOGUA.
CHEKRY VALLEY, MASS. 

Mirė Juozapas Bud nūs.
Vasario 3 d. šių metų, čia mirė J. 

Uudnus, angliškai vadinosi Goodness. 
Jis atvažiavo iš Lietuves būdamas 
jaunu ir ilgus metus gyveno Worces- 
tery. Velionis paliko dideliam nuliū
dime savo mylimą žmoną Agotą, du 
sunu ir tris dukteris. Juozapas yra 
Mass. Farmaceptų Kolegijos profeso
rius, Benediktas y ra minėtos , kolegi
jos studentu 
Šilk Mills Co.

i Worcesterio 
sekretorę ir _
studenfe. Velionis prigulėjo 1 
Susiv. Liet. Am.. Sūnų ir Dukterų 
Dr-stės, Worcestery ir prie kėlių ki
tų. Palaidotas vasario 5 d. Lai būna 
amžina atmintis.

Lucille F. Gdodness.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės, pa

geidaujama kad turėtų kiek pinigų 
prisidėt prie gero biznio arba turėtų 
savo gerą biznį.

MATHEV YSZARA
*2 So. Brown st., Rhinelander, Wis>.

J ieškau apsivedimui merginos tar
pe 30 ir 40 metų amžiaus. Aš esu vai
kinas ir turiu gerą darbą. Kurios no
rėtų susipažinti, platesnius žinias 
suteiksiu per laišką.

PETER A. SAGAT
i 566 Washington avė., Glencoe, III.

Pajieškau Magdės ir Alenos Alans- 
kučių, pirmiau gyveno Shenandoah, 
Pa. Paeina iš Mikeniškių kaimo, Ru
daminos parapijos. Prašau atsisaukt, 
arba kurie apie jas žino, malonės 
pranešti. ’ (10)

Ona Alenskutė-Dambrauskienė 
416 No. Main st., Waterbury, Conn.

LLECTKOLA E F. 4',
The coinpletf, Modrrn nunirai 
iuntrvment. 'Victor Radio and rec- 
crd rcprodvrtion through naute 
matrhlrmi antplijfrinp nystem. Mu- 
nirallif, thrre is ru/ great'r Victor 
iiud rumcitt.
Lint y riet, £275, Radudrans.

ricron
The vcorid's fineli radio receivrr 
irt a eiiuplp, 
eabinet. .* tigone
$155 list pricė,

RADIO R Si

Modern. rampa et 
re n afford it at. 
leea Ladiotr>/n.i.

VICTOR RADIO

Perforniance, proven Ey 4«t and comparison 
Tone, BEYOND COMPARISON
Ouality, guaranteed by Victor name and trade- 

įnark
Appearanec—world iamcus Victor cabinet work 
I alue only V ICTOR—w<»rld’s < •klest and largest 

r.iaker of reproduein" musical instruments 
—could give

Our Temis: easy for rtnyone to <>wn Victor Radio

ih youF i)wn home
Victor Kuilio neciL no salesman ai yoor eJl>ow. Take it home witli you. Tesi it yourself! Eliminatc 

tiic salrs-arguirents. and consirier the vilai faets ILted above. We wili agree uitli your verdiet.
A home demonstration wil! cost you nothing, u iii not obligate you in any way. I.et us know*today 

wben we can sent’. \ ietor Radio home for your lest—any model you choose. (And they’re going fast!)

Tęst Victor Itodio

Pajieškau protingo vyro apsivedi
mui, nuo 50 iki 60 metų, kuns gerai 
užsilaiko. Aš esu našlė, 50 metų, tu
riu ?5jOOO pinigų. Bile kokie, neatsi- 
šaukit. (10)

j MRS. A. WANER
į P. O. Box 1276, Paterson, N. J. 

Į Pajieškau gyvenimui draugės, be 
i vaikų, nurf 25 iki 35 metų; aš esu 37 
metų. Kurios norėtų arčiau susipa
žinti. prašau prisiust savo paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. (12) 

| J. N., 547 No. 5-th st.,
Philadelphia, Pa.

i ----------------------------------------------------
į REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. kuris nusimano apie pie
nininkystę ir apie abelną farmos dar
bą. Atsišauki: vpatiškai ar laišku.

PIUS KARALEVITZ (11)
OTEGO, N. Y.

PAJIEŠKAU KURPIAUS
Kuris moka taisyt senus čevery- 

l.us, pavienis ar ženotas be vaikų; 
butų pageidaujama, kad butų buvęs 
bizny ir kilęs iš Jurbarko.

C. PAKAITIS
1124 So. Franklin st.. So. Bend, Ind.

If you tore music^ you’U ivant VICTOR Radio

GEO. MAS1LI0NIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DEARBORN, MICH.
NAUJAS LIETUVIŲ KOTELIS
50 kambariu, garu apšildomas, šil- 

. tas ir šaltas vanduo kožnas kamba- 
1 ry, švariai užlaikomas. Lietuviai, ku- 
: ric dirba pas Fonlą, prašau ateit gy- 
' vent pas mane, nes visai netoli ir 
j prieinama kaina. Savininkė našlė.

WILSON HOTEL (11 > 
1903 Mulkey and Taxedo st.,

DEARBORN, MICH

I PAJIEŠKOJIMAI
!

NORI SUSTABDYT 
ALIEJAUS TRUSTĄ.

. V?C^Oil ę°<T ir£ta?' ^ieškau švogerių Jurgio ir Ar 
dard 011 Co. of New York,jriaus Pauiiukaičiu, i

Vitii nriiriilpin paei.*>a iš SKirsnemuniŠKių kaimo,į. . . P ' Jurbarko valsčiaus, Raseinių apsk.l
prie Vieno aliejaus trusto, -Jų tėvo vardas buvo Mikas ir jis mi-Į 
bet Sharmano įstatymu bu-r-'3 Amerikoje, ir da yra vienas brolis Į 

vo perskirtos, Šiomis dieno-j r, ;kė ženota su Andrium Simokaičiu į 
mis vėl pradėjo tartis apie iu pačių prašau atsišaukti, arba ku-j 

. .... r J ~ r I ne apie juos žino, malones pranešt'.;susidėjimą krūvon. Senato- ■ busiu didelei dėkinga, 
riai Wheeler ir Walsh iš!
Montanos todėl ruošiasi kel
ti Senate dideli triukšmą.
Dės SUSldejUSlOS tos dvi kom- j cko. angliškai vadinasi Anthony No-

EXTRA! NUMAŽINTA 
KAINA

SEKANČIOS 3 KNYGOS: Paslap- _ t — i--------- |S—25c.; Nauja
Trakų apskr . Į Pajieškau dėdės Juozo Jukelio, t.>•

'- ’ s brolio Jievos Jukeliutes, Ma-
•otes apskričio, l~

mo. Gerbiamas dėdė, ---
šaukti, nes yra labai svarbus reixa- sapno 2;<.;
las. Tapigi prašau tų, kurie apie ji įdomi 2>c ----

kur iis randasi, gyvas ar miręs, visas 3 kr.vgas Kūne pnsiųs 35c. ga-

į Pranas Žukauskas, ' . .
i Kruonio valsčiaus, Ginteikiškių kai- motinos
! mo, du metai kaip gyvenu Kanadoje,' riampolės apskričio, 
Į pajieškau dėdės Antano Kajaucko, jis

PARYŽIUJE PAVOGĖ
RUSU GENEROLĄ.
Pabėgę nuo bolševikų už

sienin rusų senosios armijos 
karininkai ir po šiai dienai 
turi ivairincp valstybėse sa- uvi nuin-jcko. angliška: vadinasi Anthony No-tuii Įvaino-e aktypese .a panijos ; vieną trusta gali vic,k- rae}na iš P^enų parapijos, su-į 
vo kariškas organizacijas. vontį.0iiu<;ti o-azolino kaina'v ų .Pra?au atsisaukt:, ar kas. 
Mirus generolui Vingeliui, 
tų organizacijų priešaky at- 1 v

H. SIMOKAT
R. D. 15. Box 34, Stepney, Conn.

taip

,_____ , Į SEKANČIOS 3 KNYGOS: Paslap-
Puskelnių kai-tys Lošimo kazyroms—25c.; Nauja
prašau atsi- Sapnų knyga, išguldymas kiekvieno 

iroiVa- Pasairu bnvtyolo
gaus

Gali
(10)

So. Boston, Mass.

Pasakų knygelė, labai
Kas prisius 50c.,

_ į v* •- — vy J---

■ _j I gvvena Amerikoj suvirs 15 metų, pa
vadinusi Powelh!?i."a * Kruonio valsčiaus, Ginteikiš- 

i kių kaimo. (11)
P. ŽUKAUSKAS 

418—3 Avė., N. E. Calgary, Altą., 
Canada.I ____ _____  ,

Pajieškau švogerio . Antano Ratke- ji-nM
vičiaus. Sabališkių kaimo, Antaemu-' P.YJIEsKOMA:
nio valsčiaus, Alytaus apskr. Prieš ( Antanas Ivanauskas, išvykęs į A- 
karę gyveno Amerikoje, per karę Ru- 'menką iš Klovainių miestelio, turįs 
sijoj, o dabar girdėjau kad išvažiavo seserį Oną ir giminaiti Marcijoną. 
į Braziliją. Prašau atsišaukti, arba Gyvenęs ir dirbęs kažkur kasyklose, 
kas apie jį žino, malonės pranešti, i - - - - -

PRANAS USCILA (12)
005 Bank st., VVaterbury, Conn.

Kazimieras Jurkonis, pajieškau 
brolio Frano Yurkonio. Prašau atsi-! 
šaukt arba kas apie jį žino, malonės 
pranešti. (10)

į CHAS UKANIS
144 E. 4-th st.. New York. N. Y.

žino, ku. j—> ------- . o. /iii
teiksis pranešti. . '

Ona Miliutė-Vaičiuliomene
Jigliškglių kaimas, .iavaravo valse., 
Mariampolės apsk., Lithuania.

