
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .............................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje.................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................  $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kieipianties su kokiais nors reika
lais adresuotike:

KELEIVIS
253 Broadaay, So. Boston, Mass.

No.ll
THE TRAVELEIF^-

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuairiaiia fai 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statos.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM.

Ądvertising Rate* 
on Application

KELEIVIS
253 Broadvay, So. Boston, Mass.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, KOVO-MARCH 12 D., 1930 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SUSIRINKO DVI MAIN1E- 
RIŲ KONVENCIJOS.

VIENA INDIANAPOLYJE, 
KITA SPRINGFIELDE.

KANADA SUVARŽĖ 
IMIGRACIJĄ.

Kanados valdžia nutarė 
• suvaržyt imigraciją, nes da- 
ibar Kanadoj didelė bedar
bė. Iki šiol ateiviai buvo Ka- 
nadon kviečiami, o iš Ang
lijos žmonės buvo net už dy
ką vežami, kurie norėjo eit 
dirbti ant žemės ūkio. Ir šį 
pavasarį ketino atvykti iš 
Anglijos .3,000 žemės ūkio

SUĖMĖ “BOMBŲ 
TRUSTĄ”

Chicagos policija nuvyko 
ant farmos netoli Melrose 
Parko ir suėmė 11 vyrų, ku
rie laikė tenai kažin kokį su
sirinkimą. Pas juos rasta 2 
bombos, 4 šautuvai ir kelia- 
tas revolverių. Manoma, kad 
bus “bombų trasias.” Bū
rys detektivų ir policmanų 
automobiliuose nakties lai
ku apsupo farmą iš visų pu
sių ir nukreipė į ją visus au
tomobilių žiburius. Paskui

Lietuviai Tėvai Pa
metė Kūdikį.

VI. Žukauskas su žmona Ka
nadoj areštuoti ir nuteisti 

kalėjiman.
Iš Kanados miesto Winni- 

pego “Keleivio” skaitytojai 
prisiuntė mums keliatą iš
karpų iš angliškų laikraščių, 
kuriose pranešama, kad VIa-; Al 1 • • v

Komunistai būtinai nori nu-' 
versti dabartinę unijos 

valdybą.
Indianapolio mieste, In

dianos valstijoj, šį panedėiį 
atsidarė Amerikos anglia
kasių unijos 31-ma konven
cija. Delegatų suvažiavo 
apie 1,000. Beveik visi jie 
stoja už seną unijos valdy
bą ir už jos prezidentą
Lewisą. Todėl pirmutinė su
važiavimo diena praėjo ra
miai.

Tuo pačiu laiku Spring- 
fielde, Illinojaus valstijoj, 
susirinko kita angliakasių 
konvencija. Čia suvažiavo 
daugiausia iš Illinojaus ir 
Kansas valstijų taip vadina
mi “maištininkai,” kurie ne
pripažįsta dabartinės unijos 
valdybos ir nori nuversti 
prezidentą Lewisą. Jiems 
vadovauja gana seni ir rim
ti imi jos veikėjai. Jie nori 
reorganizuot visą uniją, vi
sai jos neskaldant. Jie sako, 
tegul pasilieka ir tas pats 
unijos vardas, United Mine 
Workers of America, tik rei
kia prašalinti prezidentą 
Lewisą, nes jis jau perdaug 
įsigalėjo.

Kiek Springfieldo kon
vencijoj susirinko delegatų, 
telegramos nesako. Bet pre
zidentas Lewis tvirtina, kad 
apie 80 procentų Illinojaus 
mainerių atsiuntė savo dele
gatus Indianapolin. Tai 
reikštų, kad Springfielde at
stovaujama vos tik penkta 
dalis Illinojaus.

Šiaip ar taip, dalykai mai
nerių unijoj pasidarė jau 
nepakenčiami ir juos reikė
tų kaip nors taisyti. Lewis 
turėtų pasitraukti, nes jeigu 
jis pasiliks, tai kova nesi
liaus ir mainerių unija galės 
visai subirėti. Jam preziden
taujant organizacija neteko 
apie 400,000 narių. Tas jau 
pabodo, kad jo diktatūra 
neina mainerių unijai į svei
katą.

KOMUNISTŲ MUŠTYNES 
NEW YORKE.

Tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
komunistų New Yorke aną
dien įvyko smarkios mušty
nės. Kairieji turėjo susirin
kimą, o dešinieji norėjo jį 
išardyt. Policija mitingą iš
vaikė ir 5 riaušininkus areš
tavo.

KOMUNISTŲ TRIUKŠMAI 
DĖL BEDARBES.

IŠSMALAVO FARMER- 
KOS MEILUŽI.

Lapeer, Mich. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo areštuota 
11 žmonių, kurie išsmalavo 
ir plunksnomis apibarstė 
E. Muntą, 22 metų amžiaus 
jaunuolį, tarnavusį pas Mrs. 
Maiy Irgang už farmos dar- 

ibininką. Jos vyras gyvena 
į nuo jos atsiskyręs ir nužiu- 
: rėjo, kad buvusi jo moteris 

nas Žukauskas ir jo žmona turi su šituo jaunuoliu mei- 
Veronika buvo tenai areš- liškų santikių; taigi iš pavy- 
tuoti ir nuteisti 4 mėnesiams do jisai prikalbino da 10 

farmerių ir visi nuėję vieną 
naktį išsivedė tą jaunuolį į 
laukus ir padarė iš jo “vel
nią.”

Gaisras Anglių 
Kasykloj.

Ohio valstijoj, netoli Am
sterdamo, Wolf Run anglių 
kasykloj kilo gaisras: pra
dėjo degti mediniai rams
čiai ir griūti anglis iš vir
šaus. Kasykloj tapo užtver
ta apie 90 mainerių. Daug jų 
buvo nuo durnų ir karščio 
jau apsvaigę, tečiaus 80 bu
vo išgelbėti ir iškelti ant vir
šaus atsigavo. Tik vienas 
mirė, tai Povilas Barkaus
kas. Kitų likimas rašant šią 
žinią da nėra žinomas, 
veikiausia bus jau žuvę.

tomobilių žiburius, raskui luori ir nuteisti 4 menesiams 
karabinus atkišę policma- j kalėjiman užtai, kad paliko 
nai liepė susirinkusiems pa- traukiny savo mažą kūdikį, 
siduoti. Tą mitingą policijai. Abudu Žukauskai teisme 
išdavė šnipas, kuris buvo' prisipažinę prie kaltės. Ang- 

’ * ' ’ laikraščiai priduria,
(kad atsėdėję 4 mėnesius
į bausmės, abudu Žukauskai

________ i.___ t

darbininkų. Dabar gi, Kana- ^sigavęs į bombininkų “trus- liski 
dos vyriausybė pranešė, kad 
ji gali įsileisti tik pusę to 
skaičiaus, ir ateiviai turi už
simokėti pilną kelionę. Iš ki
tų šalių ateiviai be kvotos 
visai nebus įleidžiami.

STUDENTAS IŠPĖRĖ 
KUNIGUI KAILį.

South Bend, Ind. —Kle- 
rikališkojo universiteto di
rektorius, katalikų kunigas 
J. Allan Helser, čia gavo ge
ros pilos nuo savo studento 
Simpsono. Kunigas buvo iš
metęs jį iš studentų šokių. 
Norėdamas užtai atsilyginti, 
Simpsonas pasiėmė gerą bi
zūną, nuėjo kunigėlio ofi- 
san ir taip jagamastį suva
nojo, kad tas net apsirgo.

DIDELI POTVIN1AI 
FRANCUZIJOJ.

Pietų Francuzijoj kilo 
baisus potviniai. Telegra
mos sako, kad vanduo nu
nešė ištisus kaimus. Esą su
naikinta 3,000 triobų, pri
gėrė apie 400 žmonių ir žu
vo daug gyvulių. Javai su
naikinti, keliai išgriauti, 
nuostoliai baisus.

Sprogimas Sugrio
vė Lietuvių Namą 

Montreale.
Montreale, Kanadoj, pe

reitą sąvaitę gazo ekspliozi- 
ja sunaikino lietuvių Alens- 
kų namą ir sužeidė daug 
žmonių. Pats Alenskas nak
timis dirba ir kada parėjęs 
apie 7 valandą iš darbo už
uodė namuose stiprią gazo 
smarvę. Jo žmona ir 3 vai
kai buvo jau be žado. Ant 
antrų lubų gyveno francuzų 
Lortie šeimyna su 4 dukteri
mis. Tenai irgi buvo pilna 
gazo ir visi jau pritroškę. 
Alenskas tuojaus pašaukė 
policiją, o ši davė žinot gazo 
kompanijai. Pribuvo pagal
ba ir pusgyves šeimynas iš
gelbėjo. Bet tuo tarpu įvy
ko baisus sprogimas, kuris 
Alenskų namą sudraskė ii 
išmėtė skeveldromis. Iš vi
so namo ir rakandų palike 
tiktai krūva sudaužytų len
tų ir kitokio laužo. Šalie 
devynių žmonių gazu užsi
nuodijusių, keturi da buve 
sunkiai ekspliozijos sužeis
ti. Pačiam Alenskui, kuris 
nuo gazo nebuvo nukentė
jęs, sprogimas apdeginę 
veidą ir nulaužė vieną koją. 
Visa Alenskų šeimyna bu
vo nuvežta ligoninėn. Jų 2C 
metų amžiaus sūnūs Vikto
ras buvo jau tiek gazo pri
gėręs, kad 7 d. kovo ligoni
nėj mirė.

tą.”

LEIDŽIA LIETUVIŠKĄ busią deportuoti atgal Lie- 
ENCIKLOPEDIJĄ.

Laikraščiai praneša, kad don atvažiavę. Teisėjas pa- 
Lietuvoje jau leidžiama lie-; sakęs: “Tokių žmonių Ka- 
tuviškoji enciklopedija. Tuo nadoj mes nenorime.” 
darbu rūpinas “Spaudos Bet toliaus anglų laikraš- 
Fondas.” tis parodo ir priežastį, kodėl

Enciklopedijai redaguoti Žukauskai savo kūdikį pa- 
sudaroma 4 asmenų komisi- metė. Jiedu atvažiavo iš Lie
ja. Vyriausiu redaktorium tuvos pereitą vasarą. Rude- 
pakviestas prof. Vaclovas nį gimė kūdikis. O darbo 
Biržiška. Sumanytoji enci- Žukauskas negalėjo gauti, 
klopedija apims 400 spau- j Nutarė jiedu važiuot iš Win- 
dos lankų arba 6000 pusią-nipego į Tytus. Kūdikis 
pių ir sudarys keturius sto- jiems buvo didelė našta. Ir 
rus tomus. Visa enciklope-' jie nutarė palikti jį trauki- 
dija bus leidžiama 4 spau- ny, manydami, kad gal ko- 
dos lankų sąsiuviniais; vie- kie turtingi žmonės paims jį 
no sąsiuvinio kaina busianti auklėti. Bet policija radusi 
4 litai. Viso išeis apie 100 to- traukiny pamestą kūdikį 
kių sąsiuvinių. Keli enciklo- pradėjo jieškoti tėvų. To- 
pedijos sąsiuviniai bus išlei- ronto mieste ji pastebėjo, 
sti dar šįmet. Visas enciklo- kad Žukauskas išlipo iš 
pedijos leidimo darbas bu- traukinio ir nešėsi kūdikio 
šią galima atlikti per 5—6 drapanaites, bet kūdikio ne- 
metus. turėjo. Taigi ir sulaikė juos.

tuvon, iš kur jie yra Kana-

LIETUVOJE ŠAUKIAMI 
NAUJOKAI.

Šį pavasarį, nuo 14 kovo 
iki 15 balandžio, Lietuvoje 
šaukiami naujokai karo tar
nybon. Turi stoti visi vyrai, 
gimę 1908 metais tarp liepos 
ir gruodžio mėnesių.

turėjo. Taigi ir sulaikė juos. 
Jų kūdikis buvo atiduotas 
Vaikų Globos Draugijai ir 
neužilgo tenai mirė.

AREŠTAVO 4 ATEIVIŲ 
JAUNUOLIUS UŽ 

PLĖŠIKAVIMĄ. 
tVorcesterio poličija pe

reitą sąvaitę suėmė 4 jau
nuolius, kurių trįs yra buvę 
jau bausti už plėšimus. Visi 
keturi prisipažinę prie daro
mų jiems kaltinimų. Jie va
dinasi: Jonas Lukas, Jonas 

, Juozas Buja- 
Ukio Paroda. Parodai užsi- novskis ir Stepas Voicie-

KAUNE BUS ŽEMĖS
ŪKIO PARODA IR

DAINŲ ŠVENTĖ.
Šią vasarą nuo 18 iki 22 ...

birželio Kaune bus Žemės aitlavicius, 
Ūkio Paroda. Parodai užsi- novskis i 
darant, ten pat įvyks trečio- chovskis. Pirmutinis yra 23 
ji visos Lietuvos “Dainų amžiaus, o kiti^po^lj 
Šventė.” 18 metų.'Jie esą papildę išti

są eilę užpuolimų ir plėšimų.

ŠAUDYT, AR NEŠAUDYT 
KATINUS?

Provinceton, Mass. —Va-

Jie

SAKO, IŠ RUSIJOS BUVO 
ĮSAKYMAS, VISOSE ŠA
LYSE RENGTI VIEŠAS 
DEMONSTRACIJAS.

Maskva davusi jiems 
$1,000,000 sukelti Ame

rikoj “revoliuciją.”
Pereitą sąvaitę, būtent 

6 d. kovo, po visą Ameriką 
ir Europą komunistai kėlė 
demonstracijas ir protesta
vo prieš buržuaziją, kad ne
duoda darbininkams darbo.

New Yorke, Bostone, Chi
cagoj, Clevelande, Detroite, 
Philadelphijoj ir kituose A- 
merikos miestuose yra tūks
tančiai bedarbių. Jie nėra 
jokie komunistai, bet į de
monstracijas išėjo gana di
delėm miniom. Laikraščiai 
apskaito, kad New Yorke 
demonstrantų buvo į 40,000. 
Bostone apie 12,000. Tuo 
tarpu komunistų partija vi
soj Amerikoj turi vos tik 
5,000 narių. Taigi aišku, kad 
komunistai šitose demonst- 

i racijose tiek reiškė, kiek la
šas jūrėse.

Bet kapitalistų spauda, 
kuri darbininkų gyvenimo 
nepažįsta, pavadino šitas 
minias “raudonais.”

Policija visur buvo jau iš- 
I kalno pasiruošus ir beveik 
i visur įtaisė kruvinas mušty- 
(nės. Ji puolė demonstrantus 
j kaip koks žvėris. Bostone 8 
areštuoti ir daug sukruvin
tų. Pittsburghe 5 demonst
rantai buvo taip sumušti, 
kad ligonbutin reikėjo vežti. 
Detroite 14 sužeistų nuvež-

BAISI TRAUKINIO KA
TASTROFA BRAZILIJOJ.

Netoli Rio de Janeiro, 
Brazilijoj, pereitą nedėldie
nį įvyko baisi traukinio ka
tastrofa. Traukiniu grįžo 
daug vasarotojų iš Terezo-1 
polio. Leidžianties nuo dide
lio kalno žmonės pajuto pa
vojų. Traukinys pradėjo 
smarkiai bėgti, stabdžiai 
baisiai žviegė ir buvo aišku, ~___ _ ____ _____
kad mašinistas jau nebegali Įa ligoninėn ir 30 areštuota. 
jį sukontroliuoti. Pagalios Keliatas buvo sužeista Cle- 
prie užsisukimo traukinys velande. New Yorke buvo 
iššoko iš bėgių ir nudardėjo įj0SjOg skerdynė, kada keli 
apie 500 pėdų pakalnėn. Ne-,gjmĮaj rajtų, pėkščiu ir va- 
laimėi zmnniu buvo uz- __ __ :laimėj 30 žmonių buvo už 
mušta ir 15 sužeista.

TEATRO GAISRE ŽUVO 
104 ŽMONES.

Chinkai mieste, pietų Ko
rėjoj, rodant vienam teatre 
judomus paveikslus, užside
gė filmą ir kilo gaisras. Pa
sidarė sumišimas, per kurį 
104 žmonės buvo užmin- 
džioti mirtinai, o 100 sužeis
ta.

SUAUGĘ DV1NAI TURI 
PIRKTI 2 LAIVAKORTES

Mary ir Margaret Gibb, 
taip vadinamos “Siamo dvy. 
nes,” kurios yra suaugusioj 
krūvon, pereitą sąvaitę iš 
vyko laivu iš New Yorko j 
Europą ir turėjo pirkti dv 
laivakortes. Jos sako, kad ii 
Chicagos į New Yorką jos 
atvykusios traukiniu vienu 
tikėtu.