Ii pasirinkti dvi kurias nori, 
siųst pastos ženkleliais.

P. MIKALAUSKAS 
248 — 4-th st..

Pajieškau brolio Antano Navikau-

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

VISŲ LINIJŲ.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams, tėvams, broliams ir seserims;
j » * y ,

Pajieško giminaitis
Viktoras Davidonis, — j-. . -- -----------------------------,

1920 m kovo mėnesį iš Rygos į Ka-;t*‘PJn partraukiame ant farmų darbų 
nada Kilęs iš Šėtos vaisė., Kėdainių draugus bei pnetehus. Išsistorojame 
apskr I

Pranas Skirpstunas, kn^s ■» 
kuonio miestelio, Amerikon atvykęs j 
apie 1S06 m. Gyvenęs Gilberton, Pa. į 
Prašoma suteikti žinių ar jis gyvas 
ar miręs.

Aleksandras Kondratas, seniau gy
venęs 867 Fillmore avė., Bu f falo, 
N. Y. Jieško sesuo Leonora.

Antanas Drulis, Amerikon atvykęs 
1904 ar 1905 metais, gyvenęs pas se
serį Marijoną Bublienę.

Jurgis Kaminskas, seniau gyvenęs 
Buffalo. N. Y., vėliau išvykęs dirbti į 
Connectieut tabako ūkį.

Vincas Andriuškevičius, kilęs iš 
žiegždrų, Pažaislio valse., Kauno ap., 
Amerikon atvykęs 1911 m., gyvenęs —, uiW5B,s SWJnas ™rJ
Bayonr.e. N. J. ir vėliau Tower Clty, vanduo ir geras klimatas Norint ui 
Pa , grįžęs po karo iš Amerikos ar- ....................... ■ ■ *
mijos išvykęs kitur.

Jurgis Petrauskas, turįs brolį Liud
viką. gyvenęs Bostone, Mass. Pajieš
ko giminaitis

Juozas Kaškelis. tėvas ir tuo pat 
vardu sūnūs. Amerikoje prieš karą 
gyvenęs Pittston, Pa. ir Pori Gry- 
fi’ck, Pa., Mayu st. 1138a, kilęs iš 
Luokės valse., Telšių apskričio. Į

Kazys Stogis, gyvenęs Moline, III., 
kilęs iš Šiaulių apskr.

Vincas Morkis, gimęs 1904 m. Bai
sogaloje, Kėdainių apskr., Amerikon 
išvykęs 1929 m birželio 14 d. iš Ham
burgo.

Pranas ir Agota Mikulėnai, turį 
vaikus Emiliją. Adolfą ir Bronių, ki
lę iš Švenčionių apskr., Tverečiaus 
valse . Pakalnės kaimo, gyvenę Grand 
Rapids, Mich.

Jieva Adamanytė-Rikauskienė, iš
tekėjusi už Adomo, Amerikon atvy
kusi 1912 m. Pajieško motina Mari
jona

Visi aukščiau paminėti asmenys 
arba apie juos ką nors žinantieji ma

loniai kviečiami atsiliepti šiuo adre
su: Consulate General of Lithuania,

15 Park Row, New York City.

Viktoras Davidonis, 33 m., išvykęs

i pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi- 
kilęs iš Pa- l’etybės popieras Patarnaujame sku- 

p»a>. perai ir teisingai. Atliekame 
~ į darbus asmeniškai ir raštu. Teikiame 

informacijas dykai. Siunčiame pini
gus į visas pasaulio dalis. (15)

GENERAL S- S. AGENCY 
397 Queen Street. West, 

TORONTO. ONT, CANADA.

PARSIDUODA FARMA
80 akerią, gera žemė, visa lygi, nė

ra kalnų nė akmenų, visrf dirbama, iš
skyrus kelis akerius ganyklos. Geri 
budinkai, 9 kambarių stuba, didelė 
barnė ir visi kiti reikalingi budinkai; 
prie gero kelio, geri marketai, 4 my
lios lig miesto; didelis sodnas, geras 
kti, klauskite laišku ar vpatiškai^

JOHN NAUSĖDA (H) 
R. 1, KART, MICH

; žinot pranešti šiuo adresu:
GEO. NOVICK

' 1835 Springrcells avė.. Detroit, Mich.
sistojo generolas Kutepo- NAUJI ŽMONIŲ ŠAUDY- 
vas MAI SOVIETUOSE.

Šiomis dienomis nuteisti 
religinės organizacijos, va
dinamos kryžiuočiai, nariai. 
Iš 15 nuteistųjų 14 žmonių 
sušaudyti.

Šiomis dienomis Vorone 
žo apygardos teismas nagri
nėjo dviejų stačiatikių šven 
tiku ir vienos vienuolės by
lą. Abu šventikai nuteisti 
sušaudyti, o vienuolė kalėti.

Ties Artemovsko vienam 
fabrike susektas didelis 
priešsocialinis nusikaltimas. 
Grupė darbininkų per dve
jus metus sistematingai sa- 
vinosi gyvąjį sidabrą, dėl ko 
fabrikas turėjo milžiniškų 
nuostolių. Šiomis dienomis 
teismas nagrinėjo šią bylą ir 
du darbininkai, vogę gyvąjį

Prieš kelias dienas mini
mas generolas staiga paslap
tingai pražuvo. Visi jieško- 
jimai ligi šiol jokių vaisių 
nedavė. Laikraščiuose pla
čiai rašoma, kad Kutepovą 
Paryžiuje, kur jis pražuvo, 
turėjo sučiupti Rusijos bol
ševikų agentai, ir, galimas 
[daiktas, ji nužudė. Mat, 
bolševikams toki dalykai ne 
P’™*113- , Ge"- Kut?P?v® 

- - ■ jiems svarbu buvo pasalinti
Tokio«;'^ėl to’ j° žuvimas galė- 
' ' ku ,tų žvmiai susilpninti rusų 

Lediniuoto vandenyno! kariškas organizacijas už- 
Pranciškaus Juozapo J-_________

termometras rodo Traukinys užmušė 8 žmo-
• • X’!, _ .....

ŠIAURĖJ NEPAPRASTAI 
ŠILTA.

Pranešama, kad Sovietų 
Rusijos šiaurėj laikosi auk-j 
šta temperatūra. Prie Ar-! 
changelsko termometras ro
do kelis laipsnius ši’.':., ne
paskutinėmis dienomis lyja į 
net poliarinėj srity. Tokios 
pat žinios gautos iš kai 
rių L " ' 
salų, 
žemėj 
4-6 laipsnius šilimos, šiltas 
oras turis katastrofišką įta
ką miško darbams.

nės automobiliuje.
Kenosha, Wis.—Pereito 

nedėldienio naktį privažiuo- w
; įant prie šio miesto vietinis sidabrą, ir 17 supirkinėįu- 

HAVANOS EKSPLIOZI- j traukinys sudaužė automo- x • *•
JOJ UŽMUŠTA 10 įbilių, kuriuo 8 žmonės va- 

ŽMONIŲ. Įžiavo skersai gelžkelį, ir vi-
Pfereitą nedėidienį Ha va-'sus 8 užmušė. Pats trauki- 

nos mieste, Kuboje, sprogo nys irgi nušoku nuo bėgių ir 
didelis garinis katilas prie nuvažiavo Į griovį, tečiau 
vandentekio. Sprogimas už- visi vagonai sustojo stačiai, 
mušė 10 darbininkų, kurie neapvirto nei vienas. Apie 
dirbo prie vandens pųmpa 20 žmonių vienok buvo žu
vimo. _ žeista.

šių, nuteisti mirti.

Suomių sostinėj areštuota 
23,000 girtuoklių.

Žinios* iš Helsinkų sako, 
kad pereitais metais tenai 
buvo areštuota 23,000 žmo
nių už girtybę. Tai reiškia 
10 procentų Suomi jor r c't i 
nės gyventojų.

SO. BOSTON. M ASS.

Pasirinkit ka norit: 1) Gražia fontaninę 
plunksna, 2) nepaprastą paišelį: rašo ir už
dega, 3) 1 sv. saldainių dėžė, 4) trejanka.

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

f DOVANf)S •

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Karmas, Lotus ir Vande
nio Prūdas- Per mane galite pirkti 
ir parduoti.. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje. 
a:. d'rbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas pri< 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Publie)- ' Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
161 VVashington Street, 
MORCESTER. MASS.

i

u/^ZoAOMAv.TARPINlMiAS
l*^s nws taipgi galina gauti rašomosios mn.<rnčles s»i hcfuviŲ rai

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

PARSIDUODA APTIEKA
Biznis įgyvendintas, apgyventa 

apielinkė labai tirštai lietuviais. Pla
tesniu informacijų klauskite laišku, 
nr ypatiškai (11)

18 Millbury si., W«rcc»!er, Mass.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus j
725 Slater Building

HORCESTF.R. MASS. H
Gyvenimas: 101 Steriiag 34. U 

Oftno TH : Purk 3491 H
Namą Tai.: Mapla 49*4 .. I]

i



NEI SĖJA, NEI PIAUNA. BET GRAŽIAI GYVENA. I

CAN’T FOOL US

—Klausyk. daktare, kiekį
tamsta nori už tą instrumentą?

KELEIVIS

a ;šis vaizdelis parodo dykaduonių gyveni ^;;. Florido . Hotelio darže pritaisyta platformė, ku
ria maršuoja merginos, rodydamos drapa;*ii madas ateinančiai vasarai. Tuo budu kapitalistu 
moterys iš šiaurinių valstijų turi prog- - p;.m:.yti. kokių šlėbiu joms ‘‘reikės** pirktis namo 
parvažiavus.

No. 10. Kovo 5 d., 19ol>.

Jaunųjų Socialistų Skyrius
TRAVEL!