SUMUŠĖ FORDO $50,000
BLIUDĄ

Laikraščiai praneša, kad 
į Fordo namus Detroite pe
reitą sąvaitę buvo pakvies- sarotoiai pereitą vasarą pa
tas darbininkas, kad patai- lik° čia daug katinų. Dabar
sytų vargonus. Bedirbda- ti? bestijos pavirto visai lau- 
mas apie vargonus,- jis per kiniais. gaudo miškuose 
neatsargumą numetė sunkų paukščius, naikina zuikius 
įrankį ir sumušė vadinamąjį ir voveres. Medžiotojai įtai- 
“Karaliaus ir Karalienės s® ant tų katinų medžioklę 
Bliudą,” kuris buvo padary- ’r daug jų nušovė. Išgirdo 

« -- • --- apie tai gyvulių globos drau
gija. kuri susideda daugiau
sia iš senmergių, ir pakėlė 
baisų lermą. Kaip galima 
katinus šaudyt? jos sako. 
Juk tai žiaurumas! Bet 
paukščių mėgėjai reikalau
ja katinus naikinti be pasi
gailėjimo. Ir dabar pasida
rė didelis ginčas: šaudyt, ar 
nešaudyt katinus?

BAVARAI NENORI MA
TYT KARALIŲ.

Muencheneį Bavarijoj, 
vokiečių policija uždraudė 
rodyt filmą antgalviu: “Ba
varijos karalius, Liudvikas 
II.” Policija bijojosi, kad 
žmonės nepakeltų riaušių. 
Karaliai išeina jau iš mados 
ir jų niekas nenori matyt.
KOVOSPRIEŠM1RT1ES 

BAUSMĘ.
Socialistai ir kiti pažan

gus žmonės, jų tarpe daug 
rašytojų ir mokslininkų, pa
kėlė New Yorko valstijoj 
kovą prieš mirties bausmę.

tas dar II-tame šimtmety. 
Kaipo didelė retenybė, šitas 
puodpalaikis dykaduonių 
tarpe buvo vertinamas 
$50,000.

DIKTATORIAUS PA
VEIKSLAS ĮMESTAS 

KALĖJIMAN.
Kada Ispanijoj sugriuvo 

Primo de Riveros diktatūra, 
tai Illuca miestelio gyvento
jai susirinko valsčiaus val- 
dybon, kur kabojo jo pa
veikslas, nulupo jį nuo sie
nos, nunešė į miestelio kalė
jimą ir įmetę jį tenai užda
rė. Daugiau kalėjime nieko 
ir nėra, kaip tik Primo de 
Riveros paveikslas.

STIRNA ĮŠOKO PER 
LANGĄ.

Oil City, Pa. — Pereitą są
vaitę į šį miestelį atbėgo 
stirna ir nežinodama kur 
šokti, nėrė į barberio langą. 
Barbernėj ji buvo sugauta. 
Jos kaklas buvo taip giliai 
stiklais sužeistas, kad pa
šauktas mėsininkas pribaigė 
ją piauti.

15 MAINERIŲ UŽBERTA 
KASYKLOJ.

Utah valstijoj, netoli 
Prince miestelio, Peerless 
anglių kasykloj pereitą są
vaitę įvyko sprogimas ir 
įgriuvo kasyklos viršus, už

virtų Rusijos ir įkurti demo- Į berdamas 15 darbininkų, 
kratinę respubliką. Visiems Manoma, kad jie jau nebe- 
jioms gręsia sušaudymas, ’gyvi.

45 UKRAINIEČIŲ BYLA.
Charkove, Ukrainoj, pra

sidėjo 45 inteligentų byla, 
kurioj jie kaltinami suokal
biu atskirti Ukrainą nuo so-

mis. Bedarbę galima praša
linti ar bent palengvinti tik
tai organizuotomis 
ninku pastangomis 
džios pagalba.

Šitą darbininkai 
atsiminti rinkimų dienoje ir 
balsuoti už savo klasės kan
didatus. Jungtinės Valstijos 
šiandien yra vienatinė civi
lizuota šalis pasauly, kur 
darbininkai neturi nei vieno 
savo atstovo parlamente. 
Užtai netekę darbo jie netik 

I pašalpos neturi, bet policija 
įjuos dar lazdomis apmuša, 
■ kada jie pareikalauja sau 
' duonos.

Baisi Tragedija 
Šeimynoj.

Dembinskis nušovė jauną 
savo pačią su juodveidžiu 

vienoj lovoje.'
South Bend mieste, India

nos valstijoj, Leono Dem- 
binskio namuose įvyko kru
vina tragedija. Dembinskis 
yra d a jaunas vyras, vedęs 
vos septyni metai, bet senai 
jau nedirba, nes serga džio
va. Jo žmona Klementina 
buvo vos 27 metų amžiaus, 
stipri ir karšta moteris. Pe
reitos pėtnyčios. vakarą 
Dembinskis parėjo namo 
.apie 11 valandą ir rado prie 
savo žmonos juodveidį dak
tarą Curtisą. Moteris pradė
jo aiškinti, kad ji staiga su
sirgusi ir turėjusi šauktis 
daktaro pagalbos. Gi dakta
ras liepė Dembinskiui tuo
jau eit į aptieką ir parnešti 
vaistų. Dembinskis išėjo ap- 
tiekon. Bet eidamas pro na
mo šoną jis išgirdo, kad dak
taras ir jo pati jau miegrui- 
my šnekasi. Dembinskis su
grįžo atgal, inėjo ant pirštų 
virtuvėn, pasiėmė karabi
ną, įdėjo kelias gilzes ir ant 

i pirštų nuėjo miegruimin. 
Tenai jis pamatė savo jauną 
žmoną ir juodveidį daktarą 
jau nusirengusius lovoje. 
Nieko nelaukdamas jis tuoj 
ir šovė iš viršaus. Kulipka 
pataikė daktarui į pakaušį, 
išėjo kiaurai per burną ir 
inėjo moteriškei į bumą. 
Abudu buvo ant syk užmuš
ti. Daktaras nuvirto. Tuo
met Dembinskis da šovė vie
ną kartą žmonai krūtinėn, o 
kitą kartą žemiau.

Tame pat kambaryje mie
gojo trįs maži Dembinskių 
vaikai. Pabudę nuo šaudy
mo jie pradėjo rėkti, o Dem
binskis nuėjo policijon ir 
pasidavė areštui. Jį pastatė 

. Vaikus 
i tuo tarpu atidavė 

Dembinskio giminėms.

žiuotų policmanų puolė į 
tirštą minią ir pradėjo muš
ti visus be jokios atodairos. 
Šimtai moterų ir vaikų bu
vo parmušta žemėn ir su
trempta kojomis.

Policija buvo taip įniršus 
iš dalies gal dėl to, kad A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Woll išsiuntinė
jo visiems Kongreso na
riams laiškus sakydamas, 
jog jis turįs faktus rankoje, 
kad Maskva yra davusi A- 
merikos komunistams $1,- 
000,000 “revoliucijai kelti.” 
Tuos pinigus atvežęs iš 
Maskvos Fosteris.

New Yorko “Times” krei
pėsi į rusų socialdemokratų 
vadą Rabinovičių, kuris da
bar randasi New Yorke, 
klausdamas, ką jis mano 
apie tą $1,000,000. 1

Rabinovičius atsakė, kad j po $500 kaucijos, 
apie tuos pinigus jis nieko'policija f— '-----
nežinąs, tečiaus galįs tikrai 
pasakyti, jog revoliucijos 
komunistai Amerikoj nesu
kels ir nereikia jų bijotis. 
Jisai nupeikė policijos žiau
rumą, sakydamas, kad tokios

darbi- 
ir val-

privalo

BELGIJOJ UŽMUŠTA 
12 ŽMONIŲ.

Marcinellės anglių kasyk-
priemonės kaip tik padeda ^’. Pe.relt« s«v
u____ H H jtę įvyko sprogimas, kuns

' 12 darbininkų užmušė ir 9 
sužeidė.

komunistams.
Amerikos Socialistų Par

tijos vadas Hillųuitt pasakė, 
kad socialistai smerkia poli
cijos žiaurumą, bet neprita
ria nei komunistams. Nes 
bedarbės klausimo 1 
nei triukšmingomis demons-zidentas Taftas. Jį palaido- 
tracijomis, nei mušant de- jo Washingtone šį utarnin- 
monstrantus policijos lazdo- ką.

TAFTAS MIRĖ.
Pereitos subatos vakare 

neišriši mirė buvusiu Amerikos pre- .
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0 APŽVALGA D
kaip galint sulaikyti nuo iš- 
tautėjimo musų jaunimą. 
Musų spauda stengiasi pa
siekti kiekvieno lietuvio na
melį. kad palaikius tenai 
lietuvių kalbą. O musų je- 
gamasčiai “dūšių ganytojai” 
tuo tarpu landžioja tarp 
musų nesusipratusių žmo
nelių ir bruka jiems airių 

. . • klerikalų laikraščius. Ir tuo
dentai nešioja uniformas. į pačiu laiku jie turi drąsos 
Tai irgi daroma tais pačiaisįsakyti. kad jiems "įlipi lie- 

Nepriklauso- į tuvybė!”
Veidmainiai!

KAM YRA REIKALINGA 
UNIFORMA?

Uniformą dėvi valdinin
kai ir dvasiškiai. Ypač kata
likų 
kiais 
Kam 
tam, 
juos garbintų.

Kai kuriose šalyse ir

kunigai mėgsta viso- 
blizgučiais puoštis, 
tai reikalinga? Ogi 
kad durniai daugiau

sumetimais. 1 
moj Lietuvoje pirmutiniai i 
uniformą įsitaisė taip vadi-į 
narni “korporantai.” fašisti-į ALKANI PARDUODA 
nio plauko studentai. Pas
kui juos seka kita reakcinė 
srovė — klerikališkojo plau- į 
ko “pavasarininkai.” Jie ir
gi mėgsta spalvuotas kepu-į 
raitės. Vienas tokių savi
meilių dabar agituoja per 
klerikaiiškajį "Rytą,” kad■ 
studentams neužtenka kor- į 
porantiškos kepurės, bet rei
kią įvesti pilnesnę unifor
mą. taip kad studentas butų 
panašus į kokį karininką ar 
žandarpalaikį. Ir jis aiški
na, .kodėl tokia uniforma 
studentams reikalinga. Gir
di:

“...pilna ir graži uniforma 
turi tam tikrą įspūdį.

“Ypatingai liaudies tarpe 
uniforma daug reiškia. Pri
duoda tam tikrą autoretingu- 
mą. Studentams tas svarbu."

Bet gerai šitam ponaičiui 
atsako "Lietuvos Žinios,” 
kurios rašo:

“Mums atrodo, kad labai blo
gas tas studentas, kuris nori 
Įsigyti liaudy autoritetą kaž 
kokių ‘cackų’ pagalba. Be to. 
musų liaudis nėra tokia naivi, 

kad pamačiusi uniformuotą, 
bet menko išsilavinimo studen
tą nusilenktų jojo uniformos 
‘autoritetui.’ Dar senoje Rusi
joje buvo patarlė: ‘pagal rubus 
sutinka, pagal protą palydi.’

“Šitos taisyklės tebesilaiko
ir musų kaimas.

"Labai gaila, kad musų kilę 

iš kaimo studentai, to kaimo ; 
nepažįsta. Liaudžiai reikalingi 
išsilavinę, apsišvietę inteligen- 
tai. visuomenės darbininkai, o 
ne uniformuoti balvonėliai."

Lietuvos studentai labai 
domisi Amerika, jos mokyk
lomis ir studentais. Jie net! 
pamėgdžioja Amerikos stu
dentų futbolą ir kitus spor
tus. Taigi jiems ne pro šalį 
butų sekti ir kitus Ameri
kos studentų papročius. Jie 
turėtų žinoti, kad Amerikos 
studentai jokių uniformų 
nenešioja.

VALGOMUS DAIKTUS.
Lietuvos tautininkų spau

sta visuomet džiaugiasi, ka
da pamato alkaną ūkininką 

Į parduodant kiaušinius ar 
pieną. Sako, tai kulturėjimo 
ženklas, žmonės jau moka 
pinigo pasidaryt.

Bet "Lietuvos Žinių” ko
respondentas Kriukelis ki
taip i tą reiškinį žiuri. Jis 
sako:

"Kai' kuriuose laikraščiuose 
pastebima didelis džiaugsmas, 
kad ūkininkai kulturėja. nes 
jau pradėjo parduoti žymią 
dali pieno ir mėsos produktų. 
Aklas supratimas ir beviltis 
džiaugsmas, šįmet yra sun
kiausi ūkininkams metai. Li
nams ir javams rinkos nėra. 
Visos pajamos iš mėsos, o va
saros laike iš pieno. Ūkininkai 
parduoda paskutini lašelį, kad 
tik gavus centų, be kurių ir 
dūšelė dangaus nenusipelno. 
Kiaulių ūkininkai pristato net 
perdaug, bet 
nėra ūkininko 
ninkus verčia 
tintis įvairios 
bė. jei ūkininkas neturi skolos. 
Vekselių protestavimas, tai 
aštrus peilis po Lietuvos ūki
ninko kaklu. .Jei pernai ūkinin
kas gavo paskolą javais, tai 
šįmet jos turi tris ar keturius 
syk daugiau grąžinti.’’

Taigi ne džiaugtis reikia, 
bet gailėtis, kad alkani 
žmonės yra priversti parda
vinėti paskutinius savo mai
sto trupinius, kad galėtų už
mokėti kunigams ir valdžiai 
riebias algas.

i

i

KUNIGAI VARO NUTAU
TINIMO DARBĄ.

Romos katalikų kunigai 
visuomet dedasi savo tautos 1 
patriotais. Bet jų patriotiz
mas yra tiktai priemonė 
prie žmonių prieiti, 
nybėj kiekvienas kunigas 
dirba tiktai savo 
Internacionalui 
ternacionalui 
rengęs parduoti savo tautie
čius.

Štai, prieš mus guli 14 va
sario laidos “The Catholic 
Light.” kurį leidžia Scran- 
tone airių vyskupas O'Reil- 
ly. Ir ve. ką jis praneša:

“ ‘The Light’ labai įvertina 

tą pagalbą, kuries ji pereitą są
vaitę yra gavus iš dviejų šios 
diocezijos kunigų. Kun. Mi
liauskas. šv. Marijos parapijos 
klebonas iš VVanamie. prisiun
tė mums sąrašą visos savo pa
rapijos užsimokėjusių prenu
meratorių. Tokį pat šaunų dar
bą parodė ir kun. Sinkevičius, 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas iš Plymouth."

Lietuviai Amerikoje tirp
te tirpsta. Musų organizaci
jos ir pavieniai veikėjai da
ro dideliu nastanų-u. kad

Tikre-

Juodam 
ir tam In- 

visada pasi-

Dėlto daugelis praeitų metų caro valdžia yra jau sunai- 
pagamintų išdirbinių liko gulė- kinta ir Lietuva paliuosuota, 
ti depozituose. Didesni fabri
kai sumažino savo darbus ir at- 
leido daugybę darbininkų, o 
mažesni turėdami mažą atsar
gos kapitalą priėjo prie bank
roto ir turėjo užsidaryti ir vi
sus darbininkus paleisti. To
kiu budu daugybė darbininkų 
liko be darbo. O kasdiena pri-j 
būvanti laivai su naujais dar
bininkais sudarė dideles 
darbių armijas."

Jungtinėse Valstijose be
darbės priežastys yra visai ;refkia’ pastatyti 
kitokios. Čia krizis kilo dėl-;mįnkla _ IL?______ _______
to. kad farmeriai paikuti-zjcjų! lame muziejuje ture-tarp tautiečių ir socijalistų. 
niais metais pagamino per-;tų prikalti prie sienų, Socialistai nominavo d-rę 
daug duonos, o iabnkantai. kaip aižiausi Lietuvos išda- Baltrušaitienę prieš Miko- 
manufal^uros. Rinka nepa-įVjkai. xysk. Karevičius?lainį. Mikolainis su Kibortu 

Antanavičius, kun.‘nesusitarė vienam atsisaky- 
■ ir kiti buvu- ti, ir rinkimuose tautiečių 

balsai taip susiskaldę tarp 
ir Kiborto, kad

šiandien tie juodvarniai drį-j 
sta savintis revoliucijos nuo-i 
pelnu- ir statyti “Prisikėli- 

įmo Bažnyčią” Lietuvos pa-;
: liuosavimo atminčiai!
, Ne. to neturi įulL Vaįąty-..Amerifca,” Q F &_ 
ibe neturi teise* P«J?-įbXs,’ likęs našliu, išleido

’T Lnysą ir padovanojommo įtaigu Lietuvoje u^Prie^udos Namo Fondui.” 

,iu "reikėtų paryti
vu magazinais neversti. ' £ziJenw U1.ė(ia?. kuri tu. 

Nepriklausomai LietuvaiĮrėjo P. Mikolainis.
kitokį pa-j Tuo laiku ėjo varžytinės 

Revoliucijos Mu- dėlei Pildomosios Tarybos

Susiviert. Liet A. Reikalai
Gugis, Tareila ir bolševikai.

Tai buvo 1916 metais, 
kada Račkauskas turėjo pa- 

v r

jegia šitų daiktų išpirkti, ir'praĮ 
darbininkams nėra darbo.

jos dažniausiai 
perteklius. Uki- 

u bagi š kai mai- 
skolos. Reteny-

Protestuokim Prieš
“Prisikėlimo

D v__ *• 99Bažnyčią.

num. 9 šitaip gieda: “Įsitė- Ii tik bolševikams pagelbėt, 
mvkit gerai šitą: jeigu bai- Kodėl jis apie tai tyli? Ta- . 
savimuose gaus daugiau raila tyli apie bolševikus, 
balsų bolševikų kandidatas o bolševikai tyli apie Tarei- 
negu Gugis ar Tareila, tai lą, tai kaipgi reikia suprasti 
bus kaltė ne Tarailos ir jo tą “zgadą”—sojuzą? 
rėmėjų, bet Gugio rėmė-j Tareila man net klausimą 
jų...” Tikrai fašistiškai. paštatė: kodėl aš nepuolu 

Bostoniečiai tareiliniaijkitų SLA. kandidatų ir ne- 
“principuoja” Tarailos tau-• reikalauju, kad jie ištrauk- 
pumą, nes Gugio tik viena!tų _savo kandidatūras? 
kelionė į New Yorką kai-' ~ 
nuojanti apie $200. Gerai. 
Bet tareiliniai buvo nomina
vę Mikolą Rugį į iždo globė
jus irgi iš Chicagos. Tai kur
gi jų taupumas? Tai yra ku
nigiškas protavimas.

Bet Susivienijimo nariai 
yra pakankamai informuoti 
apie Tarailos ir jo talkinin
kų tikslus, ir mokės savo 
turtą dabartiniuose balsavi
muose apginti, o Tareila ir 
bolševikai turės pasikavoti 
iš gėdos. P. Mikolainis.

Taip. Sulyg Tareilos 
“sveikos sąmonės” ir plano, 
dabar yra geriausia proga 
Dulti Susiv. prezidentą ir se
kretorių, taip kaip daro jo 
podriadčikas Sirilokaitis.

Kitą klausimą J. Tareila 
man pastatė — “kas mane 
Įgaliavo ar pasamdė tokius 
nepamatuotus ir neapgalvo
tus reikalavimus (ištraukti 
kandidatūrą) daryti?”

Jonuti, mane Įgaliavo ir 
pasamdė mano sąžinė, kad 
gelbėti TAVO ‘‘garbų” var
dą, kad bendrai, kaip visa
dos darydavom praeityje, 
gintume musų brangųjį Su
sivienijimą. Susivienijimo 
labas mane įgaliavo ir pa
samdė, kad pulčiau visokius 
lakudras, iš kur jie nepasi
rodytų.

Ant galo J. Tareila man 
pastatė tašką — į dvi sąvai- 
ti atšaukti pareiškimą, kad 
jis susitaręs su bolševikais 
už 50-50 iš SLA. iždo, nes 
kitaip neatleisiąs jokiu bu- 
du be teismo.

Pildydamas .J. Tarailos 
reikalavimą, šiuomi per tas 
pačias “Naujienas” ir “Ke
leivį” atšaukiu! atšaukiu! 
atšaukiu! (net tris sykius) 
tą neteisingą pareiškimą, 
nes bolševikai SLA. iždo ne
pagrobs ir jokių 50-50 Ta
railai neduos. The case is 
closed—bala išgelbėta.

O dabar, Jonuti, kada ati
taisysi savo inžinieriaus 
Simokaičio paleistus šmeiž
tus prieš SLA. prezidentą ir 
sekretorių?

Beje, Dr. Graičiunas ir aš 
sutariamai balsuosime už 
Gugi. Petras Mikolainis.

H'““-
į Dambrauskas
: šieji caro ••burdiųgieriai.”
i Caras, kurį jie taip karš- Mikolainio ir Kiborto, kad 
štai gynė, turėtu būt parodv- sociali d-rė Baltrušaitie-

• nė buvo išrinkta. Račkaus- 
Įkas neklausė Mikolainio per
spėjimų. kad Kibortas tik 
socialistams pagelbės, ir taip 
išėjo. Račkauskui kirvelis 
nusmuko nuo koto.

Šitą parodau tiktai tam, 
kaip užsispyrėliams nesise
ka.

Susivienijimo rinkimų’ 
tvarka yra negera ir netiks
li su trimis kandidatais, nes 
tarp dviejų kandidatų bal
sai pasidalija, ir tada laimi 
trečias, kad ir mažumos kan
didatas.

Pagal nominacijas Gugis 
turi tik 1138 balsų daugiau, 
negu bolševikas.

Tareila gavo 963 balsų.
Tareilai sumušt Gugi rei

kia 3035 balsų.
Skaitykite kaip norite, 

Tareila tiek balsų nuo Gu
gio nenutrauks, bet jeigu jis 
nutrauks tik 1138 balsų iš 
Gugio .didžiumos, Tareila 
su savo rėmėjais išrinks bol
ševiką.

Kas nepaskaitys tokio dar
bo dideliausiu nuopelnu Ta
reilai?

Dabar. Tarailos agitacija. 
Bolševikų agitacija — tai 

melai su šmeižtais. Tarailos 
gi agitacija yra kriminėlinio 
pobūdžio, vedama inžinie
riaus Simokaičio, SLA. “ne
gerovės ligos” prezidento. 
Tareila visą tą agitaciją už
giris. savo tylėjimu.

Tareilos organas “Dirva" j vilties laimėti, ir kad jis ga-

1

i tas su nusukta galva ir su-Į 
■mintas i purvyną.

O virš viso šito brudo tu-
ii ėtų būt atvaizduotą paki- 

vra į lusi iš vergijos pančių laisvaLietuvos juodvarniai 
sugalvoję pastatyti Kauno Lietuva. • . ..
priemiestyje. Žaliame Kai- Tik šitoks nepriklauso- 
ne, naują mulkinyčią ir pa- jmybės paminklas teisingai 
vadinti ją “Prisikėlimo baž- galėtų atvaizduoti Lietuvos 
nyčia” ta. prasme, kad ji bu- prisikėlimą, 
tų Lietuvos nepriklausomy-* Maišto Dvasia,
bės atgavimo paminklu. į ---------------

r, • - 1 • IBUVUSIS SO. BOSTONOPrieš šitokį sumanvma _ a „
privalo protestuoti viso pa-i DARBIN 
šaulio susipratę lietuviai.

Bažnyčia gali t
Lietuvos pavergimo ir reak-į 
ei jos paminklu, bet ne Lie
tuvos atgimimo.

Lietuva nepriklausoma 
tapo ačiū Rusijos revoliuci- elgimąsi 
jai. o ne bažnyčiai. 
katalikų bažnyčia su savo 
juodais agentais piestu sto
jo prieš revoliuciją ir gynė 
caro valdžią kaip tik ji mo
kėjo. Kada 1905 metais Lie
tuvos revoliucionieriai pra
dėjo vyti laukan caro žan-

t 
t

TORIUS PRIMUŠTAS 
būt tiktai. KALĖJIME.

j Musų bendradarbis pra
neša. kad Kauno kalėjime 
politiniai kaliniai pakėlė 
protestą prieš žiauru su jais 

ir atsisakė pildyti 
R°mos;pažeminantį juos patvarky

mą. Už toki pasipriešinimą 
17 žmonių buvę skaudžiai 
sumušta, prievarta nukirp
ta ir išgabenta tvirtovėm Su
muštųjų tarpe esąs ir Jonas 
Karosas, kuris būdamas A- 

, - - . , . įmerikoje redagavo South
darus, tai pralotas Antana-(Bostono "Darbininką.” Jis 
vicius savo pagarsėjusiame Įyra pasmerktas kalėti iki 
aplinkraštyje prakeikė juos.Jgvvos sa]Vos.
Jis tiesiog liepė katalikams 1 — ____ _
mušti tuos, kurie eina prieš rPERNAI IŠ LIETUVOS IŠ- 
caro valdžią ir reikalauja VAŽIAVO 16,437 ŽMO- 
nepriklausomos 

respublikos.
Lietuvos

Tas aplinkraš- 7 ~
tis tuomet buvo skaitomas

1

NĖS.
j Per ištisus 1929 metus iš 

, „ _ emigravo 16,437
vijose bažnyčiose. [žmonės. Daugiausia išvyko

Gi šiandien, kada ačiū re-; į Argentiną. Į Braziliją iš- 
voliucionierių pastangomsjvažiavo žymiai mažiau.

V1EŠAS ŽODIS J. TA
REILAI.

Man net džiaugsmas pasi
darė pasisekus literatiškai 
prakalbinti J. Tarailą, kuris 
tik auseles suglaudęs klausė- 
žiurėjo, kaip jo rėmėjai jam 
“kelią taiso” į “iždininkus” 
bolševikų naudai.

J. Tareilai reikėjo toli 
pirm nominacijų paskelbti 
savo tikslus, kaip “nusipel
niusiam veikėjui” priderėjo, 
o ne tylėti ir žiūrėti kaip jo 
rėmėjai jam politišką duobę 
kasa.

i J. Tarailai, vietoje pasi
teisinti dėl užmetimų ir at- 
,-remti juos, paliko juos ne
liestus, o ėmėsi dėstyti mano 
anatomiją — tulžį, tulžies 

i spalvą, tulžies skonį, kas vi
sai nesirša nei su J. Tareilos 
politika, nei su mano “plū
dimais.” Tareila parodė sa- 

• vo tulžį su pagieža.
Tareilai gavus nominaci

jose 963 balsų, vertėjo tik 
pasitraukti iš politikos are
nos. Dabar gi jis tik susite
pė.

Taraila lenda po konstitu
cija, kuri duoda teisę kiek
vienam nariui statyti savo 
kandidatūrą. Taip. Bet J. 
Tareila žino, kad jam nėra

KODĖL ARGENTINOJ ! 
KILO BEDARBĖ.

Argentinoj dabar tokia 
pat bedarbė, kaip ir -Jungti-! 
nėse Valstijose. Vienas lie-į 
tuvis iš Buenos Aires miesto! 
rašo:

"Nesenai atvykau Argenti-i 
non. bet jau rodos apėjau visus 
Buenos Aireso ir apielinkės fa
brikus ir dirbtuves ir persitik
rinau. kad lengviau kupranu-1 
gariui pralįsti pro adatos skv- 
lelę negu darbininkui Buenos 
Airėse gaut darbas. Prie įvai
rių fabrikų vartų jau išstovė
jau virš trijų savaičių ir nie
kur darbo negavau. Prie kai- 
kurio fabriko vartų stori po 
keletą šimtų vyrų ir, moterų."

"Argentinos Lietuvių Bal
sas” aiškina, kodėl dabar 
šitokia bedarbė tenai pasi
darė. Sako:

"Argentina žemės ūkio ša
lis. Ji eksportuoja daugiausia 
žemės ūkio produktus ir gyvu
lius. Ji turi daugybę gamtos 
turtų, bet tų turtu eksploata
vimas labai silpnai vykdomas Į 

ir mažai pajamų duoda. Dėlto 
žemės ūkio nederlius labai at
siliepia į šalies ekonominę būk
lę.

“Einant oficialiais Argenti
nos žemės ūkio ministerijos 
daviniais, pereitų metų žemės' 
ūkio derlius ir gyvulių prie

auglius daugiau kai pusiau 
mažesnis už 1928 metų. Dėlto 
tas ir iššaukė tokį didelį eko
nominį bei finansinį krizį.

"Argentinos žemvaldžiai, 
matydami, kad 1929 m. blogas 
derlius, susilaikė nuo pirkimo 
ir naujų užsakymų pramonėje.

I
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puo-

dėl snieguotai baltų drabužių

uos ir ’’ano>e

Milionai

niDEU ntv? Uninius

'••rantuotas •sdirhėj,
l^r Brsther.

s To., Ci

GRAM U OTAS Ml !LAS

in$o
vanoj ar skalbtuve

Iškalbia drabužius „

ir kaip j‘o tiršta? * ' k°! ji man nepaaiški *
Nuo to laiko a ■ ’r sau<rios puto* „,«• ln° R>nso

Kiliai—kafj ... V1nnimo Bi$, . m >r svanus,
WRS. PaHam žvifrao^n^0 ’S'Wria ^’P

I)Orch«'t( 
i^PlaOna Zb 

motery nevartoja i0|f UZ?Y S’"v *•'” neičiau

į "„„r0

^velniniu;

ar»t tiek bsicL

putas. Gaukit

ambridjje, Mase

Voldeatns tž Deaakrt- 
tijt.—SaettM Gailisi.

Karininkų kliube (kar
čemoje) prez. Smetona kal
bėdamas apie fašistinį per
versmą, tarp kitko pareiškė: 
“Labai didelę klaidą pada
riau, kad 1920 metais dalei- 
dau sušaukti Steigiamąjį 
Seimą...”

Matyt, Smetonai kas kart 
vis daugiau pradeda patikti 
diktatūra.

Voldemaras nublokštas 
nuo valstybės lovio ir nete
kęs vilties vėl diktatorium 
likti, jisai ėmė garbinti par
lamentarizmą ir kviesti liau
dininkus ir krikščionis de
mokratus demokratinę tvar
ką atstatyti. Bet kas Musso- 
linio bernui gali pasitikėti?

Bet tokios nuotaikos jis 
laikėsi tik iki 16 vasario. 
Po 16 vasario, kuomet lei
tenantų susirinkimas Ra
movės” karčemoje nutarė 
grįžti atgal prie senos Vol
demaro politikos, Voldema
ro brigada vėl stoja prie 
valdžjos aparato.

Politiniai kaliniai tuo 
tarpu labai spaudžiami ka
lėjime. Jiems įsakyta netik 
prieš kalėjimo viršininką 
stoti į “frontą,” bet ir prieš 
vyresnius sargus. Prieš tokį 
parėdymą viena kalinių 
kamera užprotestavo ir atsi
sakė tą parėdymą pildyt Už 
tokią “revoliuciją” kalinius 
skaudžiai sumušė, prievarta 
nukirpo ir primuštus išvežė 
į fortą. Sumuštųjų tarpe yra 
rašytojas A. Jokubėnas, bu- 
vusis “Eltos” bendradarbis 
Jonas Karosas (jis Ameri
koj redagavo South Bostono 
“Darbininką”), studentas 

Mėšlius ir kiti. Iš viso su
mušta 17 žmonių. Z. B.

I

JI



*
-J.

>/

r

3KELEIVI^*4- 11 Kovo 12 d.
i

Į Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | ©į Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

programas, kuri išpildė p. bAN FRANCISCO, CAL. 
Zosė Vitaitienė iš New Yor- iirodo mieJ,at ir

1 ko ir p-le Matuliute iš New 
Britaino: dainininkėms
akompanavo vietos pianistė 
p-lė Plikunaitė.

Vitaitienė dainavo pirmu 
kartu Hartforde ir, turiu 
pasakyti, labai patiko klau
sytojams. Net kelis kartus 
buvo iššaukta ant estrados 
pakartoti. P-lė Matuliutė 
taipgi patiko publikai.

Prie dainų buvo ir kalbų. 
“Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis buvo vyriausiu kal
bėtoju. Taipgi kalbėjo keli 
kitu miestu lietuviu veikė- t fc- *•
jai: pp. M. Krugelis ir Gu
diškis iš Waterburio; p. V. 
Vitukynas iš New Britaino; 
Bilietą iš Manchesterio; 
Braiva iš Bridgeporto ir keli 
vietiniai.

Po vakarienės buvo šo- 
’ iai ir visi svečiai linksmi
nosi ligi pusiaunakčio. Tar
pe 12 ir 1-mos vai. ryto visi 
skirstėsi namo gėrėdamiesi 
vakaro gražiais įspūdžiais. 
Bet rengėjai, nujausdami, 
jog iš bankieto pelno ne
liks, nebuvo labai linksmus.