For hours they had been together en j 
her fror.t poreh. The moon cast itsj 
tender gleam dowr. cn the young rlO 
handsonie counle who sat strangely 1 u- j 
apart. He sighed. She sigh^Ll 
Finally:

"I vrish I had money, dear,”
Id. “I'd travel.”
lapulsirely, she slipped her fcand 
to bis; then, rising swift!y, she -spėti 

into the house.
Ahgast, l-e loolred at his ha:jd. 

the palm iay a niekei.

1HE YOUNG SOCIALIST. 
z Child Labor.

the šame arguments štili hold 
enough water in the Southern 
statės to keep Child Labor

ASTUONI PRISAKYMAI 
MERGINOMS.

1. Neišjuok vyro arba berne
lio ir nesiskereėiok ant lygaus 
kelio, nes taip merginoms netin
ka ir prie tokių vaikinai visai 
nelimpa.

2. Nepaviliok kitos vaikino, 
kuri ana užsikabino.

3. Nej ieškok meilės pas sve
timtauti ir nenorėk poniškų vai
kinų gauti; jei nori gerą vyrą 
gauti, pareiga tavo lietuvi pa
gauti.

4. Piktumą savo valdyti mo
kėk. širdingai mylėk, nes tik per 
meilę greit ištekėsi, o nebemylė
si, tai sudavatkėsi.

5. Nesižvalgyk už debesėlių ir 
nejieškok tenai bernužėlių; ir 
nevaikščiok užrietus nosi, nes 
greit vertumo nustosi.

6. Nebūk tamsuolė be supra
timo, nepeik ir nekaltink savo 
likimo.

7. Nešluok su liežuviu kaip 
šluota ir nebūk davatka per
daug raguota. Jei su savo ra
gais žmones badysi, daug nege
rumo sau padalysi.

8. Negeisk to, kas ne tavo. 
Kas daug norėjo, nieko negavo. 
Tik bukie protinga, o pamatysi, 
kad busi laiminga.

“I don’c e ve a believe that girt has 
henri.'’

•■.Say. don’t tell ir.e that, boy, wiih 
tho«e iow-i>eeked čresj$es ate vears.”

a

j

Get ’Nother Meal Ticlcet in Hurry
“What!"’ esclaim fd the insurance 

sgent, "you carry :ao policy 
care of your ■Kifefts feture 
shonld die?'*

‘T don’t need to,” retorted
tire, "she is so sn-est and prettyshe'll 
never have to tvosry about the 
ture.”—Clncinnati IXqulrer.

to take 
i f you

the ris.

fu-

Followe<F Order»
Mistress—tvty <<dn‘t you put 

waterme!on in the ice bos as I told 
you?

.MaiiI—I di<1, ca'ai.
Mistress—Eut it ■sn’t cold.
Maid—AVell, hovr could it be? I 

had to take out ther ice to get it in.— 
Capper s IVeekly.

the

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
12 METŲ SUKAKTUVĖS.

LAWRENCE, MASS.
Šitos sukaktuvės čia buvo 

apvaikščiojamos 16 vasario, 
parapijos choras 

Navadauskui vadovau- 
“Lietuva. tė- 

Mes be Vilniaus ne- 
ir da vieną dai- 

mergaitės i

kad

JI NEGALI P AREI ii.
Dvi kūmutės taip tankia; vie

na pas kitą lankydavosi, 
pradėjo viena kitos jau neap
kęsti. Todėl viena jų pasišaukė 
savo mergaitę ir sako:

—Ivlaryt.- aš pasikavosiu į 
klazetą. Kaip ateis Pypkienė, 
pasakyk jai, kad manęs nėra 
namie.

Ir motina pasislėpė,
kumutė ir klausia mergaitės:

—O kur mama?
—Nėra namie.
—Ar greit pareis?
—Nepareis tisai.
—Kodėl?
—Todėl, kad neišėjo.

-Kel." Skaitytojas.

■went
South Araerfca for months

Simiiar Ezperiencei
Esplorer—D'ya Isnovr, once 

about i: 
■nlth a priee cn mr head!

Hostess—Ereadfri! I kr.otv
feelinc. I came h»onie from a 
once with the priee tlcket on uty hat! 
—Humorist.

Poor F% llow 1
W!fe—C>h. Jack, fm so glad you've 

come. I gavę that tramp one of my 
cakes to eat, and bes gone to sleep 
e-> er there.

! Ilusband—Gh—er — I say — you're
Ateina sure he is only as!eqp>?—The Hutnorist,

’•Diskas Lietuvoj už
CUKRŲ BRANGESNIS.

Dabar mes gerai gyvenam— 
Tvoras verčiam ir kūrenant, 
O tvorų kai jau neteksim, 
Medžio triobas užsidegsim. 
Lipdom paskui sau iš molio 
Ir gyvenam kaip papuola. 
Ir kol miškas neatpigęs, 
Tolei busim visi lygus.
Dabar mišką mums tik rodo, 
Tartum cukrų mums parduoda. 
Užu cukrų jis brangesnis, ' 
Užu cukrų jis saldesnis. 
Cukrų perkam kilogramais. 
Mišką metrais, o ne gramais. 
Kiek nor cukraus gal turėti. 
O Į mišką tik žiūrėti.
Cukrų pirkti nieks nedraudžia, 
O už medi skaudžiai baudžia.

Pilypas iš Kanapių.

AT THE GYM

tVrestler—I -altvays feel the mest 
actire in the w*nter—vien do you?

Running Eroad-jtnnper—In th«
spring, oi course.

<3

Tautinės
P- 
j ant sudainavo 
vyne,” * 
r.urimsim 
ną. Dvi jaunos 
vaizdavo Ameriką ir Lietu
vą: p-lė Diknevičiutė buvo 
pasipuošus Amerikos vėlia
va, o p-lė Laukaičiutė — 
Lietuvos vėliava.

Kalbėjo d-ras Mikolaitis 
d-ras Aleksa, p. Urbša i: 
drg. Urbonas. Buvo taipg 
muzikos. P-lės Marketičiu 
tė ir Aldona Bagdoniutė pa 
skambino pianu, Raišiuka 
pagriežė smuiku. Brolia 
Pieslikučiai dainavo ii 
skambino. Paskambino pia 
nu ir Tarnas čeplikutis, taip 
gi jaunas berniukas, o p-1 
Laukaičiutė padeklamavo.

Visas progi’amas buvo iš 
pildytas gerai ir publika vi 
siems gausiai plojo. Ant ga 
lo buvo balsuojama, ar ap 

l vaikščioti Vytauto 500 me 
tų mirties sukaktuves, 
džiuma balsu 
vaikščiot.

Buvo taipgi perskaityta re 
zoliucija prieš Lietuvos vai 
džią. Už rezoliuciją baisa 
vo visi kaip vienas.

Taigi komitetas visiem 
taria širdingą ačiū.

J. Urbonas

Put It in the Will
ęvives of grės t men oft remiml

They <an makt the'.r tviv*s s-.:b’!me,
Before departir.g leavtng; behir.<J them 

Cash for gcods theZve tought on ticae.

them

A Matrimonial Problem
“What happy people you are to hav« 

slz nice daughters* AVhat resources 
for your old age!”

“Tęs. Resources enough! 
difflculty nowaday» consists 
bandiug one's resources!”

Būt th* 
liu>in

gėdos aikštės prieš visas kul-i 
dus — Seimo atstovus — 
užgniaužė laisvą žodį, lais
vą mintį, ir net asmens sąži
nę:

Kadangi ji sauvališkai 
kiekvieną sau neprielankų 
žmogų gaudo ir iki šiai die-j 
rai tebegruda Į kalėjimus,; 
koncentracijos punktus, ir 
net nesidrovi žmogžudysčių,
kad palaikius save valdžios, 
viršūnėse;

Kadangi La\vrence’o lie-

vyzdžiui, aš dil bų Manning, 
Bowman & Co. dirbtuvėj, 
presų skyriuje, kur buvo 
įtaisytos tokios mašinos, kad 
vienu paspaudimu pasidaro 
7 operacijos. Ne gana to, 
kompanija numušė darbi
ninkams po 5c. ir 7c. mo-

įkesties į valandą, o štuki- 
įniams atėmė bonusą, kurio 
pirma mokėdavo po 5c. ant 
dolerio. Bosas sako, skubė
kit, tai pasidarykit daugiau.

C. Stepulis.

Di 
nutarė ap

KAIPGI TADA?
—Dėduk, ar levai po mirties 

eina i dangų?
—Ne, mažyti.
—O žmonės?
—Eina.
—Na, o jeigu levas prarytų 

žmogų ?...

STEBĖTINAS INSTRU
MENTAS.

Vyras nusivedė sava pačią 
pas daktarą, kur ji paprastu1 
savo budu pradėjo daug šnekė
ti. Daktaras tuoj Įkišo jai Į bur
ną termometrą ir liepė palaikyt 
kelias minutas. Ir pakol termo
metras buvo burnoj, moteris 
turėjo būt užsičiaupus.

Išeinant laukan, vyras 
miai kumsterėjo daktarui 
šonę ir sako:

nežy- 
j pa-

Anothcr Chane*
Meakin—Take dancing

WeU, I think not! There 
many other vrays by which I cnn 
aiake a fool of myself!

Hia Wife—Yes, dear; būt you have 
tried all of those!

lessons! 
are too

Dad’a Only Chane*
Father—Frltz, I am disappointed 

that you behave well only rrhen you 
are being looked a t.

Fritz— Būt, Dad, you only smok® 
when mother is out.—Berlin 
Brutnmer.

Der

The Right Wor<ž
“Ts the medicine you have for 

rheumatism used erternally or inter- 
milly?”