Iš SLA. kuopos veikimo.
Vietinė SLA. kuopa turi glausti.

aioaraineKriaučių susirinkime komu-rvaitę, tuo thrpu kai kiti jau 
nistai gavo didžiausį I senai neturi darbo.

morali smūgį. Teeiaus komunistai šiame
susirinkime gavo toki mora-

Vasario 26 d. buvo Lietu-hį smūgį, kokio dar jie nie- 
vių kriaučių 54 skyriaus mė- kad nebuvo gavę. Susirinki- 
nesinis susirinkimas, Į kurį mas didele balsų didžiuma 
komunistinė pildomoji tary- komunistų propoziciją griež- 
ba atnešė klausimą: “ar lei-kai atmetė ir pripažino Jo- 
stina unijistams eit per dirb- naiti legališkai nuėjusį dirb
tuves ir prašyti darbo?”kj j minėta dirbtuvę. i
Kuom vaduojanties komu- užbai aš noriū at.
mstai toki klausimą psi susi- L ; ti M sk*riaUK narių doJ 
nnkimą atnese? Dalykas P' dabartinę padėti:
štai kame: pereitų metų *eužtenka £tremti
vrU?C.Z|lI* ?*enes\ kriaučių komunistų užsimojimus antį 
kontraktonus p. J. Šimėnas musu teigiu: neužtenka at- 
atėjęs į pildomąją tarybą silaikvti prieš jų pastangas 
pranese, kad jam reikėsią žlj £i gĮjįtinai ant!
apie 20 naujų darbininkų, ‘do;_bet mums reikia 
tad jis pareikalavo pild. ta- ateityje kuo skaitlingiau- 
tybos, kad jam leistų pa- j lankytis i susirinkimus, 
ciam tuos darbininkus pa- L j j < da;. kalų bandys 
sinnkti, nes einant paprasta lipti per gah-as, tai
tvarka toks pasirinkimas! . ■ ••nėra leistinu;’darMninkai ^^^^^ 
turi būt skiriamus bedarbių g , „ sau eina i ko-
sąraso. Tečiaus komunistine1 “................
Taryba nutarė šį kontrakto- 
riaus reikalavimą išpildyt.
Nutarimas buvo raportuo-. __ pamaha
tas skyriaus susirinkimui iri ’ i ivwm.eiiv» pivgit-|
buvo priimtas. Nedarbas kasyklų miestely, gyvių draugijų ir kuopų Są-!

Vėliaus, kada minėtasai šitas miestas gyvena išįO’ši0 metinė konferencija. Į 
kontraktorius, padidinęs anglies pramonės. Didžiojo Įš yaP0#0 pąaiske-

dirbtuvę, pradėjo dirbti ir karo metu ir po karo anglių i°, kad iš visos Sąryšio dar- 
rinktis darbininkus, tai tarp kasyklose darbai ėjo gana buotės buvo suruošta tik 
tų naujai pasirinktų nuėjo gerai ir angliakasiai uždirb- dvejatas šokių ir uždirbta 4 
ten dirbti ir drg. J. Jonaitis, davo gerus pinigus. Bet dą-p°lęria}- . PiniSai išeikvoti,

Kada Jonaitis nuėio ten bar keliais paskutiniais me- pasu^1 1 u* kitur.
,. , . . .. \ .j . . Itaię anglies pramonė nradė-l^®®^kia, Sąryšis liko be v ei-S* F Pv“ė?o‘S S noKatU nudėvėtasir be gero var-
pastarasis nenorėjo pasą metu kelis mėnesius gejdo 

duoti, sakydamas, I . .
nafti® Jau dirb3, ta* pasas SįS?io®UDį^dėio dirbti tik-1 kuris pagelbėtų vietinėms 
nereikalingas.- KasyKios praaejo cinou uk H & konferenci-_ T ......................... _ tai rugsėjo menesy, ir jau ™augioms, nes Konierenci

J. Jonaičiui išdirbus 3 aron<i<tnin Ki-lios pirmininkas, komunistas

metų tikroji kavos 

rūšis Naujoj Anglijoj

• • •

. . . per trisdešimts

W. S. Q U I N B Y C O M P A N Y
BOSTON CHICAGO • NEW YORK PH

ir tokia tebėra.

munistų partiją kelti revo
liucijų ’ Faber.

MONTELLO, MASS. 
Sąryšis ir komunistai.

Šiomis dienomis čia Įvyko 
Montellos lietuvių progre-

žmonės.
Pamažu linoja lietus. 

Nors ir vidurdienis, bet tam
su. Gatvės šlapios, ir kai kur 
net purvinos. Automobiliai 
vienas paskui kitą bėga ir 
birzgia, savo ratais vandenį 
aukštyn ir į visas puses taš
kydami. Gatvėkariai bilde- 
nas geležiniais bėgiais, kel
dami baisų trenksmą ir er
zindami nervus. Gatvėmis 
skubina į visas puses tūks
tančiai žmonių. Kiekvienas 
nori pagauti dolerį. Vieni 
skubinas į darbą, kiti bėga 
darbo jieškoti. Tai vis dėl 
dolerio. Bet man labai keis
tai atrodo, kad tuo laiku, 
kaip musų krautuvės yra 
prikrautos visokių rūbų ir 
apsiaustų, tuo laiku mes tu
rime vaikščioti nuplyšusiais 
rūbais ir apsiautais. Kada 
krautuvės yra užkimštos 
valgiais, — mes turime būt 
alkani. Kada mieste stovi 
tūkstančiai tuščių namų ir 
kambarių, — tai mes tuomet 
neturim

y

Tautiško Namo Draugovėj i kalui per komisarų šerengą, 
vadovybę. Nežiūrint di-! kitiems nariams nedavę pro- 
džiausių pastangų, dabar jie;gos reikalą nušviest plačiau, 
vėl prakišo rinkimus. Pirmi-: naudingą lietuvių reikalą 
ninku antriems metams iš-' 
rinktas rimto budo žmogus, 
A. Krukonis. Klausimas, 
kam ir prieš ką komunis-l 
tams tokią didelę ir pasiu
tišką agitaciją vaiyti? Argi 
jau Navickai, Bartkai ir kiti 
turi būti amžini valdytojai 
namo? Juk Draugovės na
mas priklauso visiems, o ne 
keliems tik komunistams.

Matyt, jiems rupi pasipi- 
i iš namo įplaukų.

Norėdami paimti namą iš 
naujo i savo rankas, susirin- Į 
kimuose kelia betvarkę, er
gelius ir bando parengi
mams kenkti, kad davus pro
gos įrodyti, jog progresyviai

57 kp. komisarai atmetė. 
Mat, tas reikalas ne Rusij'os 
naudai ir delegatai buvo tik
ri lietuviai darbininkai. Ne- 
kurie komisarai net tokį 
priekaištą drįso daryti, kad 
lietuviai ir dabartiniai tvė
rėjai tik pasidarys iš to sau 
pelną ir apgaus Worcesterio 
lietuvius.

Aš nuo savęs jums, parsi
davėliai Rusijai, štai ką tu
riu pasakyti: Susirinkimuo
se senai savo gudrumus jus 
vartojate ir kitokios nuomo
nės nariams neduodate kal
bėti, bet tie gudrumai pra
deda jums iš nagų išsprukti. 
Darbininkų žmonių niekas 

žmonės “nemoka” Draugo-, tiek neapgavo ir neapvogė, 
vės namo reikalų tvarkyti, kaip jus, bolševikai, kad ap- 
0 metinis raportas, kuris da- gavote ir da šiandien ap- 
bar buvo išduotas, parodo, gaudinėjate, bet toji karvu- 
kad Draugovė niekados taip tė jums*

HpU tais anglies pramonė prade- Reiškia,_Sąryšis liko be ver- 
, jo silpnėti. Pirma nors žie- tės, nudėvėtas ir be gero var- 

kad^ ToHr°kai padirbdavo, bet šimetlrencij°je irgi nebuvo galima t nigauti 
susilpnėjo; nekurtos Pravesti jokio sumanymo, Norėda 

kasyklos pradėjo dirbti tik- kuris pagelbėtų vietinėms • • 
h- iau draugijoms, nes konferenci- 

_ .sausio mėnesy apsistojo. Ki-|jos pųinminkas, komunistas
4 savaites pas Šimėną, ko- to<; kasykios vasario menė-1 K- Beniulis, neleido nieko 
-----i,.-;._• I Bet ir darbo geresnio Įdėti į dienotvarkę 

--------=.----- . . i mėnesiais kasdien nedirbo, iDienotrarkė buvo tuščia. O 
dirbtuvės, o įstatyti savo ko- 0 ty< apįe 3 ar 4 dįenas są- mesimu sutvarkymo komi- 
kį frentą, kuris galėtų ten vaitėje. Iš rudenio daug dar-pja irgi ne visus delegatų 
sukti komunistini lizdą. bo ieškotojų privažiuodavo Įnešimus konferencijai skai-

Gi Jonaičiui primetė kai- ir prie kožnos kasyklos ikijtė. Komunistai čia da sykį 
tę, buk jis įsiprašęs Į minėtą 50—70 žmonių laukdavo parodė, kad jiems rupi tik 
dirbtuvę. Dabar, kodėl ko- darbo. Jų tarpe pasitaikyda-h^ngos, kad paskui galėtų 
munistai taip užsispyrė iš- vo ir lietuvių, žinoma, dar-|PasiPim£autl- 
mest Jonaiti iš tos dirbtu- bo negave vėl išvažinėdavo,! Be to, komunistai yra di- 
vės? Gi todėl—ir tiktai to- o jų vietoj kiti atvažiuoda-Įdėli storžieviai ir neprausta- 
dėl—kad jis yra griežtas vo. Dabartiniu metu yra jaulbumiai. Konferencijoj jie 
jų priešas ir turi pilietinės I tūkstančiai bedarbių. Todėljvartojo tokius išsireiškimus, 
drąsos pasakyti jiems teisy- Į “Keleivio” skaitytojams ne-1""'" *‘T’ :K:+
bės žodį Į akis. Taigi, kaip patarčiau čionais vykti dar- 
aukščiau minėjau, šiame su-|bo jieškoti. j
slinkime komunistai buvo! Drumhellerio miestas ne
oš kalno susitarę pravesto didelis, gal bus toks kaip 
nutarimą,' kad neleistina Lietuvoje Mariampolė. Lie
tini jistui eiti per dirbtuves|tuvjų esame tik du: aš ir ma- 
prašytis darbo, ir vėliaus nQ draugas. Miestas dau- 
s^K.nP^ar^m^ pritaikyti Jo-Įgjausia apgyventas anglais; 
naičiui. Įyyg kiek ukrainų ir lenkų.

Reikia tečiaus pasakyti, Ukrainai gei*ai Įsigyvenę,; 
kad tokios taisyklės jau senai dauguma turi nuosavus na-i 
yra lokalo padarytos ir šis mus, turi gražią didelę sve-! 
Jonaičio reikalas neturi su tainę, kur rengia vakarus, 
tuo nieko bendra, nes, kaip bei susirinkimus.

baimingų atsitikimų an-
darbininkus pasirinkti, L 
tarp kitų bosas buvo pasirin
kęs Jonaitį.

Bet jei komunistų suprati
mu Jonaitis neturėjo teisės 
tenai dirbti, tai kodėl ki
tiems valia tenai dirbti? Ko
munistai argumentuoja, kad 
Jonaitis turįs “< 
ną” ir esąs “politikierius:” 
vadinasi, ; 
prieš komunistus, ir užtai jį

■stasr *--s'ždš K'affiyss 

U ubagauti. Viena eipu-cipu Advokatui aon^-tOk'°S prleglau,los;
.,1‘Laisvės” davatka lindo AS'?Ra"}la^"? naudingumą.

prie kiekvieno ir begėdiškai SatvšPnesirupina sukelti di Delegatams pareiškus rei- 
reikalavo aukaųt, o jeigu nriešiLa kal«- ,l,oiaus Pa^)ko balta-
kuris neaukavo tai koliojosnori, kad Drai Plaukis \>n]isar?t ’r Pr?^' 
ir darė grąsmimus. Matomai - aDmokėtu advokatu J° ozl° balsu 
tos progresistės ėmė lėkei-prieglaudą tai 

kurie|reiviai nariai ir vėl galėtų dur^ ;un,anym-as’ 
jdgu kabintis prie Draugovės už n.aiVos-5Usies k.a 
musa|nįnj£ni mas: lietuviai, esą bešir

džiai ir blogų norų žmonės, 
sukišę keliatą senelių, “ma
rinsią badu^ ir tt. Tam pa- 

| Jau antri tnetai kaip ko- baigus, šoko visi komisarai 
Augenia Galkus. Įmunistai prarado Lietuviu kalbėt iš eilės. Perėjus rei-

munistai sugalvojo, kad rei
kia Jonaiti išimti iš ‘ tos

Be to, komunistai yra d i-

kaip, “Jus eikit pasikarkit 
“Judošiai, pasibučiuokit;” 
“Durniai“Žiopliai 
“Juodeliai,” ir tam panašiai.

Sąryšis nesirūpina savo 
reikalais.

Buvo pakeltas klausimas 
ikaslink suradimo pinigų ap- 
I ginimui L. T. N. D. valdy
bos. Buvo pasiūlyta surengti; 
tuo tikslu koncertą. Bet ko-

I

keletą uolių veikėjų, būtent, 
Sekys, Videikis, Labanaus
kas, Januškevičiai • ir kiti. 
Rengiamas SLA. kuopos 
bankietas, iš kurio manoma 
padaryti kiek pelno delega
tams Į Seimą nusiųsti. Tei
ravausi pas veikėjus, už ką

vietos galvai pri- 
Ar nebūtų laikas 

darbininkams, pa- 
apie socializmą?

mums, 
mąstyti 
Juk socializmas žada mums 
visiems lygybę. Demokra
tai ir republikonai musų rei
kalais nesirūpina. Tai kam 
už juos balsuot, kam juos Į 
valdžią rinkti? Darbinin-

bar buvo išduotas,
kad Draugovė niekados taip tė jums* užtruks. Worceste- 
gerai nestovėjo, kaip da- rio žmonės jus jau pažino ir 
bar, kada komunistai nepri-Į šalinasi nuo jūsų kaip nuo 
kiša savo nagų. Pinigų-ižde piktligės. Privirėte sau kar- 
turi $3,891.46. Komunistai, 
iš piktumo buvo užėmę ge
riausias parengimams die
nas, kaip liepos 4. kada per 
3 dienas galima biznį daryt 
Pereitais metais jie varė ža
lingą darbą prieš draugovės 
parengimus. Ar šitokį darbą 
galima pagirti?

Montellos senbernis.

WORCESTER, MASS.
Siaurapročiai, ar išgamos.
2 d. kovo, Endicott st. 

svetainėje įvyko SLA. 57 
munistai pasiūlymą atmetė, kuopos susirinkimas. Į susi- 
Čia reikia pažymėti, kad rinkimą atėjo nuo naujai su- 
Lietuvių Tautiško Namo Atvėrusios Worcesterio Lie- 
Draugovės valdyba liko ap- tuvįu Dr-stės, “Senu Žmonių 

____  _ . r skųsta _ 1924 metais, buk ji prieįiaudos Namų” delega- 
• gliu kasyklose šią žiemą! išeikvojusi savo reikalams tai, kuriems kuopos susirin- 
iri^..z_u_n— u.— a a 'draugovės pinigų 2,000 do- kimas leido paaiškint ju at- 

lerių. Apskundė narys A. ^lankymo reikalą. 
Juodeikis su keliais atžaga- j yį0Zuraitis pirmas susi- 
reiviais. Valdžios buvo uz- rinkimui paaiškino senų 
drausta vartoti Draugoves ^monįu ]

Drumhellery buvo 4 ir 4 vy
rai buvo užmušti.

Bijūnas.

stos košės, padarę ataką ant 
SLA. organizatoriaus Žuko 
ir ant kitų SLA. kuopų ir da
bar nagus nudegę bėgiojate 
klausinėdami kas bus ir kaip 
iš to išsisukt. Reiškia, jus su 
savo gudrumais prilipote 
liepto galą.

Aš patariu jums vyručiai 
pasimokint, meskite garbinę 
svetimus dievaičius ir grįž
kite^,prie savo žmonių ir 
dirbkite naudingą darbą lie
tuviams darbininkams.

SLA. 57 kp. narys.

balsuos į Pildomą Tarybą, ’kams laikas jau susiprasti, 
mat, vadovybę SLA. kuopo- Qana alkoholiuje savo pro- 
je turi vadinami “tautinin-|tą skandinti. Aš nesu prota
kai” ir sandariečiai, todėl.bicijos šalininkas, vienok 
norėjau iš visų jų iškvosti jų turiu pasakyti, kad alkoho- 
nusistatymą link p. J. Tarei- n$ki gėrimai kenkia darbi- 
los kandidatūros į SLA. iž- ninkams jų kovoje su kapi- 
dininkus. Gavau pareiški- talizmu. Atleiskit, aš neina
mą, kad didžiuma yra nusi- njau čia duoti kam nors pa
stačiusi balsuot už p. G ūgį. Įmokas; aš vien tik norėjau 
Esu matęs ir kitų Conn. vai-1 ką nors apie musų miestą 
stijos SLA. veikėjų nemažą Į parašyti. 
skaičių ir su jais kalbėjau. 
Didžiumoje jie yra vienodo' 
nusistatymo 
kitus senuosius v-------------
Iš to matyti, kad p. Tareilos 
pasistatymas prieš p. Gugį 
beveik visų yra smerkiamas.

Hartforde bedarbių
yra daug.

Darbai čia eina labai pra- 
-- „ štai, ir tūkstančiai žmonių

išninku’ Jyra <’arb0- K kitur atv>-
- - *, kus ir neturint nei pinigų,

- • nei pažįstamų, nevienam
tenka net badą pakentėti. 
San Francisco miestas yra 
labai gražus. Į vakarus guli 
galingas Pacifiko vandeny- 

Nors Washingtono ponai’nas, o į rytžiemius “Aukso 
skelbia, kad bedarbė mažė-. Vartų” įlanka. Laivai plauk- 
ja, tačiaus faktas yra toks, darni Į San Franciscą turi 
kad ne tik nemažėja, bet plaukti pro tą “Golden 
didėja. Hartforde retai bu-’Gate.” Ši įlanka yra apie 50 
na bedarbių,- o dabar jų mylių ilgio ir 3-4 mylių plo- 
skaičius vis didėja. Daug ir.čio.
lietuvių yra be darbo. Man Turtingų žmonių čia yra 
būnant New Britaine teko tūkstančiai. Jie turi čia to- 
patirti, kad ir tenai bedar-jkių puikių namų, kokių ne- 
bių skaičius didelis. Nusi-’turį fcjty šaliy kunigaikščiai, 
skundimų girdėt visoj vals-.Tiesa, tie namai buvo staty
ti jo j. Connecticut miestuose y kada šis miestas bujojo; 
daug fabrikų ir ligi šiol čia dabar jaU nedaug tokių na- 
darbų netrukdavo, kuomet mų statoma, nes biznis ne

Turtingu žmonių čia yra

f
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RIVERS1DE, N. J. |

16 vasario <
ntuoja, kad|®^n^ į?-”J®'|gresyvių žmonių rankose ir
didelę bur: py tikslui buv° Sąryšio įs-

© yunumvnuo, .gr - . "' ^ teigtas fondas. Aukų į fon- Tfrht imi n°eali turtu netu
jis nenusilenkia purių surinkta virš 1,100 "J? 2^ D^b ’ nd^ rX
ini<dn« ir įržtiti ii te. O kur bolševikai, ten ir 7, ., _ : e... 11 11 toaei pnorenao renta-reiWa ^“darbT^! ubagavimas. Nors ZubialĮlas. kad Woreesterio lietu-

HARTFORD, CONN.
Lietuvių judėjimas, nedar

bas ir prisirengimai prie 
SLA. Seimo.

Vietos lietuviai negali
daug pasigirti savo veiki
mu, gal būt dėlto, kad be
darbės laikai, kiekvienas 

_  žmogus stengiasi būti tau- 
priegtaudos reika-ĮP118’ i parengimus nesilan-

biznis buvo normalus.
Korespondentas.

dieną Zubiai Pinlg^ vaidybą apgynimui. fo Priparodė, kad lie-|k°. ypatingai tokius kur 
įėjima 16 me- Tuo la.lku.S4>7sls bu™ P™' tuviu darbininkų tarpe pra-lį?8"?? re!kla užsimokėti, 
imk Susirinko Z.mlon,ų ?nkos€ -lr deda' pasireikšti daug sene- Dėl sios pnezasties parengi-
> svečių, tarpe a!" buvo Sąrys.oę- „ ku,.ie kaus <larbo ma> Hartforde yra retenybe

myna ir badu mirtų. Tai kaipo mandagus žmonės 
toks jau “teisingumas i 
“svieto lygintojų.”

Komunistai aiškina, kadi 
esą daug kriaučių jau ilgai] 
be darbo, tai, girdi, reiktų i 
tiems žmonėms duoti “plei-l 
sus,” o ne tokiems “politi
kieriams” kaip Jonaitis.

Na, jeigu taip, tai aš pa
tarčiau ir Buivydą su Vaitu
kaičiu išmesti iš unijos ofi
so, nes jie jau netoli po du 
metu tenai sėdi politikie- 
riaudami ir gauna vienas 
$55.00, o kitas $50.00 į są-

apkraustę kišenius
nieko neranda, tai sumuša. ini eikvojj 
nosį; be maz taip elgesį ir! 6 J
toji progresistė. Patartumei Stengiasi trukdyti Drau- 
tokioms progresistėms pasi-Į govės darbą,
mokinti.

Kovo 1 d. vietos sandarie- 
čiai turėjo bankietą. Buvo 
manoma, kad bankietas ne
pavyks. Tečiaus netikėtai 
daug svečių pribuvo iš Wa- 
terburv. Bridgeporto, New 
Britaino, Manchesterio ir 
Worcesterio. Buvo taipgi 
pp. Vitaičiai iš New Yorko. 
Iš viso susirinko apie du 
šimtai svečių ir, galima sa
kyti, bankietas pavyko vi
sais atžvilgiais, išskyrus ma
terialius.

Programas ir talentai.
Bankieto toastmeisteris, p. 

G. Levišauskas, pasveikino 
svečius ir pakvietė valgyti 
ir gerti. Valgiai buvo geri ir 
jų buvo daugiau negu reikė
jo. Laike vakarienės buvo

DARBININKAI, TEMY- 
KITE!

Nevažiuokit į West Virgi- 
nią jieškoti darbo anglių ka
syklose, nes ten jau mėnuo

toks geras; musų miestas 
smunka žemyn. Bažnyčios 
auga tarsi grybai po lietaus. 
Tikinčių ir fanatikų yra dau
gybės. Mokyklose vaikams 
skiepijama patriotizmas ir 
militarizmas, o bažnyčiose 
tamsybės burtai, todėl man

laiko angliakasiai streikuo- atrodo, kad šios dvi institu- 
ja. Kompanijos numušė ai-* ei jos yra didžiausi d_. 
gas ir negalima buvo pragy-’ 
venti, todėl darbininkai išė
jo ant streiko, reikalaudami 
sugrąžint senas algas. Bet 
kompanijos nežada taikytis 
ir pradeda traukt skebus. 
Darbininkai laikosi vieny
bės ir mainas pikietauja.

Mainų Vargutis.

Tikėsit Ar Ne?
Vienas matematikas ap

skaičiavo, kad 2056 skaičiui 
sudėti yra 2,184,069,888,000 
Įvairių būdų. Niekas pasau
ly negali visus tuos budus 
išbandyti, nes sudedant po 
vieną koliumną kas minutė 
ir dirbant be pertraukos die
ną ir naktį, imtų 4,155,380 
metų laiko.

i darbi
ninkų priešai. Nemanykit, 
kad aš esu mokslo ir mokyk
lų priešas. Ne, aš tik esu 
priešingas patriotizmo ir 
militarizmo mokinimui.

Prohibicijos įstatymas čia 
beveik nėra žinomas. Girtų 
matosi daugybės. Banditų 
ir gi yra daugybės: vagys
tės čia nėra jokia naujiena.

Musų garsus “Barbaric 
Coast” jau yra visai išnykęs, 
ir tos vietos jau yra visai 
panaikintos, bet prostitučių 
vis dar yra daug, tik jos 
taip viešai jau nesirodo ir 
žmonių neapiplėšia.

Tai tiek šį kartą iš San 
Franciskos. Kitam numery
je gal būt bus daugiaus.

W. Ditto.
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Kuomet vaikas syki nu- (daug brangaus laiko, bet su
degs pirštus, paskui visuo- taupo ir proto išteklių ki- 
met vengs ugnies. Tai reiš
kia, kad veiksmai turintis 
nemalonius priminimus yra . ._ .
vengiami. Šiam faktui yra Jau nebetumne. jėgos jgyti 
pozityve pusė, kuri taip pat ............. .
svarbi, kaip ir negatyve. Po
zityve pusė yra ta, kad sma-’ jėga ilgiaus negu kiti. Dalis 
gus veiksniai yra dažnai at- to^skirįumo paeina nuo to, 
kartojami. Iš tos pozityves nekurfe laikosi ja 
puses vaikas naudojasi, kuo- _ .. , . A,
met jis nori savo šunį išmones, išmokdami naujas ide- 
kinti ko-nors naujo. Jei gy- jas ir darydami viską nau- 
vulys bus pagirtas kiekvie- jais budais. G era butų Įpras- į 
na syki, kada jis padaro kas tį visiems senus papročius 
liepta, tai jis dažniau ir daž-. keisti jaunais. jung. Vai- 
niau atkartos tą veiksmą. I . Vješos Sveikatos Biu- 
\ ienas vaikas buvo išmoki- ( • i • i • • * • 4
nes savo šunį atnešti jam ras nori, kad m atmintų, 
kepurę kiekvieną syki, kuo- jog papročiu." reikia jaunys- 
met lis rengdavos išeiti. Tą tėi įgyti. FLIS.

iz UNIGO NAUDA VELNIAI 
IN. GAUDO.

tiems dalykams.
Kuomet senstame, tuomet

naujus papročius. Nekurie 
žmonės vienok palaiko tą

met jis rengdavos išeiti. Tą 
galima vadinti papročiu.

Dabar, jei pažiūrėsi ką ki
ti daro arba jei tėmysi pats 

! save, atrasi, kad beveik mu
sų visi veiksmai susideda iš 
papročių — pasisukant Į de
šinę. kuomet praeinama pro 
ką nors, nusiimant kepurę 
prieš moterį, tai vis papro-j 
čiai. Šie dalykai nėra natū
ralus, nes daug žmonių visai 
jų nedaro. Ir jie nėra daro
mi tiksliai kiekvieną sykį 

j tų. kurie’turi paprotį Sustoti 
■ ir" pagalvoti, kas yra tinka-

 _ma daryti. Nusišluostymas 
—Tu-jo nebijai tik valuk kojų Įeinant Į namus gali bu- 

ke, pasiklaust naujienų, ba to, Maike._kad tu netiki. ti paprotys arba ir ne. Jis
tu skaitai visokias knygas, —Tai netikėk ir tu. tėve, neturaliai neateina, nėra in-

i —Aš esu katalikų bažnv- stinktyvus. Papročius gali- 
t čioj krikštytas ir noriu kata- (ma pasirinkti.
likas mirti. i Reikia žinoti, kad žmo-

. .. - —Bet aš girdėjau vieną gaus mokslas, kaip ir moki-
zakristijonas kunjga sakant, tėve, kad nimas šunų ir arklių, suside- 

sake. Jis sakosi skaitęs apie veinjas įr tikinčiam žmogui da daugiausia iš papročių: 
reikalingas.

—Kokiu spasabu?
—Tu žinai, tėve, kad nei 

vienas arklys nevežtų veži
mo, jeigu jis nebijotų bota
go. Taip yra ir su tikinčiais. 
Nei viena davatka nekalbė
tų ražančiaus, jeigu ji nebi
jotų velnio. Ir nei vienas pa- 
rapijonas neduotų kunigui 
ant mišių, jeigu jis tikrai ži- 

_ notų, kad nėra pragaro ir 
velnio. Taigi be velnio nei 
vienas katalikas nepatektų Į 
dangų. Velnias tikinčiam 

j yra taip reikalingas, kaip

—Tegu! bus pagarbintas? —Bet kogi tu. tėve velnio 
Maike! j taip bijaisi?

—Labo ryto, tėve! Kas 
girdėt?

—Aš atėjau pas tave, vai- Į

tai daugiau žinai.
—Knygose naujienų nė-

i
—Na, tai aš tau pasaky

siu, ką man

tai angelckuose peiperiuose. . 
ką kunigo gaspadinė išme
ta Į bačką. Sako, Kaliforni
joj viena merga užmušė vy
rą ir paskui sau galą pasida
rė. palikdama parašytą gro- 
matą, kad ją palaidotų bal
toj šilkinėj dresėj, o i ranką 
įdėtų geltoną rožę. O kitas 
padabnas atsitikimas buvęs 
Naujorke. Tenai viena ak- 
torka iššoko per langą nuo 
dvidešimto flioro ir užsimu
šė. ale parašė raštą, kad ją 
palaidotų ružavoj dresėj, ba 
kitokios ji nelaikina.

— i ai kas čia tame nePa"jarkliui botagas, 
prasto, tėve? ! - • - '

—Aš noriu, kad tu, Mai
ke, man gerai išvirozytum, 
kodėl mergos taip rūpinasi i 
apie savo dreses? Jos eina į 
žudytis, ir svarbiausia jų| 
mislis yra, kaip jos bus ap-, 
rėdytos ant lentos. ?4an ro
dos, kad tas parodo, jog bo
bos neturi pilno razumo. \ 
Juk koks čia difrensas, kaip į 
tave po smerties apvilks?

—Pasauly nieko nėra be! 
priežasties, tėve. Yra prie-į 
žastis ir tam. kad moterys] 
labai rūpinasi savo drapa-J 
nomis. Pakol moteris gyva,l 
tai jos pasisekimas priklau
so nuo jos išvaizdos. Drapa
nos jos gyvenime lošia svar
biausią rolę, todėl ir mirda
ma moteris tankiai rūpinasi, 
kad jos drapanos išrodytų 
gražiai.

—Vardan Dievo tėvo, ir 
sunaus, ir dvasios šventos. 
Amen.

• —Ko tu. tėve, žegnojiesi? 
—Kalbant apie moteris.

Maike, reikia persižegnoti, 
kad velnias nepristotų. Gali 
da iš doros kelio išvesti.

—Elgiesi, tėve, 
vatka klebono kelines 
mačiusi.
’ —Nuo piktos dvasios rei
kia apsisaugot. Matai, kas 
pralotui Alšauskui atsitiko! 
Rodos, f _
velnio žabangus papuolė. Ir į 
tai vis per bobą. Dabar mes 
matom, kad bobos ir mirda
mos neužmiršta zlydukui pa
tarnauti. Jos ir po smerties 
nori gražiai išrodyt, kad pa
tiktų vyrams, 
gunda, Maike?

tėj Įgyli.

SKRAJŪNAS.
Tau gėlynai, r.an mėlynė?— 
Laisvė ir spa liai... ?

Ten liepsnos auna krūtinė 
Amžius — amžinai.

Palydėk mane skrajūną
Ilgesio daina. —

Tavo busiančią karūną
Puošiu — do ana...

Palydėk ik žemės vartų—
Laukia sakalai...

Slėpki tai. ka> slėpti verta— 
Meilė ir sapnai...

Tau gėlynai, man mėlynė,—
Laisvė ir sparnai...

Ten liepsnos auna krūtinė. . »Amžius—amžinai.
Tysliava.

NAKTIES DAINA.
darbo papročių, galvojimo 
papročių ir jausmo papro
čių. Mokintis vaikščioti, val
gyti, plaukti ar čiužinėti, tai 
darbo papročiai. Žmogus, 
kuris galėtų eiti tiktai ap
svarstęs kiekvieną žingsnį, 
nenueitų toli. Jeigu reiktų 
vaitoti savo smegenis kiek
vienam žingsniui. ta» nebūtų 
laiko kitiems dalykams ap
galvoti.

Kartais galime būt Įpratę 
jausti pavydą pamačius, 
kad kitas tirri ką naujo, ar
ba galime turėti paprotį 
jausti džiaugsmą, kuomet 
kitas turi didelės vertės da
lyką. Galime turėti paprotį 
nepakęsti tokių žmonių, ku
rie skiriasi nuo musų, kurie 
dėvi kitokius drabužius, ku
rie eina Į kitokią bažnyčią, 
arba kurie kalba kitokia Į 
kalba. Musų jausmų papro-į 
čiai pasirodo tuomet, kuo-, 
met prieinama prie Įvairių j 
aplinkybių, kurios juos iš
kelia.