"Eternally, I gness. I’ve used nina 
bottics and it hnsn't helped me yet.”-

yonr

Proper Label
Hubby—Wliat in the world do you 

call that—a vase or n botv! or Trhat?
tVifey—I don’t know, the salestnaa 

just called it a bridge prize.
i

Tbe Widow’» Migbt
Smlth—Einsteia, the rieh pawn- 

broker, dled aad left the burtn<-sS to 
Mm wife.

At least a milion men a^e ■ flourishing there. 
and villing' to ttork būt not i Socialists have 
allowed to do so; more than Child Lab^
million children forced to tvork 
in order to supplement the Į 
family budget. This is a sum-j 
mary of Child Labor, and 
another example of the chaos 
which is Capitalism.

The lašt census (1920) re- 
veals that there are 1,060,858 
children between the ages of 
ten to fifteen who work full 
time: more than one third of 
this number being under the age 
of fourteen. These children 
forced by economic necessitv to 
leave school at an early age are 
soon found at all sorts of jobs 
frem farming to vorking in steel 
mills, textile mills, or minės.

1 (Further, there are perhapf 
millions of others vvho in addi 
tion to their school duties tak< 
on the burden of \vage-eamins 
during vacations and afte 
school hours.) The latter ar< 
under very little, if any, statė o 
govemment supervision, no 
even to the extent of havinj 
their numbers recorded.

The worst aspects of Chil- 
Labor appear in the South. O 
the totai number of children i' 
Alabama. Mississippi, Soutl 
Carolina. and Georgia under th 
age of fifteen almost one fourtl 
are tvage-earners; nor do th* 
bare figures tel! that man; 
thousands of children ten o 
twelve years of age work ten o 
more 
there 
tory 
year 
three months to eam low vvage 
pic-king strawberries, beans 
peas. etc. A report of the Penn 
sylvania Department of Labo: 
reveals that children as youni 
as six or ten work twelve an< 
founeen hours a dav and sevet 
days a week. All these aspect: 
of Child Labor mean an igno 

, rant citizenrv, deprived of ai 
opportunitv to get an education 
they also mean a sicklv populacc 
denied when young the chancf 
to .stay out in the air and sun- 
shine, and grow strong anc 
healthy.

During the investigation b? 
Congress of the Lawrence tex 
tile strike, the attomey for tht 
manufacturers špoke to tht 
effect that the citizens of Law- 
rence should be grateful to thf 
mill owners for emplovinj 
young children because by st 
doing they kept them off the 
streets, out of harm’s way and 
also prevented them from wast- 
ing time svimming and playinj 
bąli. This frank admission tum 
ed the investigating committec 
against the manufacturers; yet

akvays op- 
They have 

pointed out that the employ- 
ment of children who ean be 
gi-ven very low pav, means the 
enforced idleness of heads of 
families. By keeping children in 
school until they are sixteen and 
allowing them to play and get 
strong after school hours, there 
tvould be a less serious un- 
employment problem for adults 
as well as a healthier and a more 
enlightened nation.

A few years ago there was 
a very active agitation against 
Child Labor. Pubiic opinion had 
been so muc-h aroused against’ 
this evil. thanks in good part to 
the work of Socialists, that a 
Thild Labor Law twice passed 
oth Houses of Congress, twice 
ras signed by the President, hut 
•ach time was declared uncons- 
itutional by a five to four de- 
ision of the Supreme Court. 
fow it happens that sis out of 
he nine judges who šit on the 
iupreme Court bench are fpr- 
ner corporation lavvyers. ap- 
ointed to their high position 
vacause of their good service to 
he owners of industry. By their 
lecisions on the Child Labor 
,aws these judges ruled i n ef- 
ect that the govemment which 

’.ad the right to compel thous- 
nds of our young men to bleed 
nd die in a war to protect the 
.rofits of Wall Street, or to send 
hem to the fever steaming 
angles of Nicaragua in Mr. 
Toolidge’s private war. has not 
he right to protect the lives. 
’ealth, and right to an eduęa- 
on of little children. Such acts 
how Capitalism in the true 
ght and bespeak again the 
.eed for the ideals for which 
Vjcialists stand. especially in 
ighting to make this country a 
•enuine political democracy by 
urbing the power of the Sup- 
eme Court to nullify acts 
>assed by Congress and signed 
>y the President. A. H. Kalish.

The Young Socialist is an edi- 
torial service of the Young 
People’s Socialist League, an 
>rganization of young people 
etween the ages of sixteen and 
hirty whose purpose it is to 
’evelop its membership socially, 
ntellectuaily and physically so 
hat they may bring about by. 
^rganization and education the 
Tuture 
vealth 
.veekly 
further
’ratefully received.
hould 

Kalish, 
iialist. 
Mass.

I ----
Redakcijos Atsakymai

D. G-—Tamstos prisiųsto- 
uviai nemažai yra iirisidė- se eilutėse yra gražių min- 
ę prie Lietuvos atvadavimo, čių, tečiaus spaudai jos ne- 
irkdami laisvės uaskolos tinka, nes ritmas labai šlu- 
uriškas tautas iškoneveikė buoja. ?»Iatote, eilėms rašyti 
alies konstitucija, išblaškė yra tam tikros taisyklės, ku- 
aisėtai išrinktus tautos va- rių nežinant negalima gerų 
onus ir rinkdami aukas, eilių parašyti. Bet pažinti 
:ad tik Lietuva taptų laisva,1 jas nelengva. Todėl patar- 

Todėl tebūna * pareikšta tume tamstai eilių nerašyti, 
riežtas protestas prieš visas o vieton to parašyti žinučių 
elemtas valdžios priemo- apie darbininkų gyvenimą: 
les, prieš visas piliečių kan- kaip eina darbai, kiek žmo- 
:ynes ir gaivažudystes. Mes nes uždirba, 
eikalaujame savo broliams pragyvenimas ir tt.

’ž vandenyno asmens nelie-'pranešimai visuomet yra pa
reina- geidaujami. Jeigu tokia ži

nia ir silpnai parašyta, tai 
redakcija gali ją ištaisyti; 
bet eiles ištaisyti sunku.

J. ivoškvi.—Tamsta klau-

it

i

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
LIETUVOS VALDŽIĄ.
Mes, Lawrence’o lietuviai 

iškilmingai apvaikščiodam 
12 metų savo tautos nepri 
klausomybės gyvavimo su 
kaktuves. pareiškiame se 
kančią rezoliuciją:

Kadangi dabartinė Lietu 
vos valdžia nėra žmonių val
džia. bet susibuimsi tam tik
ra klika, nesiskaitanti su nie 
kuo, kas liečia atskilti pilie 
čių ir visos tautos gerovę;

Kadangi šita klika neatsi- 
klausdama tautos, vidurnak
tį 16 d. gruodžio, 1926 m. su 
pagelba kariško ginklo pa
statė musų visą tautą ant

kiek kaštuoja
Šitokie

‘iamybės. ir taip pat 
aujam tuojaus:

(1) Sušaul 
teima.

(2) Panaikinti karo stovį.
(3) Palkosuoti politinius'si, kur dingo tie bilionai auk

sinius. j so, ką žuvo per karą—ar jie
(i: Suteikti žodžio ir;perėjo L .1__  1—_ '

paudos laisvę. skitą, ;
(5i Stengtis atvaduoti so-,atsitiko? Ne, tamsta, 

tinę Vilnių. |
Visa tr.i išpildžius. Law- 

ence’o lietuviai bus dėkin
gi ir vėl rems 
alėdami.

Taigi, šalin
Tegyvuoja

•eimas!
Teįiyvuoja
Tegyvuoja 

‘aidžia'.
Pirm. K. Vidunas, 
Rast. P. Bcumi'a, 
Iždin. J. Urbonas.

ti Stei.iamajį

UOtl po i lt ii

hours a dav. 
are thousands 
child workers 
leave school

In additio? 
of migra 
who eacl 

for two o

iš vieno kišeniaus Į 
ar kaip kitaip su jais 

Ne, tamsta, žuvę 
per karą bilionai neperėjo į 
keno nors kišenių, bet buvo 
sunaikinti. Tamsta turbut 

Liet- ą kiek atsimeni, kaip vokiečiai pa
skandino laivą “Luisitani- 
ją,” nes dėl to Amerika ir 

St žiamas karą apskelbė Vokietijai. 
I “Luisitania” tuomet vežė 

i aukso, ir 
prie to da pats laivas buvo 
vertas apie 310,000.000. Da
bar jis guli jūrių dugne su 
visu auksu ir kitokiomis ge
rybėmis. Tai tik vienas tam
stai pavvzdis, kur dingsta 
per karą turtai. O laivu juk 
buvo paskandinta šimtai. 0 
kur d a sugriauti miestai, iš
šaudyta amunicija, žuvę

diktatūra!

demokratija’. ,$5,000,000 vertės
žmonių rinkta i ‘ "

MERIDEN, CONN.
Mašinos atima darbą iš 

darbininkų.

Co-operative Common- 
Comments on these 

articles or reąuest for 
information will be 

Ali letters
be addressed to A. H. 
Editor The Young So- 
21 Essex St.. Boston.

-r-> i i • • * f * be* amuiiivijc*, vi < y

Bedarbių ir pas nūs jau žmonės? Visa tai buvo su- 
matosi nemaža, ne- įveda-1 
mos naujos mašinos išmeta 
iš darbo darbininkus. Pa-

naikinta ir jau niekad nebe
gris. Taigi iš to ir susidaro 
bilionai nuostolių.

v
Saugokitės Šalčio ir 

kosulio, kuris ilgai laikos

JEIGU JUS 
DIRBATE LAUKE

APSISAUGOKIT imdami Scott’s Emulsion 
reguliariai visa žiemą. Tai yra malonus 
lengvas budės imti cod liver oil. Tai ne

bus maisto tonikas, kuris pagelbsti 
apsiginti nuo žiemos drėgmių ir šal- <7 
čių. Lengvai virškinamas. Kiekvie
nas aptiekininkas tari jų. Nurody
mai ant bonkos. Pradėkite šįvakar.