Papročiai, kuriuos žmo
nės įgyja, pasidaro taip pa
stovus" kad ant jų visuomet! 
galima remtis. Jie sudaro, 
žmogaus būdą. Žmogaus bū
das susideda iš jausmo, gal-( 
vojimo ir darbo papročių,' 
kurie jį atskiria nuo kitų. Į 

Mokyklos yra steigiamos 
tam, kad duoti vaikams pa
pročius, kurie jiems gyveni
me vėliau* bus reikalingi. 
Apart mokyklų, kiekvienas 
gali įsigyti tūkstančius nau-į 
dingų papročių. Kiekvienas 

. iš mus. be abejo, turime daug 
į ir netikusių papročių. To

kius nepageidaujamus pa
pročius, nežiūrint kokie jie 

. butų—galvojimo, jausmo ar 
darbo—turime pasiryžti pa-' 
naikinti. Su laiku galime jų 
atsikratyti, ir į jų vietą Įgy
ti naujus, naudingus papro
čius.

Nereikia toli žiūrėti, kad 
karžygio vardu gulėjo atradus kaip naudingi yra 

Tokia užmo- geri papročiai, kuomet jie 
kestis kareiviams, kurie eina yra tinkami, ir kaip blogai 
žūti nežinia kam ir dėl ko. jautiesi, kuomet iškyla blo- 

--------------gieji papročiai. Kasdieną 
Lynne pasikorė savo skle- gali padaryti šimtus dalykų, 

Ar tai nepa- pe Julija Semirovskienė, 6 visai neatkreipiant Į juos 
vaikų motina.-------------------dėmesio. Tas uetik sutaupo

—Bai gali, Maike, tu čia 
pasakei man gerą naujieną. 
Koman, aš tau užfundysiu.

—Ačiū. tėve, aš negeriu.
—Na, tai uskiuzmi, Mai

ke, aš bėgsiu pas zakristijo
ną ir pasakysiu jam, ką tu 
man išvirozijai apie valnią. 
Gal būt, kad mes visai be 
reikalo jo bijojom. Gal rei
kėtų sutverti naują susaidę 
ir apsirinkti velnią už patro
ną? Gud bai, vaike!

—Iki pasimatymo, tėve.

REIKALAUJA FANAI- 
KINTI KNYGŲ CEN

ZŪRĄ. .
Senatorius Cutting Įnešė 

Senatan bilių, kuriuo reika
laujama panaikinti muitinės 
į valdininkų cenzūrą ant Įvc- 
| žarnų iš užsienio knygų.

i
t

GALAS. Įk&nša. “Ar mane, panele, šukei?” sakau aš jai,
Klebonas—Silvesirai, tau ptotaa susimai^'o ji b-r kad nusU^ Mp ritels ant manęs, 

- - - - “Ko tau čia reikia?” Paskui tik svyst man keli-
■ nes po kojų, ir sako: “še tau, jau musų klebonė- 
1 lis nebegyvas. Bėgk varpų skambint, ir nešiok 
’sau sveikas jo kelines... Persigandau, persižeg
nojau, ir norėjau kasžin ką sakyti, bet ji kaip 
puls ant manęs: “Lauk, tu senas arkly, bėgk 
varpų skambinti.” Aš pagriebęs kelines, išmo
viau lauk. Tai viskas, ką aš žinau. 

Klebonas.—Na, o kur Cicilija? 
Silvestras.—Aš daugiau jos nemačiau. 
Klebonas.—Kur Kunigunga? 
Silvestras.—Nemačiau nei tos.
Klebonas.—Ir jokių svetimų žmonių nepaste

bėjai ?
Silvestras.—Nei gyvos dūšios.
Klebonas.—Tas labai 
Silvestras.—Nežinau, 
Klebonas.—Durniau, 

bojai?
Silvest ras.—N eži nau, 

gandęs buvau.
! Klebonas (Mostelėjęs ranka).—Et, senas ir 
durnas.

, Silvestras.—Gerai, klebonėli, sakai.
- _ . • Klebonas.—Ar tu žinai, Silvestrai, kad visa

. Kas ten tave nunešė tokiu laiku? klebonija augštyn kojom apversta. Mano visas 
turtas išvogtas?

Silvestras (žiūrėdamas į kleboną, nustebęs). 
. —O. tu pondiev šventas!

Klebonas (Įsikarščiavęs).—Silvestrai, plėši- 
manu “■'XI VU1 uą l.-pic.-c!

Silvestras (Susijaudinęs).—O, Viešpalėli
j brangiausis, ką aš dabar darysiu.
i Klebonas.—Ne tu, bet ką aš dabar darysiu, 
j Mano viso gyvenimo pastangos vėjais nuėjo.

Silvestras (Ramiau).—Aš manau, kad panelė

Erdvėj žvaigždės deimantinės. 
Tartum perlai nt krutinės, 
Šypsos—šviečia.

Per laukus žied rti s ‘banguotus!

Deiviu ašarom rasotus
Tyla žengia...

Stingsta kraujas žmogaus 

Mėnesi, dangaus klajūną, 
Kas aplenkia ?

žydė j imu / epsno ja. 
likimą šaukia

Kas
Kas
Musų žemei?

Erdvėj žvaigždės 
Tartum perlai ant 
šypsos—šviečia.

moja

kūne.

deimantinės, 
krutinės,

Tysliava.

sakau tau, kad esu'gyvas, ir dabar čia su tavim 
kalbu, kaip ir visados.

Silvestras.—0 man sakė, kad tamsta jau nu
mirei. Aš jau ir varpais paskambinau, ir pote
rius atkalbėjau.

Klebonas.—Kas tau tokią kvailystę pasakė?
Silvestras—Panelė Cicilija.
Klebonas (Staiga pašokdamas).—Cicilija?...

Kur ji?... Sakyk, Silvestrai, kur ji?...
Silvestras (Pamaži keldamasis nuo aslos).—

Nežinau, klebonėli. Ji mane iš klebonijos vyte. 
išvijo. Numetė man po kojų kelines, ir lauk iš
stūmė. Liepė bėgti varpus skambinti.

Klebonas.—Aš nieko nesuprantu. 
Silvestras.—Daugiau aš nieko nežinau.
Klebonas (Paimdamas kelines nuo aslos).—

Kur gavai šitas kelines?
Silvestras.—Panelė Cicilija numetė jas man

no kojų.
Klebonas.—Kur?
Silvestras.—Klebonijoj. 
Klebonas.—Kada ?
Silvestras.—Rodos, netoli vidurnakčio, neatsi

menu. Aš jau gulėjau.
Klebonas.
Silvestras.—Kunigunda.
Klebonas.—Kunigunda?... Tai tu ėjai pas Ku

nigundą? *
Silvestras.—Ne. pas panelę Ciciliją.
Klebonas. Pas Cicilija?... Silvestrai, tu pa- kai. žmogžudžiai mano visą turtą išplėšė! 

dūkai. 1
Silvestras.—Nežinau, klebonėli.
Klebonas*!Piktai).—Sakyk, ko ėjai i kleboni

ją? Ko tau ten reikėjo?
Silvestras.—Nieko, klebonėli... Aš jau buvau 

atgulęs, jau rodos buvau gerokai ir Įmigęs, tik tam kalta. Ji viską i maiša grūdo, ji bėgiojo po 
staiga išgirdau, kad kas žin kas laužiasi Į vidų. visą klebonija kaip širšės įgilta.
Pašokau, pribėgau prie lango, manydamas, kad, Klebonas.—Cicilija? O. Dieve brangus, aš jai
bažnyčia dega, ale žiuriu, kad Kunigunda prie, viską buvau užsitikėjęs... Per dvidešimt metų ji 
durų draskosi. Ko nori, sakau aš jai. o ji man buvo mano ištikimiausia. Kur ji, Silvestrai, kur? 
ir sako: “Bėgk i kleboniją. Tave panelė šaukia, 
kaip galima greičiau,” sako, “o jei ne, tai tau 
panelė sprandą nusuks i kitą pusę.’’ “Motinėle 
švenčiausia." pamaniau sau, “kas dabar pasida
rė." ir greitai užsimetęs rudinę, išbėgau.

Klebonas.—Na, o paskui kas atsitiko?
Silvestras.—Nežinau, klebonėli.
Klebonas (Piktai).—Nemeluok! Sakyk

paskui atsitiko.
Silvestras.—Nei biskį nemeluoju, klebonėli.

Nubėgau i kleboniją, Įėjau Į virtuvę—tamsu; pa- 
tyliai Įėjau į valgomąjį kambarį — žiuriu, kad 
panelė viską į maišą kemša... liktorius, dėžes, si
dabrą. priegalvius, užklodes—viską Į maišą

keista... 
klebonėli, 
kodėl tu judviejų neda-

klebonėli, aš labai išsi-

kas

1

Silvestras.—Kur nors sū turtu pleška.
Klebonas.—0. Cicilija. Cicilija, ką tu man pa

darei. Ką tu man padarei ?
Silvestras.—Cicilija turtinga patapo.
Klebonas.—0 aš tapau elgeta. Ką aš dabar 

darysiu? (Atsiimdamas savo kelines, verkia.)
Silvestras.—tykitės, klebonėli! Gal pagausite. 
Klebonas (Greitai).—Vykimės. Silvestrai, vy

kimės. Gal pagausime. O, prakeikta vagies šmo
tas! Vykimės! Į kalėjimą sugrusime... Pakarsi
me... (Bėga per duris lauk.)

Silvestras (Bėgdamas lauk).—Vykimės!... 
(Sau.) Kunigo naudą, velniai gaudo... Vykimės. 
(Išbėga.)

Kodėl Žmones Keikiasi)
KARALAITIS IR KARALAITE L-J j J,
Jeigu nori. ka< mylėčiau.
Kad svaiginčiau ir minėčiau 
Tik tave.—

Įsipink i savo laukus

Mano sielą ir. nelaukus, 
Pas mane

Atskardenki ž; ixj maja, 
širdyje .juk jilenojo 
Gan senai.

Busi mano karalaitė.
Busiu tavo karalaitis

Amžinai. Tysliava.

Iš laukinių ir puslaukinių karčiama, visokių nedorė- 
j gyvenimo žinom, lių duobėmis. Ir, kas dar 

kad pas juos labai madoje Įdomu, vartodamas keiksmo 
visokie užkeikimai ir pra- žodžius, žmogus niekad ne- 
keikimai. Prakeikimai labai sigilina Į jų prasmę. La- 
gerai žinomi ir katalikų baž- blausiai Įpykęs žmogus, var- 
nyčiai. Jeigu kunigai nega- lodamas koki keiksmą, visai j-» z • - • * ■ —»-_*_• i -i • .i
ant laužo sudeginti, tai po- savo keikimo žųdžiais paša-'atrodo, kad juo du žmonės 

_ 1? širdingiau
prakeikdamas tą visai jokios prasmės netu- kalbasi, juo dažniau jie var

ančiais žodžiais. Pavyz- to ja savo Įprastus keikimo 
_ ___________ x “kad tave perkūnas žodžius.

k/ti, kad visi keiksmai turi su česnakais.” įvairiais Die-Į pasakojama kad kai • 
labai daug bendra su rehgi-.vą n^kmimnau nas ga^ ge’erolas
ja. . . m itla,znai .naudojasi net labai jo barti kareivi kuris andn_

Gilioje senovėje nuo pik-
i tų dvasių ir visokią kitokių mino lanauzirio viuuram- tig 
I nežemiškų galių gynėsi tik žiu laikais Dievo vardas bu-LT

KRUVINI RINKIMAI 
ARGENTINOJ.

Parlamento rinkimai Ar
gentinoj pereitą sąvaitę bu- 
įvo labai triukšmingi. Buenos 
i Aires mieste 6 žmonės buvo 
j užmušti ir 20 sužeista.

Į Apie 12 metų atgal Fran- 
jeuzijoj buvo užmuštas Msc- 
■ Goldbrick iš Dorchesterio. 
j Netoli Field’s Corner jam 

; buvo pastatytas užtai pa- 
minklas su aukso žvaigžde, 

šventas žmogus, o Į'Anądien tas paminklas su 
' to 1 _

iau purvyne. Tokia užmo- geri papročiai, kuomet jie

/i

kalbėti mokėtų. Ten, eida
mas gatve ir girdėdamas 
žmones kalbant, kas antras 
trečias žodis girdėsi jų Įp
rastą keiksmą. Keikiamasi 
pykstant, bet tas keiksmas 

_ _ dar dažniau vartojamas ge-
lėdavo savo priešo suimti ir nelinki keikiamam to. ką jis ruoju kalbant. Kitą kartą 

pfežius išliedavo savo kerš- ko. Kitą kaitą keikiamasi bičiuliškiau ir širdingiau 
tą nors prakeikdamas tą visai jokios prasmės netu- kalbasi, juo dažniau jie var- 
žmogtj. ginčiais žodžiais. B ‘ ’ ' '

Ir apskritai reikia paša- džiui,

labai daug bendra su religi- vą niekininėiai’s keiksmais
;dažilai naudojasi nel iabai j bįrti R -j j kuris‘ do. 
renpngi žmones. Net tikj- va “ s P™
bmio fanatizmo viduram-L;„ i „ •• ,.lis, tai kareivis pasakęs:

- - Jį “Tekiu atveju prašau meda- 
’* ‘ ” b nes be jo aš gv- 

iventi galiu, o būti nesikei- 
kęs negaliu.”

Garsus rašytojas 
sako, kad keiksmas 
nių gyvenime yra 
geras daiktas.

Keiksmas yra lyg 
aukštinis, langas, pro kurį 
išeina susikaupusios pykčio, 
aistrų dujos. Jeigu žmonės 
negalėtų keiktis ir tuo nu
varyti pyktį, tai jie labai 
dažnai padarytų didelių 
piktadarysčių, pa v., daug 
dažniau pasitaikytų užmu- 

, Šimų, muštynių, sužalojimų 
ir tt.

Kiek tame tiesos, mes ne- 
siimam spręsti. Mes tečiaus 
žinom, kad žmonės keikiasi 
daugiausia iš papratimo ir 
pasileidimo. Inteligentiškas 
žmogus nesikeikia. Inteli
gentiškas žmogus moka ir 

i piktumą suvaldytų

užkeikimais ir prakeikimais, vo vartojamas visai nepri-įj- atsiimti 
" Senovės romėnai tikėjo, kad “Vo/1; ‘

prakeikimai kvla Į dangų ir tave Dievo batas, 
nežemiškose srityse laikosi Q™11’— ”
tol, kol atsiranda proga už-

deramai, pavvzdžiui, “kad į 
* “kad tu

apželtum Dievo plaukais.” 
j Septynioliktam amžiuje 

gulti prakeikta nelaime pra- popiežiaus iniciatyva prieš 
keiktąjį. Bet toliau kulturė- Dievo vardo niekintojus bu- 
jančiose tautose prakeiki- vo pradėtas tikras kryžiaus 
mai tolygio nustojo savo re- karas. Bet. tada keikėjai, 
Ilginės reikšmės, dangun ne- kad išvengtų bausmės, pra- 
kilo, o paliko tik tamsių dėjo vartoti naujus keikimo 
žmonių lupose, kaip papras- žodžius. Francuzijoj vietoj 
ti keikimai, piktžodžiavi- žodžio “sakramentas” atsi- 
mai, blevizgojimai. Papras-'rado “saperletas,” vietoj 
tu keikimu prakeikimai bu-'“sacre Dien” (šv. Dieve), 
vo virtę jau viduramžių lai- atsirado “Sacrebleu.” Len
kais. Musų laikais visoki kuose vietoj vartojamų 

........................ ' ’ H--------i «Diey0
» “psia- 

įsų "padorių žmonių smerkia- krev” (šunies kraujas). Va
rmas piktas dalykas. Bet, dinas, atrodo, kad be keiks- 
kad paprotys keiktis išnyk- mų žmogus niekad apsieiti 
tų, tuo tarpu davinių nėra.' negali. Ir iš tikrųjų, jeigu, 

Ray Barbut . greitas bėgikas. Ir šiandiefi keiksmą mes pavyzdžiui iš rusų atimtum 
Jis 1928 me :i< yra laimėjęs girdime pradedant nuo žmo-'jų žinomą, savo prasme la- 
amerikiečianv bėgime lenkty- nių, gyvenančių puikiuose bai šlykštų begėdišką keiks
it i uį.i , jimpij.-Mloj. rūmuose, baigiant gatve,1 mą, tai rusai iš viso vargu

JIS TURI GREITAS 
KOJAS. Senovės romėnai tikėjo, kad

Rodą 
žmo- 
labai

koks

f Ka*S. IVIUSų Vl^JM nuyčc vicvuj v c
! prakeikimai, pavidale viso- keiksmuose ' žodžių 
kių negerų linkėjimų yra vi- kraujas” atsirado

I

r I



✓

miesto knygyne. Apie Lloyd

mus smulkių žinių neturim.

Į

I 
!Rygoj dr. Klemo klinikoj 

pasikorė 50 metų amžiaus 
Julija Daubarienė, Lietuvos 
pilietė. Daubarienė jau treji

Pajieškau Magdės ir Alenos Alans- 
kučių, pirmiau gyveno Shenandoah, 
Pa. Paeina iš Mikeniškių kaimo, Ru
daminos parapijos. Prašau atsišaukt, 
arba kurie apie jas žino, malonės 
pranešti. (12)

Ona Alenskutė-Dambrauskienė 
461 No. Main st., \Vaterbury, Conn.

PARSIDUODA APTIEKA
Biznis įgyvendintas, apgyventa

Pajieškau gyvenimui draugės, be kti, klauskite laišku ar ypatiškai. 
vaikų, nuo 25 iki :i5 metų; aš esu 37 ------- ---------------
metų. Kurios norėtų arčiau susipa
žinti. prašau prisiųst savo paveikslų, 
kuri pareikalavus sugrąžinsiu. (12)

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

eionierius.” Beto, politinių

Pajieškau pusbrolio Augustino Zups- 
nio, jis mirė Kanadoje, liko daug pi
nigų. • (13)

ANTANAS ŪSAS
107 Pu t na m st., Paterson, N. J.

..... a —----

(15) 
JOSEPH J. STANKUS 

8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

Redakcijos Atsakymai
A. Pakalniui. — Nepoleo-

-- - - - I

Pranas Žukauskas. Trakų apskr. 
Kruoni) valsčiaus, Ginteikiškių kai
mo, du metai kaip gyvenu Kanadoje, 
pajieškau dėdės Antano Kajaucko, jis 
gyvena Amerikoj suvirs 15 metų, pa
eina iš Kruonio valsčiaus, Ginteikiš
kių kaimo.

P. ŽUKAUSKAS
418—3 Avė., N. E. Calgary, Altą., 

Canada.

dabar esą tarp 75,000 ir
100,000. ________

LAWRENCE, MASS. 
Audėjų šeimynos badauja.

kurie apie juodu žino malonėkite pra- tesnių informacijų klauskite laišku, 
nešti, busiu labai dėkingas.

JUOZAS ŽIŪKAS
2543 B. Rivadavia, Valentin 
Buenos Aires, Argentina.

l
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FRANCUZIJA
Užsidarė metalo dirbtuvė. 

—Netoli St. Nazaire užsida
rė metalurgijos fabrikas, pa
leisdamas nuo darbo 5,000

Hooveris gi atsikerta, kad ■ kompanįja turėjusi 37,000,- 
ne JIS eia kaltas, bet Kongre- 000 frank nuostolių 
sas, kuris tik riejasi ir rieja- .2_______
si dėl muitų, o nežiūri, kad SAKSONIJA
šalis velniop eina. Pagalios, Užsidarė 767 f brikai. -
pereitą sk aitę Sena^vac^ai įPereitais 1929 metais Sakso- 
turejo su darbo mmisterium nįjoj (Vokietijoj) užsidarė 

iiaii&tų spauua pasitarimą ir pasižadėjo ai- išviso 767 fabrikai, išmes-
' pačią dieną, kad komunistų timiausiu laiku Pašerti dami ~ darbo apie 30 000 

ir arkliai. AR UŽSIMOKA ATSISĖS- .Rusl?°j, vetij;7^°’00k.' d° zS^^bedar žmonil*-
7 000 000 žmonių be darbo. !»ams, kad davus bėdai- -------------------------------------

* . .............. biams nors kiek uždarbio. LATVIJOJ ĮVEDAMA TIK
VIENŲ METŲ KAREI

VIAVIMAS.
Koalicijos sluoksniuose

VISOKIOS ŽINIOS is DARBO LAUKO
RUSIJA.

Nplaimp Vii. ištisas kalėjimas. 7,000,000 žmonių be dar-;
Daldl llcldllllc VU Rulai miršta badu. Išklau- bo?—Pereitą sąvaitę po visą 

neišvengiamai iškils revo- munistai rengė bedarbių de- 
‘ . Grąžinkit monstracijas ir protestavo

\ žiaurią kapitalistų
rias išplėšė jūsų tėvo pra- tvarką. Bet Amerikos kapi- 
keikti patarėjai!” italistų spauda paskelbė tą

niauc Kvačlo sykite musų šauksmą, nes Ameriką ir kitose šalyse ko- 
1Y.1 udlva į ičlrilc ravn- munistai renffė bedarbiu de-

. Netoli Švenčionių, VU- liucijos audra. < 
niaus krašte, aną nedėl- tautai laisvę ir teisybę, ku- prieš 
dienį, 2 d. kovo, ežere pri- j * *" x u
gėrė visa vestuvių kompani
ja, viso labo 30 žmonių. Žu
vo visi žmonės i 
Apie šitą baisų atsitikimą 
praneša atėjusi per Varšuvą 
telegrama. i

Paėmę Švenčionių bažny-'

nedaro, kad jie pagerėtų.

TI ANT SVETIMOS ... ,
SKRYBĖLĖS7 Is skaičiaus 2,000,000 be-

XT , ... i darbių esą miestuose, o 5,-
New Yorke buvo Šitoks 000 000 kaimuose. Maskvoje 

atsitikimas. Tūlas Linden- nesenai buvusi didelė be-čioj šliuba, vestuvninkai nu- nesenai buvusi didele be-
na;\SFibu™ °daPueg‘ Š ^kieUS°ir

nas ir juokaudami visi jie 
važiavo lenktiniuodami ir 
buvo jau netoli kito krašto, 
kaip staiga ledas subraškė
jo ir pirmutinės rogės pasi
nėrė i ežerą su visu arkliu ir 
žmonėmis. Paskui tuos įlū
žo ir kiti. Klyksmas buvo di
džiausis. Nors kiti žmonės 
nuo kranto bandė suteikti 
pagalbą, bet nieko nepada
rė. Ir žuvo visi vestuvninkai, 
neišsigelbėjo nei vienas 
žmogus.

moteriškas apsiaustas ir ___ _
skrybėlė. Lindenbergas pa- Rusijos kalėjimuose
klausė šalia sėdinčios mote- —---- --
riškės, ar tie daiktai jos. Ji 
atsakė patvirtinančiai. Tuo
met jis paprašė, kad ji juos 
atsiimtų. Moteris atsisakė _______________
savo drapanas atsiimti, tuo- Jį“ darbe čia'tokia didelį 
met Lindenbergas atsisėdo kokiog nebuvo jau nuo 15 
anų jų. Supykusi moteris kir- — / i •
to jam lietsargiu per galvą. ‘ 
Kilo triukšmas ir dalykas 

, atsidūrė teisman. Vyras bu- 
,vo išteisintas, o moteris nu
bausta. Reiškia, jeigu kokia

‘ i ponia nenori savo 
■skrybėlės nuo sėdynės pasi
imti, tai gali ant jos atsisės
ti, bet klausimas, ar tai apsi- 

P"esmoka? 1

V • • • I MdlloV

Ispanijoj Neramu, i pikta
Ispanijos sostinėj Madri

de pereitą sąvaitę buvo di
delių demonstracijų 
monarchiją ir diktatūrą. Bu-, 
vusis premjeras ir atkaklus, 
paskutinės diktatūros prie-* 
šininkas, Jose Antonio San- 
chez Guerra, sakydamas 
prakalbą v iešai pai eiškė, sirgo nepagydoma li-
kad uz visas diktatūra^ n ,^a pana§įa j vėžįt ir pasku
bėta arkę Ispanijoj via ka - fjnju ]ajku jos padėtis diena 
tas karalius ALonso. Ir (nenos virto tragiškesnė.
pridūrė: “As nekuomet dau- Tq nepakeldama> nelaimin- 
giau šitam karaliui netai- ojj, parinkusi patogų mo- 
nansiY . . bmentą, suDlėšė paklodę ir,

Po to mieste piasidejo de- pagaminusi iš jos virvę, 
monstracijos. Dideles mi- ikorė j
mos žmonių pradėjo vaiks-.r __________
čiot gatvėmis su raudonomis 
vėliavomis ir šaukti: “Šalin 
karalius!” “Šalin monar
chija!” “Lai gyvuoja res-f 
publika! Dėl šitų demonst-Jr.o biografiją galit rast kiek- 
racijų karalius kaltina da- vjenoj encikloDedijoj savo 
bailini diktatorių Beren-L ; _ ____*_/_ 2
guerą, ir žinios sako, kad George ir Edisono gyveni-; 
dabar busiąs sudarytas nau- mus smulkių žinių neturim, 
jas diktatūros planas, kur žmogaus gabumai priklau- 
kraštą valdys ne vienas dik- so ne nuo valgio ir miego, 
tatorius, bet trys. Į tą trium
viratą numatomi šie genero
lai: Martinez Anido, Barre- 
ra ir Mėlius del Boca. Da
bartinis diktatorius gen. Be- 
renguer busiąs prašalintas. 
Bet galimas taipgi daiktas, 
kad monarchija bus nušluo
ta ir vietoj diktatūros bus 
apskelbta respublika.

mo.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kuris nusimano apie pie
nininkystę ir apie abelną farmos dar
bą. Atsišaukit ypatiškai ar laišku. 

PIUS KARALEVITZ 
OTEGO, N Y.

Pajieškau dėdės Juozo Jukelio, t.y. 
motinos brolio Jievos Jukeliutės, Ma- 
riampolės apskričio, Puskelnių kai- 

Gerbiamas dėdė, prašau atsi
šaukti, nes yra labai svarbus reika
las. Tapigi prašau tų, kurie apie jį 
žino, kur jis randasi, gyvas ar miręs, 
teiksis pranešti.

Ona Miliutė-Vaičiulionienė
Jigliškėlių kaimas, Javaravo valsč., 
Mariampolės apsk., Lithuania.

i -------- -- 1 ........
' Pajieškau švogerio Antano Ratke
vičiaus, Sabališkių kaimo, Antnemu- 
nio valsčiaus, Alytaus apskr Prieš 
karę gyveno Amerikoje, per karę Ru
sijoj, o dabar girdėjau kad išvažiavo 
j Braziliją. Prašau atsišaukti, arba’ 
kas apie jj žino, malonės pranešti. *

PRANAS USCILA (12) „T A
905 Bank st., Waterbury, Conn. AUTOMOBILIŲ! PIRMA LEK-

I CUA UžDYKĄ.
Jeigu interesuojatės sužinot apie

DEARBORN, MICH.
1 NAUJAS LIETUVIŲ KOTELIS

50 kambarių, garu apšildomas, šil
tas ir šaltas vanduo kožnas kamba
ry, švariai užlaikomas. Lietuviai, ku
rie dirba pas Fordų, prašau ųteit gy
vent pas mane, nes visai netoli ir 
prieinama kaina. Savininkė našlė.

WILSON HOTEL
1903 Mulkey and Taxedo st., 

DEARBORN, MICH,

CLINTON, MASS.
Likviduojama audeklinė.

—Ciintone yra ------------
audeklinė, _____ ____
caster Mills, kuri pirmutinė 
pradėjo vartoti garines stak
les. Tenai buvo audžiamas 
perkalis. Apie 10 metų at
gal tenai dirbo 2,200 darbi
ninkų. Bet atėjo naujos ma
dos: moteiys pradėjo dėvėti 
šilkus. Perkafių audeklinė 
ėmė smukti. Dabartiniu lai
ku joje dirba tik 200 žmo
nių ir kompanija nutarė jau 
visai dirbtuvę likviduoti. 
Už kelių sąvaičių ji bus už- p * HCd VH HM A t 
daryta ir visi žmonės palei- 1 Ai
sti. - ------------

metų. Daug yra tokių, kurie 
vaikščioja be darbo jau čieli 
metai. Daug šeimynų jau ne
beturi iš ko gyventi ir perei
tą sąvaitę visuomenės labo 
departamentas šelpė 511 to
kių šeimynų.

WASHINGTON, D. C.
3,000,000 bedarbių Ame

rikoje. — Amerikos Darbo 
Federacija sako, kad dabar
tiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose yra 3,000,000 bedar
bių. Šitą skaičių patvirtina 
darbo ministeris Davis. De
mokratai pradėjo kaltinti 
Hooverio ;.................. .
kad ji tik ramina žmones landos. Šis Įstatymas apima 
tuščiomis kalbomis, buk dar- visą šalį ir visas pramonės 
bai tuoj pagerėsią, bet nieko : šakas ir tarnybas.

yra sena-sena rauja nusistatymas kare
vadinama Lan- jš pusa^ me^

sutrumpinti iki vienerių me
tų. Tečiau, kaip dabar pa
aiškėjo, šio projekto įvykdy
mas turi būti .atidėtas iki ki
tų metų. Be to, sausio 31 d. 
įvykusiam koalicijos posė
dy nutarta, kad karo biu
džetą galima sumažinti tik 
vienu milijonu latų, bet ne 
dviem, kaip pirmiau buvo 
numatyta.

ARGENTINA. 
Įvedama 8 valandų darbo 

diena. — Pereitų metų rug- "ei 
sėjo mėnesy Argentinos ’ 
prezidentas paskelbė 8 va
landų darbo įstatymą, ir šį
met, po 6 mėnesių nuo pa
skelbimo dienos, tas įstaty
mas jau ineina galion. To
kiose vietose, kur darbas 
kenkia sveikatai, bus dirba
ma tik 6 valandos į dieną, o 

administraciją, i prie naktinių darbų—7 va-

Pajieškau švogerio Jono Račkaičio. 
paeina iš Seredžiaus, Kauno apskr , _
pirmiau gyveno Duųuesne, Pa., dabar automobilių kliūtis ir kaip pataisyt, 
nežinau kur. Kas apie jį žinote, mato- Turintieji automobilius už pirmas lek- 
nėkit pranešti. (12) cijas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite

FRANK DIGRIS i štampą, gausite lekciją. (15)
P. O. Box 267, Gilbertville, Mass. j

Pajieškau brolio Povilo Žiūko, paei
na iš čiovidžių kaimo, Kupiškio valsč., 
ir Izidoriaus Ivanausko, seniaus gyve- 
no Clevelar.d, Ohio. dabar nežinau kurIIM V7U1V. Kiaurai ------------------ ---------------------------- -7 ——

juodu randasi. Prašau atsišaukti arba apielinkė jabai tirštai, lietuviais. Pla-

(12) ar ypatiškai. (11)i 18 Millbury st.. Worcester. Mass. 
Alsina, ----------------------------------------------------

į Parsiduoda Naujas Namas
4 kambarių ir bedruimis: yra elekt

riką, gazas ir vanduo; 150 pėdų iki 
brukuotos gatvės ir prie gatviakario. 
Žemės yra apie 5 lotai, bet gal pirkt 
ir su vienu lotu. Paranku dėl karvių 
ir vištų. Kaina $1,850, su mažu įne
šimu. (12)

Wm. SHIMKUS
1620 N. 10-th st., Springfield, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Ged
mino, jis yra vedęs su Elena šliužiute, 
jie pirmiau gyveno New Bedford, 
Mass., dabar nežinau kur randas. 
Prašau atsišaukti arba kurie apie jį ži
no, malonėkite pranešti. (13)

JONAS STOSKUS
801 E. Pine st., Mahanoy City, Pa

APSIVEDIMAi- !
Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 

butų blaivas ir mylintis švarų šeimy
nišką gyvenimą, kuris turėtų biski 
pinigų arba pastovų darbą. Esu naš
lė, dora ir darbininkė. Esu 5 pėdų 8 
coliu aukščio, 175 svarų. Plačiau pa
aiškinsiu per laišką. Su pirmu laišku 
prišiųskit savo paveikslą. Esu 39 me
tų amžiaus. MRS. A. C. B. .

4508 — 25th avė., Kenosha, Wis.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer-' 
ginos arba našlės, linksmaus budo; 
butų geistina kad galėtų angliškai 
kalbėt; nesenesnės 32 metų, mylin
čios linksmą gyvenimą, p--'- —‘
rašyti laišką, < 
žinsime per laiškus. Vyrų prašau ne- 
rašinėti.
N. E. Sta. Box 65, Wilkes Barrc, Pa

•130 AKERIŲ FARMA PARSI
DUODA. Gera, derlinga žemė, bud in
kai geri, 8 kambarių stuba, Carbid 
gazo šviesa stuboj ir bamėj, bėgantis 
vanduo stuboj ir bamėj. Priežastis 
pardavimo—senatvė. Parsiduoda ant 
lengvų išlygų. 10 minutų į mokyklų, 
tik pusantros mailės į miestų. Norint 
informacijų rašykit arba kreipkitės 
ypatiškai. (12)

GEORGE KARROLL
P. O. Box 322, Gilbertville, Mass.