SVEIKA- 
TOS 

APSAU- 
GOTOJAS 
ŽIEMĄ

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Tus 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 gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augima.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos auttfritėtai, 
kaipo vieną iš geriausiu vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
raulsion turi dar kitų gydančiu 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodyta plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir už vgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrir.-as pa
sekmingam gydymui pa tovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, 1 irinčių 
bendrą veikimą su kvėpavi- .11. Jis 
yra labai geras dėl sutv -tinimo 
visos sistemos po blogo š ;o ar 
"tlu.” Pinigus sugrąžinar jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nėpal -ngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip m r lyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

VIDURIŲ 
NEVEIKLUMAS

Vidurių neveiklumas mažina jūsų jė
gas. Tada nei ligonis, r.ei sveikas. 
Tokia jūsų padėtis mažina jūsų prog
resą ir pasisekimą. Imkit

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
refflileriškai po mažą dožą ir atgau
si jėgas! Jis išvalys jtisų virškinimo 
kanalą ir išeisi lauk reguleriškai ir 
pilnai. Jūsų apetitas ir virškinimas 
greit bus atsteigtas. Tos tai prie
žasties dėlei taip daugelis daktarų 
jį rekomenduoja! Visose aptiekose. 
Sempelis iš Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashlar.d Avė, Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 6

Vąrdas ................................... ..
I Adresas ...............................................
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VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS 
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas "Lietuva” parduoda visas 
knygas, kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos, šitas knygų nu- 
piginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirkti knygas. Tokio knygų 
nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Svkiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1390 skirtingų knygų — rasite didesnį 
knvgų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.



Na. iu. KvVu O d., AfckMt.

CAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) "

BRA ŽILUOS IR ARGEN- 
TlfrOS LIETUVIAI GA
LE! NEMOKAMAI SU

GRĮŽTI LIETUVON.
“I etuvos žinios” prane

ša. k id Lietuvos vidaus rei
kalų ministerija pradeda 
vyki- ti gyveniman naują 
įstat; mą apie emigraciją.

Einant juo biurai turės 
nem< karnai parvežti atgal 
tam ikrą skaičių emigran
tų, k irie atsidūrė vargingoj 
pade y.

Tam tikslui musų konsu
latai naujuose emigracijos 
Centruose — ypač Brazilijoj 
ir Ai gentinoj — sustatinėja 
vargstančių išeivių sąrašus.

I

PER DEVYNIS MĖNESIUS 
MIRĖ 30,806 ŽMONĖS.
Praeitais metais Lietuvo

je žymiai pakilo mirtingu
mas. Kol kas surinkta tiks
lesnių davinių tik už pirmuo
sius 1929 m. devynis mėne
sius. Per tą laiką Lietuvoje 
mirė 30,806 žmonės, o 1926 
m. per ta pati laikotarpi tik 
26,376. ‘

1929 m. sausio ir rugsėjo 
mėn. vyrų mirė 16,030, o 
moterų tik 14,776. nors mo
tėm yra daugiau.

7,410 žmonių mirė dėl ne
žinomų priežasčių; 720 mi
rė ne sava mirtim: iš jų 157 
nusižudė, 563 buvo užmušti.

Daugiausia žmonių mirė 
nuo senatvės marazmo, bu- 
:ent, 1,651 vyras ir 2,099 
noreių. Senatvė yra viena
me priežastis, nuo kurios 
Lietuvoje moterų miršta 
daugiau, negu vyrų. Tas pa
rodo, kad vyrai miršta jau
nesni,

Po senatvės seka džiova. 
Nuo šitos ligos per 9 mėne
sius pernai mirė 2,396 žmo
nės — 1,257 vyrai ir 1,139 
moterys.

Trečią vietą užima širdies 
ligos, < 
silpnumas.

I

IŠ MEILĖS NUŠOVĖ 
MERGINĄ.

Mizkunų kaimo, Kaune 
apskrities ūkininkas Pijušas 
Pode vs nuėjo Į Taboriškf 
pas Stasių Mitkų ir apie 8 
vai. ” akare per langą nušo
vė savo mylimą, 19—20 me
tų Oną Mitkaitę. Minėtas 
Pode ys velionę Mitkaitę 
mylė ęs 3 metus ir norėjęs 
apsivesti, nešęs magaryčias, 
vaišinęs tėvus ir Onytę, o tė
vai dukters vis nenorėjo lei
sti. Nepageidaujamas žen 
tas landė Įsisiūlyti grasin
damas; du kartu savo myli
mąją apmušė, grasino ją ii 
tėvus nušauti, namus sude
ginti ir pats nusišauti. Sau
sio 23 d. savo grasinimus iš
pildė. Užtaisė šautuvą ašt
riais kantais kulipka ir šra
tais ir pro langą paleido ver
pusiai Mitkaitei šūvi. Mit- 
kaitė buvo sunkiai sužeista 
ir po 20 vai. mirė. Patsai Po- 
derys savęs šauti nedrįso, o 
tik po kaimą mėtė pėdas, 
buk nekaltas. Ant rytojaus 
anks :i atėjo i Zapyškio poli- nan. Nuo to sykio senės Kau
cijos punktą pasiteisinti, pienės niekas nematė, bet 
kaip nieko nežinąs, ir mėgi-^aimynai atėję pas Kaupus 
no nurodyti kaltininką. Bet 
policija uždarė jį Į daboklę.

PATRIOTIZMO REZULTATAI.

KELEIVIS

Darbininkų galybė yra vienybėj. Bet patriotizmas tą vieny
bę ardo. Vienos šalies darbininkai tankiai puola ir muša kitos 1 
šalies darbininkus. Taip šiomis dienomis atsitiko Califomijoj, 
kur Amerikos darbininkai pradėjo mušti filipiniečius darbinin
kus. šitas paveikslėlis parodo suardytą filipiniečių darbininkų 
kliubą Stocktono mieste. Amerikiečiai Įmetė tenai bombą.

ŽMONIŲ AUKŲ REIKA- f IŠ DIDELIO STROPUMO 
LINGAS EŽERAS.

Zarasai. Zarasų ežeras
, PERŠOVĖ ŽMOGŲ.

Šių metų sausio 22 dieną 
Kretingos valsčiaus Kurmai- 
•ių kaimo gyventojas, Ka
sys Bučkus, nuėjo Į greta 
?santį Senkų kaimo mišką 
pasikirsti kadagių. Tuo lai
tu Senkų kaimo ūkininkas 
Grinius medžiodamas paste
bėjo bekertantį kadagius 
žmogų, prisiartinęs liepė 
jam sustoti, bet šis ėmė bėg
ti. Grinius, būdamas 15 
žingsnių nuo bėgančio, pa
leido šūvi iš medžioklinio 
šautuvo. Kazys Bučkus per
šautas i šlaunį. Ūkininkas 

I Grinius policijos suareštuo- 
______,__________ i tas, o nukentėjęs Kazys Buč- 

nieko nekainuoja išbandyt j kus nugabentas Į Kretingos 
Tūkstančiai patrukusią vyru ir mo-' apskrities ligoninę.

terų gali pasidžiaugt ta žinia, kad. o c

i kol žmogaus aukos negaus 
negali užšalti. Šįmet prie; 
sustodamas taip pat, kaų 
kasmet, gavo vieną jauni t 
auką; būtent: Zarasų pra > 
džios mokyklos mokini... ii; 
tik tuomet užšalo. Žmonė:. 
apie tai kiekvieni metai prie! 
užšalimą buria, kam teks dėl ‘ 
jo užšalimo pasiaukuoti...

< ————————— - ■

Štai Badas Išgydyt 
Patrūkimą

Stebėtinas Naminis Gydymas, Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti ant Bile 

Patrūkimo, Didelio ar Mažo.

i
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APIPLĖŠĖ LIETUVOS 
KARIŠKĄ ATSTOVĄ 

VOKIETIJAI.
šiomis dienomis Berlyne 

nežinomi piktadariai naktį, 
Įsiveržę Lietuvos atašęs pulk. 
Škirpos butan. ji apiplėšė. 
Smulkesnių žinių tuo tarpu 
nėra.

Vaikų kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 
pasidary* pavojingas. Str- 

tą sittndLiant£ 
kuu-mirą su Severą's 
CuUKh Kaišam. vaiku ir 
s inujrnsin favoritą p- r 
50 .retų. Molonu-. 
sausras, veikmingas. 
Jt'^u aptiekininkas 
trri jij. 25 •_ 
ir 50 contų.

4 M

CB-7

s/i

__ A_.
COUGHBĄLŠAM

NENORI L1ETUV1NTI 
MOKYKLŲ.

žydų laikraštis “Idiše Šti- 
me” praneša, kad visos Lie
tuvos žydų mokyklos tėvų 
komitetų suvažiavimas svar
stęs žydų mokyklų padėti. 
Kalbėtojai sionistai nurodė, 
kad esą reikia kovoti prieš 
bandymus sulietuvinti žydų 

į mokyklas. Konferencija nu
karę reikalauti, kad prie 
švietimo ministerijos butų■j • , • • , C V1 v U11211 £ 11 v a X IV-'O k/LALLd

o ketv irtą įgimtai Įsteigta.s žydų mokyklą de-

IŠVIRĖ SAVO UOŠVĘ.
šiomis dienomis Rasei

niuose nagrinėjo žiaurios 
žmogžudystės bylą.

Raseinių ap., Betygalos 
valse, gyventoja Kaupienė 
buvo susitarusi su kaimynu 
Siurliu kažin kur eiti. Siur- 
Ivs nutartu laiku atėjęs, bet 
marti Siurliui atsakiusi, kad 
senoji su kažkokiu nepažįs
tamu žmogum išėjusi Kau-

KRIKŠČIONYS KRATOS! 
SAVO ŽMONIŲ.

“Rytas” Nr. 17 straipsny 
—Rckiškio Uk. s. s. kr. ban
ko byla — tarp kitko rašė, 
kad nusikaltėliai Lesevičius 
ir Kurkys, yra valst. liaudi
ninkai. Liet. Valst. Liaud. 
S-gos Centro Komitetas, pa- 
siren damas suteiktomis ži
niomis valst. liaudininkų 
Rokiškio apskrities komite
to p ’aneša, kad Lesevičius 
ir Kurkys Valstiečių Liaud. 
Sąjungai niekuomet nepri
klausė ir niekuomet nebuvo 
jos nariais.

parlamentas, kaip kad yra 
Latvijoje.

MOTERIŠKEI UŽSNU- 
DUS, UŽSIDEGĖ GALVA. 

į Ki etingiškiuose Gestautų 
kaime viena moteriškė užsi- 
kurusi pečių atsisėdo ties 
pečange. Jauki šiluma ap
šildė jos suvargusio kūno 
sąnarius ir ji ėmė snausti. 
Užsnūdo. Nulinko galva ir 
atsidūrė arti liepsnos. Plau
kuose buvo Įkirstos gutaper- 
čio šukos, kurios nuo lieps- 

’ nos užsidegė. Baisiam išgąs- 
; ty šokosi moteriškė iš mie- 
’ go, bet plaukai jau gerokai 

buvo apsvilę.
ŽA1BUJA VIDURŽIEMY.

Vasario 5 d. vėlai vakare 
daugelis Kauno gyventojų 
giriasi matę žaibuojant. Tai 
stačiai negirdėtas dalykas, 
kad šiuo metu perkūnija 
trankytųsi.

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
PAVASARIS.

Iki šiol Klaipėdos krašte 
žiemos kaip ir nebuvo. Te- 
čiau paskutinėmis dienomis 
pradėjo šalenti.

Dėl taip ilgai trukusio šil
to oro Įvyko visa eilė keiste
nybių. Nekalbant jau apie 
tai, kad Įvairiose vietose 
pradėjo žydėti Įvairios pa
vasarinės gėlės ir net rožės, 
o taip pat pasirodė paukš
čiai, kurie čia žiemos metu 
nesilankydavo, reikia pri
minti ir tai, jog daugelis ūki
ninkų pradėjo rengti žemę 
pavasario sėjai. Jie išvežė i 
laukus mėšlą ir jį aparė. Ne
senai vienas dvarininkas, 
kaip teko girdėt, norėdamas 
padaryti bandymą, savo 
ūkyje pasėjo ., kelis centne
rius pavasarinių rugių.

pilni nurodymai, kuriais kapit. Coli- j 
ir.gs išsigydė patsai dvigubą patruki-i 
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. W. A. Collings, Ine., Box 
70-c, Watertown, N. Y. Nekainuos 
jums nei cento, bet galit turėt laimę. 
Tūkstančiai patrukusių patys per sa
ve pasigydė su pirmu dykai pabandy
mu. Pasiųsk tuojaus—DABAR—pirm 
negu padėsi į šalį laikraštį.

i

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

Nepalyginamas švarumą* ir 
patarnavimas visose tiesose.

i

t

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Soutnampton kas Sereda vier.u iš milžinų ekspresiniu laivu
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: CAKMANIA—Kovo 23. ANTONIA—Balandžio 6.

t: k

paskui sausžemiu j KaunąO
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortes į abu galu iš 

CUNARD LINE-

■V A
New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cur ard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

imiirimi

"”T»

♦ ’S'J'

V

pamatė senės ant lovos ko
jos užkabintus škaplerius ir 
i-ubus. Kitas kaimynas kaž
kur kraujo dėmių radęs. 
Tuojau buvo pranešta poli
cijai ir prasidėjo tardymas. 
Tyrinėjant buvo rasta sude
ginti kaulai. Cheminė labo
ratorija nustatė, kad tai yra 
žmogaus kaulai. I

Teismo posėdy teisiamoji Inkstams Blogai .
Veikiant Imkite

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

VĖL NUBAUDĖ “DARBI
NINKO” REDAKTORIŲ.

Kauno karo komendantas 
nubaudė atsakomąjį “Dar
bininko” redaktorių prof. 
Dovydaiti 500 lt. arba 1 mė
nesi kalėjimo už tai, kad jo 
leidžiamajame laikrašty bu
vo anksčiau paskelbtas su
važiavimas darbo federaci
jos. neoru gautas leidimas. I ______t  ______________Į

>$203ši
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

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

200 Tremont St,x Boston.

Kaupienė nieko nepaaiški
no. Spėjama, kad Kaupienė 
savo uošvę išvirė, o paskui 
kaulus sudegino. '

Apygardos teismas už sa-' 
vo uošvės toki žiaurų nužu
dymą Kaupienę pasmerkė Atsikėlęs SU gausmais nugaroj 
visą amžių kalėti. (gamina rūgštis, sako žinovas.

  į ragšeię i ______7 
ODAflTMC ture-Krcci AIC stengiasi Jąs iškošti is kraujo.

Štai greita pagelba nuo 
pilvo pakrikimų

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pašalina nevirškinimą, ftisūru- 
gimą. gasus pi’rve ar viduriuose, gal
vos skaudėjimą, kvaitulius, ir vėmi
mą. paeinančius delei naikinančių 
konstipaeijos pasekmių. Nuga-Tone 
užveria savy geriausius žinomus vai
stus išvalymui kūno nuo deki kor.sti- 

pri- 
pa- 
yra

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 

rūgštis, sako žinovas. Tu 
perteklius perdirba inkstus.

PRAEITAIS 9 MĖNESIAIS O inkstams užsikimšus, turite juos j 
PRAGERTA LIETUVOJE paiiuosuoti, taip kaip liuosuojate vi-j 

durias, išvaiar.t šlapumo medžiagą. 
Į Kitaip gausite skausmų nugaroje, 
galvos skaudėjimą, svaiguli, viduriai ■ 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie j

tarė suteikti Kauno miestui: nes monopolis’pardavė deg- da7naT1rikarščrulj^
~ * na ir esi priverstas jieškoti pagelbos 

porą syk per naktį.
Pasitark arba su geru patikėtinu; 

gydytoju, aria iš aptiekos gauk ke-Į 
tunas uncijas Jad Salts druskų. Imk' 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčiu 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti, šios pagarsėjusios 

* druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li-

KAUNO MIESTUI VY
RIAUSYBĖ PASKYRĖ 

PASKOLĄ.
Ministerių kabinetas nu-

37 MILIONAI LITŲ.
Per vienuolika 1929 metų 

mėnesiu valstvbinis degti- prasto oro reumatizmas? gels’ Slapu- 
’ _ _ _ _ 'v* o * oi _ .'n c »ii*-', e* t-.*-, —T 7

300 tūkstančių litų paskolą tinės už 36 milionus, 781 
penkeriems metams 6 nuoš. tūkstanti 659 litus. 19281716-, 
Paskola skiriama vanden- tais per tą pati laiką parda- 
tiekio ir kanalizacijos reika-,vė degtinės už 1 milioną Ii-r 
lams. 'tų daugiau.

Sustirę muskulai
c

.—pabandykite šitai

Aštrų* skausmai, šaudanti po jūsų 
sprandą ir pečius, jus visiškai nu
silpnini. Nesikankykitę. Naudokite 
Sloan’; Linimcntą palengvinimui 
skaudamų muskulų sekamu budu:-

Lengvai ištepkite su Sloan’s Lini- 
mentu s!< iudarr.es vietas. Maloniai 
filta. sveika Sloan's silur:a jaučiama 
taip gerai, kaip saulės šiluma. 
Skausmas tuojau* išnyksta. Naudo- 
jarras 13 miiiomt namu. Nusipir
kite šviejiį bonk.).—35c.

SLOAN’S Liniment

thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščią 
kad jos neerzintų kūno.

•Tad Salts druskos nebrangios, 

jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apsčiai gero vandens.

z.

pacijos susirinkusių nešvarumą, 
duoda r.aują spėką viduriams ir 
gelbsti viduriams suvirškinti kas 
suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik 
kelias dienas. pasireikš žymus page
rėjimas apetito, nesmagumai su pil
vu ar viduriais išnyks, inkstų ar pūs
lės įdegimas sustos, miegas pasida
rys poilsir.gas ir atgaivinantis ir 
abe’na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, 
arba jei valgimas teikia nesmagumą, 
jus turite imti Nuga-Tone ir atsikra
tyti jūsų keblumų priežasties. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamos visų vaistų 
pardavinėtoju Jeigu jūsų pardavėjas 
neturi ją take, paprašykit jį užsa
kyti ji) dėl jąs iš savo džiaberio.

per

jaa oa&ts arusKos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų, puto- ianti lithia

Nėščios Moterys 
įaus greitą pageltą nuo 
širdies piktumo,naudo jant 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
25* 50$ $1®?

Rašyk Pepsinic Sdtzer Co. 
IVorcester, Mass. o

GWS\ SAMPELĮ DYKAI

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

BREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu S Dienos į Lietuvą
Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 

salimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną są
vaitę populiariais Ltoyd laivais.

Dėl sugrįžimo bu
dynių ir kitų infor
macijų afsiklauskit 
saro vietinio agen
to arba

Hfi
P.

t

T

'4

65 STATĖ ST, 
BOSTON, 

MASS.
A ______ *

III 1
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TIESIAI I KLAIPĖDA
4 J

M

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

y 26.

TIESIAI Iš 
FAKTORĖS

Italioniska
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo

Didelis pasirinkimas ar 
moniku įvairaus styliaus

■ ir didumo. Eile stylią 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegos. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Alės taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentus. 
Klausk dykai kataliogo.I IT ALI A N

^323 W. Polk Street, Chicago, III.
ACCORDEON

Dept. 15,

S 107.00
181.00 

$123.50
20400
142.50

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Laivo vardas
iš 

New Yorko Laivo Vardas
Tiesiai Iš 
Klaipėdos

LITUAMA .......... Kmo 8 ESTONIA ... Balandžio 24
ESTONIA . . Balandžio 3 POLONIA ... . Gegužės 27

LITUANIA Balandžio 17 LITUANIA .. .. Birželio 16
LITUANIA .. .. Liepos 22

POLONIA . ... Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpiučio 18
ESTONIA .. ... Gegužės 17 LITUANIA .. Rugpiuėio 26
LITUANIA . ... Gegužės 26 POLONIA ... . Rugsėjo 16

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę ..................
Trečia klesa į abi pusi .......................
Turistine trečia klesa į vieną pusę .. 
Turistine trečia klesa į abi pusi (min.) 
Cabin klesa ........................... ................

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

Vaikams: Nuo 1-nų meta
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų
į vieną pusę. I abi pusi $11.00.

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Pel informacijų ir laivakorčių kreip bitės tuojaus pas savo vietos agentą

............................. b- NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ. ■■-------- jm-.ti .. .-v u. .■■ ■ , j

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

UNION TRUST BLOG., PITTSBURGII. PA. Olfi ST. JAMES ST-. MONTREAL C.ANADA.

vieną pusę, o

iki 10 metų

amžiaus $5.50

S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriam.
< *

»IJ

* • • •* o* >

vI

iudarr.es
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Įvairios Žinios
Kruvina Tragedija 

Vestuvėse.
Lovvell, Mass. — Pereitą 

nedėldieni čia buvo portu
galų vestuvės, kurios pasi
baigė kruvina tragedija. 
Jaunoji ir viena pamergių 
lapo nušautos, o du vyrai 
sunkiai sužeisti ir taip pat 
gali da mirti. Šaudymas Įvy
ko jau skirstanties vestuvi
ninkams namo. Priežastis 
tokia, kad vestuvėse buvo iš 
New 
kium 
buvo i nuotaką Įsimylėjęs ir 
tūlas laikas atgal su ja ve- 
džiojosi, bet kada išvažiavo 
Ne\v Yorkan, mergina susi
dėjo su Gomesu ir dabar už 
jo ištekėjo. Taigi iš to pavy
do Soaris išsitraukė revolve
ri pradėjo šaudyt. Jaunai 
nuotaka. 17 metų amžiaus 
Angelina Rodrigues, krito 
ant vietos negyva, ir taip 
buvo užmušta Matilda Sil- 
va, 10 metų amžiaus pamer
gė. Vienas vyras buvo su- 
žeistas mirtinai, o kiti sve
čiai paskui sumušė iki są
monės nustojimo patį šau
dytoją.

Yorko atvykęs Joa- 
Pita Soaris, kuris pats

Neleidžia juodveidžiui 
vesti baltą merginą.
Spokane. Washingtono 

valstijoj, vedybų biuras ne
davė juodveidžiui Biggsui 
leidimo apsivedimui. nes jo 
mergina buvo baltveidė. Įs
tatymo tokio nėra, kuris 
draustų juodveidžiui vesti 
baltveidę. bet yra Įstatymas, 
kuris, draudžia bepročiams 
vest: taigi miesto klerkas 
taip ir išaiškino, kad jeigu 
baltveidė mergina nori te
kėti už juodveidžio. tai ji 
turi būt beprotė, ir kaipo to
kiai jis negalįs duoti leidi
mo.

Kovo 5 d., 1930. \

Krata Elks’ų kliube. J. P. Raulinaitis ligoninėj.
ŠĮ panedėiį federalės vai- Plačiai žinomas drg. Rau- 

džios agentai Įsiveržė į linaitis sunkiai serga ir pe- 
Elks'ų kliubą ir užtiko tenai 
tikrai senoviška saliuna. 
Baras su žalvario relėmis 
apie 40 pėdų ilgio, prie baro 
alaus kranai, o toliaus ant 
lentynų pristatyta bonkų se
noviškos degtinės ir kitokių 
gerų gėrimų. Aplinkui palei 
sienas pritaisytos budelės, 
kur susėdę nariai gali ra-

Į
t

ESTIJA MAŽINA KA- 
RIUMENĘ.

Estų karo ministerija pra
nešė karininkams ir puska- 
rininkams, kurie yra karo 
tarnyboj, kad pasirengtų 
atleidimui iš tarnybos. Tarp
tautinės ir vidaus politikos 
priežasčių dėlei estų kariu- miai sau gerti. Prie baro sto- 

Vy- vėjo 7 kliubo nariai, ir visi 
buvo areštuoti. Be to da 
areštuoti 4 patarnautojai, 
konfiskuota visa degtinė, 
alus ir kitokie gėrimai.

Elks'ai yra skaitomi labai 
rimta ir patriotinga ameri
konų organizacija, todėl ši
ta krata jų kliube sukėlė di
delę sensaciją Bostone.

nenė bus susiaurinta, 
•iausybe. lėčiau, pasirūpin
sianti, kad iš tarnybos at
leistiems karininkams ir 
puskarin inkams butų suteik
tos vietos. Jie bus perkelti Į 
policiją, kalėjimų sargybas, 
ar bus; priimami i muitines 
ir geležinkelių tarnybas. Ka
riumenės tarnautojų sudėtis 
bus sumažinta todėl, kad 
ateity svarumo punktas ka- 
riumenėj bus perkeltas i jos 
techniškų dalių praplėtimą.

Naikina vizas.
Kad patraukus iš Ameri

kos daugiau turistų, gudres
nės Europos valstybės pra
dėjo naikinti vizų mokestį. 
Šiomis dienomis vizų mo
kesti ant Amerikos paspor- 
tų panaikino Belgija, Dani
ja. Albanija. Estonija, Fin- 
landija, Vokietija, Švedija, 
Olandija ir Šveicarija. Ita
lija taipgi panaikino vizų 
mokestį, bet tik tiems, kurie 
vyksta Italijon itališkais lai
vais.

i

reitą pėtnyčią draugai ji nu
vežė i City Hospitalę. Jis 
randa< Surgical Ward 4. 
Aplankyt ji galima dieno
mis nuo 2 iki 3 ir vakarais 
nuo 6 iki 6:30.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

Iš Lietuvių M. Žinyčios. 
Nedėlioję, K >vo-March 9, 

1930. 11:00 va . ryte, kalbės 
Ministeris Petras Palšius, 
lemoje: Jėzus ir Darbinin
kas.

Vakare turėsime labai ge
rus paveikslus kaip 7:30 va
landą. Lietuviai malonėkite 
ateiti Į Lietuvių Žinyčią, kur 
gausite sau ramumą ir dva
sinį pelną.

Nevalia kritikuoti dik
tatoriaus.

V;;l. o 2 vi 4 po
nuo 7 :ki 8 vakare.

107 SI MMER STREET.
1. \WRENCE. M ASS.
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

GERAS PENTORIUS
Pentinu, popieriuoju ir pataisau i 

viską smulkmeniškai, pigiausia kai-i 
na už kitus A. PETRAITIS

27 Lincoln st.. Brighton. Mass.

PARSIDUODA Krautuvė. Grosernė 
ir 2-jų šeimynų Namas. Biznis senai 
išdirbtas. Sutinku mainyti ant kito 
namo. Kreipkitės Lile laiku pas (12) 

S. V. PL’ČETA
102 \V. 3-rd st.. So. Boston. Mass.

PADĖKOS ŽODIS.
Aš, Juozapas Zdankus, siuomi ta-t 

i rili nuoširdų padėkos žodį visiems, 
kurie rinko aukas, ir tiems, kurie au-' 

! kavo, ir kurie palydėjo į kapus ma
no mylimą žmoną ir dvi dukteris, ku
rias laidojome pereiią ketvergą Rox- 

, būry kapuose. Su tikra pagarba 
JUOZAPAS ZDANKUS, 

Cambridge, Mass. I
Reikalingas Pusininkas

ANT KARMOS.
Duodu žemę, sėklas, mėšlą ir ark

lius, pusininkas turi tik savo darbą 
pridėt, ir ką užaugins, pasidalinsim 
pusiau. Ir prie to da

PARDUODU 1-ARMĄ.
56 akrai žemės, 6 ruimų stuba. di

delė barnė ir kitos triobos ir įrankiai. „„„
Prie Shawsheen upes, daug žuvies, Broadway arba 5 minutos nuo Mar- 
lauKinių paukščių ir zuikių. ------ — - -

lygos.

P. o.

f

VISŲ ŽINIAI.
COBB GARAGE pirmiau buvęs 

j Union Garage, dabar yra labai gerai 
sutvarkytas. Tik 3 minutos nuo

$4,000. Jnešt apie $1,000. Lengvos iš- 
Rašvkit: (10)

JURGIS KAULIN
Box 41. Ballardville. Mass.

Kaina ^et Terminai

$s

! 
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R. J. VASIL
409 BROADVAY, ROOM 4,

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNlšlUS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gvvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Br<>ad»av, So. Boston, Mara

ant kampo C ir 2-ndj 
street. Dabar to Garage’aus yra nau
jas savininkas, jis įtaisė visokias 
naujausios mados mašinas mazgoji
mui ir grisinimui automobilių. Dar
bas greitas ir gerai padaromas už la- 

; bai pigią kainą. Ekspertai mechani
kai būna dienomis ir naktimis. Gara- 
žius būna atdaras visados. Parduo- i 
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei į 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa-' 
mėginkite pas mus įsipili gazo. Jei' 
norit gero patarnavimo, kreipkitės i 
pas mus.

I Manageris STEVE JANEI.IUNAS.
COBB GARAGE (-)

206 Second St., Kampas C St, 
I SO. BOSTON, MASS. Tel. 2920.

TAIPGI SIUVAME

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAšlN AS.

MARTIN VVALULIS
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

N

1 IJ Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W |

! Bronis Kontrim į

i
i■ 
l

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo. Šlaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
HM) DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799.

CONSTABLE
Real Estete and Insurance 

Justice of the I’eace 
Visame patarnauju gerai.

598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

(I
i■; I 
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DAUG LINKSMYBĖS, Pasibovijimų. Juokų, Gra
žios Muzikos, Dainų, Šokių Muzikos, suteiks Jūsų 
Namams ir Šeimynai

Lietuvis Optometnstas

Areštuotas komunistas kal
tinamas žmogžudystėj.
Pereitą sąvaitę Bostono 

policija suėmė keliatą ko
munistų pikietų, kurie strei
kuoja prieš International 
Ladies* Garment Workers’i 
Uniją. Tarp suimtųjų pasi-J 
taikė ir komunistų agitato
rius Leonard Dohertv, pas 
kurį buvo rasta švino paipa 
po skvernu. Policija tuojaus 
susekė, kad Leonard yra 
pabėgęs iš Kanados, kur jis 
vra užmušęs žmogų. Jo pirš
tų antspaudos ir veido bruo
žai esą lygiai tokie pat, kaip 
to Doherty. kurio jieško Ka
nados policija. Todėl Angli-, 
jos atstovas Washingtonej 
pareikalavo sulaikyti ji iri

Francuzas vardu Elie Me- dabar bus daromi žingsniai 
rigi buvo nubaustas 6 mene- deportuot ji Kanadon. Tuo į 
siais kalėjimo ir $50 pinigi- tarpu jis pastatytas po $25,- 
ne pabauda užtai, 
žiuodamas traukiniu 
joj i _ 
apie diktatorių Mussolini. 
Matyt, diktatorius skaito sa
ve “neklaidingu.” kaip ka
talikų popiežius.
Sako, visas žmogaus kūnas 

protauja.
D-ras Edmund Jacobson 

iš Chicagos Universiteto sa
ko, kad žmogus protauja ne 
vien tik smegenimis, bet vi
su savo kunu. Tas galima 
matyti iš to, jis sako, kad 
protas geriausia veikia tuo
met, kai visi muskulai yra 
atsileidę ir kūnas ilsisi kuo
sas.

I

Susprogdino fašistų laik
raščio spaustuvę.

Triesto mieste bomba su
griovė Italijos fašistų parti
jos organo “Popolo di Tries
te” spaustuvę. Apie 20 žmo
nių buvo sužeista. Vienam 
fašistui sprogimas nutraukė 
abidvi kojas.

SUBATOJ AREŠTUOTA 
232 ŽMONĖS.

I

Iškrėsta daug nedorybes 
urvų ir gertuvių.

Pereitos subatos vakarą 
Bostore visai netikėtai bu
vo padaryta eilė kratų ir|
areštų. Iškrėsta daug “spy-i 
kyzių” ir kitokių urvų, kur, 
susirenka visokie pasileidę-į 
liai ir gembleriai. Areštuota’ 
iš viso 232 žmonės, tarp ku
rių buvo nepaprastai daug 
girtų vyrų ir moterų. Dau
giausia jų suimta nedorybės 
namuose.

Buvo keliatas kratų ir So- 
Bostcne. Ant K streeto gara
že policija rado 45 keisus

kad va- 000 kaucijos.
Komunistai sako, kad ši- 

neprielankiai kalbėjo tas kaltinimas prieš jų agi
tatorių esąs sufabrikuotas ir 
kad kapitalistai norį pada
ryti antrą Sacco-Vanzetti 
aferą. Gali būt. kad tas kal
tinimas ir yra sufabrikuotas, 
tik keistas dalykas, kad ko
munistai kaltina už tai... so
cialistus. Girdi, socialistas 
advokatas, kuris dirba In- 
ternational Ladies’ Garment 
Workers’ Unijai, “susitarė 
su policija ir sufabrikavo 
sąmokslą prieš Doherty.”

Bet tai yra durna pasaka. 
Visų pirma, socialistai ne- 
kuomet su policija nedirba. 
Toliaus, Dogherty yra kalti
namas pasiremiant jo paties 
pirštų antspaudomis ir ta 
aplinkybe, kad pas ji rasta 
švino paipa. Argi tuos daly
kus ir gi socialistai “sufab
rikavo?”

X.'

*

Nusižudė 2 brokeriai.
Pereitą sąvaitę Bostone 

nusižudė du brokeriai, Ed- 
win Bradshavv ir John Dig- 
gins. Pirmasis Įšoko Į jūres 
ir prigėrė, o antrasis iššoko 
per langą su visais stiklais ir 
užsimušė. Priežastis — fi-

REIKALAUJA BEDAR- I 
BIAMS PAGALBOS. j
Bostono Centrai Labor

Union savo susirinkime pe
reitą nedėldienį nutarė ra
ginti visas darbininkų orga- 
nizacijjas siųsti delegaciją į 
Statė House ir į City Hali ir 
reikalauti, kad valstija ir
miestas tuojaus skirtų pini- nansiniai nepasisekimai, 
gų statybos ir pagerinimo 
darbams, taip kad bedar
biai galėtų gauti darbo.

Susirinkime buvo perskai
tytas Amerikos Darbo Fede
racijos raportas, kuris paro- 

. d o. kad bedarbė Bostone 
į neina mažyn, bet didyn. 
Sausio mėnesy bedarbių , o x ,

, .. Bostone buvo 16 nuošimčių, vę ir išnėrė per tą pačią eke-
degtinės. Degtine buvo kon-j 9 vasario mėnesy jau 19 tę. Senis buvo atgaivintas.

(nuošimčių, tai yra. iš kiek
vieno šimto unijjistų, 19 bu
vo be darbo.

Newton Upper Falls’e, 
Mass. per ledą Įkrito unėn 
darbininkas Thompson. Sro
vė jį tuojaus nunešė po ledu. 
Bet jo 28 metų sūnūs su vi
som drapanom tuoj nėrė pa
skui tėvą ir sugavęs jį at
plaukė atgal prieš upės sro-

fiskuota, bet savininkas ne
žinomas.

Kratos buvo po visą Bos
toną: apie Hanover streetą. 
ant Back Bay ir Roxbury.l 
Tarp areštuotų yra lygiai; 
“aukštos” kaip ir “žemos” i 
kilmės žmonių.

Pavogė iš treko $10,000.
šį panedėiį buvo apvogta 

Alles & Fisher cigarų firma 
Bostone. Ji siuntė savo tro- 

~ \ . ku $10,000 bonų Į Shavvmut
Vaikai plėšikai. iNational Banką, ir kelionėje 

Šiomis dienomis Bostono kažin kas tuos bonus pavo- 
policija suėmė 7 vaikus, ku- gė. Vežikas sako, kad kartu 
rie plėšikavo po Roxbury ir su juo'važiavo du jo frentai, 
Jamaica Plain apielinkes. 
Nei vienas jų da neturi 12 
metų amžiaus, bet jie yra iš
laužę ir išplėšę 3 krautuves 
ir papildę visą eilę mažesnių 
plėšimų. Visi jie 
vaikų teismui.

Z Z J- S7 / /

atiduoti

bet kada jis važiuodamas 
sustojo ir nuėjo nusipirkti 
cigaretų, tai sugrįžęs jų jau 
neberado. Paskui pasirodė, 
kad kartu su jais ir bonai 
vra prapuolę. Policija da 
L.ii ju jicško.

i
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PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
*

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

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

r
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THE DOVER ST.
RECTAL CLINIC i

16 Dover St., Boston ; 
'RAUDONĄJA GYSLĄ (PILĖS)j
J ir kitas panašias votis nuvalo šia-1 
j me Klinike. •

Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo.
• 9 lul. rvto.
I DR. FRANK D. STANTON ■ 
j I*irek torius ■

I

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

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

į-l
Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAY 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST., 
kampas E. Eight st_

, SOUTH BOSTON. MASS. £
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Pamatykite, Išgirskite ir Pasistebėkite Naujausiu 
Modeliu pas

.4

BROTHERS MUSIC SHOP
482 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Prie Dorchester St. Tek So. Boston 1290.

j? REIK \LINGAS: Lietuvis vyras galintis parduot radio, pianus, fo- i
S r.o.- ai Mes - rikiam nurodymus ir vaizdus. Pilną ar dalį laiko- 3
X Get'is is? gos. fonuok arba užeik ypatiškai. Carbone Bros.. |

Į
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“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

it

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
JĮ SAVO NAMUOSE.

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

Tarp k i tako čia rasite pilną praloto Ol
šausko storiją ir kaip Lietuvos Universite
to studentai mėgino pasiųsti Voldemarą 
pas Abraomą.

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

Kas mėgsta eiles ir dainas, tai šiame Ka- 
lendori. je ras jų gana daug.

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

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

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

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

Prašėm adresuoti taip: 
“KELEIVIS”

253 B oadway, So- Boston, Mass.

4
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Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Avė..

Mattapan. Tel. Milton 2952.

I
I

I

LAIDOJIMUS Į 

kuriuos paveda' 
g, mano prižiurėji-< 

mui, visuomet’ 
|i būna patenkint^ 

ir sutaupina g®-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina’ 
visiems ir visur} 
vienoda. <

I JONAS PETRUŠKEVIČIUS }
} Lietuvis Graborius ’
> 162 Broadway, So. Boston. Mass.}
[ Residence: 313 W. 3-rd street. <
> Telefonas: So. Boston 0304-W. }

I

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. krauio ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

įPARKWAY AUTO SEKVICE
and FILLING STATION

| Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,

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

Lietuviška Aptieks
Met? 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 SAKĖM STREET,
BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:

TJ|ikI 1 v. po pietų 
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 
Bro«dw»y, tarpe C ir D St, 
80. BOSTON, MASS.

ZS1

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THK ATRE 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
Specialistei Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbi len
kiškai ir rusiškai. Telefonai Baek Bay 7279
122 HUNTINGTON AVĖ., netoli Man. Avė, BOSTON. MASS.

I