PARSIDUODA FARMA
80 akerių, gera žemė, visa lygi, nė- 

~ , ra kalnų nė akmenų, visa dirbama, iš-
, - rasau ,Pa" skyrus kelis akerius ganyklos. Geri 

budinkai, 9 kambarių stuba, didelė 
„ - - - ’ barnė ir visi kiti reikalingi budinkai;

1 prie gero kelio, geri marketai, 4 my
lios lig miesto; didelis sodnas, geras 
vanduo ir geras klimatas. Norint pir-

JOHN NAUSĖDA (11)
R. 1, HART, MICH.

bet nuo smegenų. Tai yra 
prigimta dovana.

A. Kavoliunui.—Mes ne
žinome jokio utopisto vardu 
“Ro'bert Uoles.” Tamsta, 
matyt, turi galvoje Robertą 
Owen’ą. Jis gimė 1771 me
tais, o mirė 1858 metais. 
Jo parašyti raštai priklauso 
prie sociologijos, tečiaus 
kaipo utopija (svajonės), 
jie šiandien neturi jokios 
praktiškos vertės.

Z. Rimkui. — Už prisiųs
tas iškarpas ačiū, nors kai 

; kurios jų perdaug jau pavė
luotos.

Baubui.—Tamstos kores
pondencijų apie Argentinos 
komunistus nedėsime, nes 
tai jau pasenę dalykai. Be 
to, nerimta yra žeminti savo 
oponento asmenį.

P. Ožinskui ir Br. Petrau
skui.—Tamstų prisiųsto pro-

KARALIAMS PUIKIOS 
VESTUVĖS, LIAUDŽIAI 
KALĖJIMAS IR BADAS.

Daug užsienio spauda ra
šė apie tas vestuves, daug 
prirašė apie brangiausias 
dovanas, daug entuziazmo 
rodė įvairus buržuaziniai 
laikraščiai, kuomet ' įvyko 
italų sosto Įpėdinio Umber- 
to vestuvės su belgų karalai
te Juze." Tik dabar pradeda 
aiškėti, kaip toms vestuvėms 
buvo rengtasi Italijos fašis
tu bei šnipų.

‘ Vestuvėms besirengdama testo prieš Argentinos So- 
fašistų policija visuose Itali-;cialist^ Sąjungą ir kai ku- 
jos miestuose suėmė daug riuos asmenis netalpinsime, 
tuksiančiu žmoriiu. Kas tik nes nenorime didinti tų vai- 

' bent kiek' Įtariamas, arba du, kuriuose Argentinos lie- 
neprisidėjęs prie fašistų, bu- tuviai yra paskendę. Tuos 
vo tuojau suimtas. Vien tik vaidus turėtumėt kaip nors 
Romoje buvo suimta 3 tuks- Seį?ti, o ne daugiau juos 
tančiai žmonių.

Vieną viešbutį, kuris lai-
pusti.

J. Miglinu i. — Vaclovo 
ku nepaėmė svečio doku-negalima versti į Walterį, 
mentų, uždarė; taip pat pa-'nes tai du skirtingi vardai, 
sielgta ir su daugybe krau-‘“Bladas” mums nežinomas, 
tuvių. Bet liaudies prislėgti Tamsta turbut turi galvoj 
vistik nesugebėjo. PačiojetVladą, kuris yra iškraipy- 
vestuvių dienoje visi kardi- tas lenkų Wladyslaw. Bet 
nolai, damos ir adjutantai, kaip Vaclovo negalima ver- 
daugelis fašistinių valstybės sti į ^Valterį, taip Vlado ne- 
vyrų ir visi Romos laikraš-'galima versti į Eddy, nes 
čiai gavo tokio turinio ras- Eddy reiškia sutrumpintą 
tus:/'Princai Umbcrto! Ita-'Edvardą.

rr/iv we specialize in

VICTOR

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES

VISŲ LINIJŲ.
Padarome afidavitus žmonoms, vai- 

i l'atns. tėvams, broliams ir seserims; 
taipgi partraukiame ant farmų darbų 

j draugus bei prieteiius. Išsistorojame 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi
lietybės* popieras. Patarnaujame sku
biai. gerai ir teisingai. Atliekame 
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.

VICTOR RADIO R-32
The wori<Ts finest radi > 
rereiver in a simplc. 
romiem compact rabi- 
net Anyone can alT<>r<l 
it at $155 list priec. Ic-s 

Radiotrons.

VICTOR RADIO 
ELECTROLA RE-75

A ramptuously beautifr’.l 
■nsrument: thela>t*<>r<l 
in Imrary. Šame equi;:- 
ment as RE-45: rabine 
of extraordinar? ri'li- 
ae«s and elassical de?i:>-. 
List price, $350, 

Radiotrons.

Mes užlaikome visus Victor R‘ 
dus. Lietuviški Rekordai 
geriausių artistų ir dainininku

Priimame Lietuvos Bonu- 
dalį mokesties, perkant Radio ar 
malonų. Taipgi priimam senu- 
ir duodame tinkamą kainą i>r 
naujų.

RADIO
1. Because Victor bu iltis it, and Victor has spęcializej in sotinti 

reproduetion for more than 30 years.
,2» Because Victor Radio is supremc in tone—and tone is the 

soul of music—and music is the soul of radio.
3. Because no other radio has Victor’s exclqsive features of 

operating simplicity, efficiency, dependahiiity.
/f. Because we know Victor Radio is a safe inyestment, protectcd 

by Victor policy against untimely depreciation.
£>• Because we know Victor Radio is adranced radio, protectcd 

by Victor engineering against untimely obsolescence.
Finallv, BECAUSE VICTOR SPECIALIZES IN RADIO

' PERFORMANCE, QUALITY, VALUE!

Thafs why we specialize in Victor Radio!
We will gladly show yon, with a free demonstration of 
Victor Radio in yoar ovon home, today, tomorrov, any- 
time you say, why we stand squarely back of Victor 
Radio.

GEO. MASILIONIS
377 Broadway, So. Boston, Mass

NORITE ŽINOT
SAVO ATEITI, kokią laimę turė

site gyvenime? Meilę, apsivedimų, 
biznį ir daug kitokiu dalykų. Klaus
kite stebėtino “Hindu Crystal” bile 
kokį užklausimą, o jis jums atsakys. 
Prisiųskite 50c. Money Orderį arba 
sidabru, o mes prisiųsim jums šitų 
Mystiskų Crystalų su paaiškinimu. 
.Adresuokit: < 12)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irring Avė.. Desk. K-, 

CHICAGO. ILL.
---------------------- -—--------------------i___________ _

♦ . ..................."'t
♦ Visi džiaugiasi, kas tik skaito •

TARPININKĄ Į
♦ Vienintelį lietuvių visuomeniškų J 
J mokslo, dailės ir vaizbos mėnesinį
♦ žurnalą.
♦ Tai didelis, puikus, turiningas, su 
I spalvuotom iliustracijom menraš-
♦ tis. Daug naudingų, svarbių raštų, 
J eilių, juokų, patarimų.
♦ Kainuoja tik $1.00 metams.
J Vienas numeris 10c.
♦ Pas mus taipgi galima gauti dru-J 
•kuojamas mašinėles su lietuvis-• 
f kom raidėm.
♦
I
I♦♦
♦

TARPININKAS*
332 W. BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

Į

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus. Karmas, Lėtas ir Y>wdc 
nio Prūdas- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai del turtų Lietuvoje, 
as dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prlt 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
161 VV'ashington Street, 
HORCESTER, MASS.

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau
725 Slater Building 

WORCESTER, MASS. 
Gyvenimas: 101 Sterimg 8L 

Ofiso Tel.: Park 201 
Nsm TsL: M apie 4M4. ..
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ŠALIN VELNIAI IR SPIRAI.

žio pirmininkas Krušinskas pageidaujam ir > trokštam,! K. Krušinskas: Mitingas 
visai nepakvietė kalbėti, kad nepriklausomoj 
tuo tarpu kai kiti kalbėjo 
net po du kartu. Na, gal ne
pažino, gal nežinojo, o gali 
ir žinojo, bet... Krušinskas 
katalikas, o St. Gegužis tau- 

muZbet seimu vadinti; te<ietis ~ tai ne košer- 
čiaus iš didelio debesio ne- P- Žilevičius kalbėjo dau- 
buvo lietaus. Įgiausia ir apie viską. P. Liu-

BROOKLYN, N. Y.

Vytauto Metuose, sausio 
19, buvo didelis suvažiavi
mas, kuriame buvo net 267 
delegatai bei visuomenės 
veikėjai. Toki pulką ištikru
jų galima netik suvažiavi-

I 
Į

Atsiprašę Abdel Kremą, 
Iškraipysim mes jo temą:

I.
Kas pavojaus nėr patyręs. 
Tas negali būt didvyris. 
Sako tamsus mus žmoneliai, 
Kurie klauso kunigėlių.
Sako, reikia gąsdint vaiką 
Nuo pat kūdikystės...
Kai užaugs.—nebus jau laiko,
Nebeišsivystys...
Stengias ir mama ir tėtė, 
Stengiasi tetulė.
Sako, neik, vaikei, i kieti.— 
Klėty kipšas guli.
Jaunoji ragana gyvena 
Su ilgiausiu dančiu... 
Saugokis ir žydo seno. 
Nes papiaus ant švenčių. 
Ubags. vaik^ėiodams be darbo. 
Mėgsta vaiką mažą...
Pamatys—ir kyšt i terbą, 
Ir į mišką neša.
O jei tu miškan nueisi. 
Ten kur pušys braška.— 
Sutiksi gyvatę baisią, 
Vilką arba mešką... 
žodžiu, tarp baisių pavojų 
Auga musų vaikas...
Jis nuo mamos neatstoja 
Ir sijono laikos.

II.

Ners ir metų jie igija, 
Jie nebus drąsuoliai: 
Jie visur velnių vis bijo. 
Bijo katino pasuolėj.
Eina jie tarnaut į banką. 
Pinigus skaičiuoja.
Bet ir čia jiems dreba ranka. 
Bijosi pavojų.
Štai Į vieną Kauno banką.— 
Kas tai yra matęs!— 
Piktadaris apsilanko 
Mauzerius atstatęs.
Ir paduoda jis komandą: 
“Tučtuojau, greičiausia. 
Pastalėn lai kožnas lenda.
O jei ne. — tai šausiu!...” 
Ir išgirdę šitą bylą 
Trisdešimts “drąsuolių.” 
Tartum bakstelėti yla. 
P<$staĮais prapuolė.
Kol vagis šeimininkavo. 
Kol banknotus dėjo.
Jie užčiaupę kvapą savo 
Pastalėj tupėjo.
Tik paskui, kai jau sugavo 
Policistas vagi.
Jie tad iš stovyklų savo 
Lenda kaip nudegę...

III.

Taigi nėr pas mus drąsuolių 
Tokiais akimirksniais.
Jei kas juos staiga užpuolė. 
Jie tuoj skundžias dirksniais. 
Tiesa, jie jau nebebijo 
Nei katės, nei šeško.
Jie ne "kartą vijo 
Vilką arba mešką...
Nebebijo vaidinuoklio. 
Kur po jaujas lando.
Gali drąsiai pakaruokli 
Jie pakelt už sprando.
Bet kai kartais pasitaiko 
Jiems pavojus tikras.
Jie vos kojas besulaiko. 
Pasidaro vikrus.
Jiems nuo lopšio neatstoja 
Jausmas ypatingas:
Kad tik kur pajus pavojų 
Tuoj ir dreba kinkos.
Tad jei norim jauną kartą 
Drąsiai išauginti.
Liaukimės visi nors kartą 
Mes vaikus bauginti.
Vykim raganas iš jaujų. 
Aitvarus iš kluonų.
Lai sau sveiki jie keliauja 
Kur prie afrikonų.
Kai pasaulis vaiko dvasiai 
Taps ramus ir tyras, 
Kai jis augs laisvai ir drąsiai, 
Ot, tada bus vyras.

Delegatais buvo kas nore- tas iš Kauno kalbėjo du kar- 
jo, kas važiuoti netingėjo, tu apie i ' ’
Aš pats, pasiremdamas ben- Lietuvai ir lietuviam: 
dru kvietimu, i 
jas (dabar jau _

Įvirto prisirašius į bile drau- nekalbėjo, 
i giją arba užsimokėjus prenu-1 Oro-aniy 
meratą, “dideliu veikėju’" 
vadintis) nuvažiavau Į tą yra maža: 
mitingą, kur mane priskai- šio seimo 
tė tik prie “svečių,” nors’j:“*’’i 
kvietė kaipo “veikėją”...

Bet atleiskite man už pa
vėlavimą aprašyti tą seimą, 
kuris buvo sausio 19. o ap
rašymas vos dabar tepasiro
do. Matote, laukiau oficia- 
lio seimo protokolo, kuris 
“Tėvynėje” pasirodė tik 
vasario 28. — Geriau vė
liau. negu niekad.

Paskirtu laiku salė buvo 
jau pilna; butų galima buvę 
jau pradėti posėdi, tik kas- 
žin kur dingo Pildomosios 
Komisijos pirmininkas, p. J. 
Žilevičius. Kunigai nerimau
ja ir varo vice-pirmininką 
Krušinską pradėti sesiją: 
tuo metu ir p. Žilevičius at
sirado.

Pradedama sesija su 
“Lietuva Tėvyne musų...”

Sekretoriai skaito delega
tų vardus apsimainydami, 
kas ką atstovauja ir iš kur. 
Vyrai išėjo laukan parūkyti.

Renkama seimo valdyba: 
K. Krušinskas — seimo pre-Į 
zidentu, St. Gegužis — vice
prezidentu, Strimaitis ir Ma
tulevičius — sekretoriais, ir 
keturi balsų skaitytojai, ku
rie niekad lygiai balsų nesu
skaitė !

Įsidėmėkit, kad šis Broo- 
klyno seimas turėjo pada
ryti programą visoms betu
riu kolonijoms ir parodyti 
joms, kaip, reikia apvaikš- 
čiot Vytauto mirties 500 me
tų sukaktuves. Tai didelis 
debesis, tečiaus lietaus iš jo 
nebuvo.

Seimą atidarius, žymesni 
“veikėjai” buvo pakviesti 
pasakyt po prakalbą. Bet 
SLA. prezidento St. Gegu- 
JEI~PATRUKĘS, 
BANDYK TĄ DYKAI 
Uždėk ant bile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojsrus rašyti 
pas W. S. Rice, 70-N. Main street, 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leis progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandj'mui dykai šios puikios meto
dos patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

važiuoti netingėjo, tu apie tanai didelę naudą
____ _ __ ‘ is... bet

kaipo veikė- apie Lietuvos piliečiu laisvę 
papročiu b- biaurią diktatūrą nieks

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

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

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuojaus su 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 50MK? 

SAMPELIS DYKAI 
. rašyk

Pcpstnic Seltzer <?«. 
»vorce^4>r, Masr.
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THE YOUNG SOCIALIST than get an education. Later, 
they are often deprived of op- 
portunities to better their condi- 
tien. since they ha.ve to keep 
giving regularly part of their 
eamings to the family budget 
and cannot afford to take a 
ehance. Then if they get mar- 
ried. it often means that, in 
>rder to keep their parents away 
rrom charitę, they mušt deny 
their children a chance to go to 
school or college; such a condi- 
tion may well lead to marital 
disagreements as well as to a 
lack of understanding betsveen 
children and parents.

Abcve all there is before all 
people vvho help support their 
patents and so cannot make 
provision for their own future, 
the .speetre and fear as year by 
year passes that they them- 
selves will soon be in the šame 
position that their parents are in 
now. forced to depend on child
ren or charitę, because industry 
refuses to hire men over fifty.

To help this situation, Socia- 
lists stand first for a reduetion 
of working hours. This would 
make more jobs available and 
thus men over fifty, and more 
ar.d more now even over forty. 
vvho now bear the hardest part 
of the burden of unemployment, 
wculd be able to find work.

For men over sixty Socialists 
favor old age pensions. In this 
eonneetion it may be interest- 
ing to note that every civilized 
country in the world makes 
some provision for their aged 
except China. India, and the 
United Statės. Soldiers who are 
trained to kili their fellovv men. 
reeeive pensions when they 
reach the retirement age; yet 
men who have given thirty or 
forty of their best years in in
dustry, produeing the essentials 
of life, mušt become a burden to

I
j their children or dependent on 
the bitter bread of charitę.

An old age pension system, 
therefore. would be giving to 
veterans of industry some mea
sure of justice. Such a system,

Lietu- pabaigtas.
Giedama “Lietuva Tėvy

ne musu...
‘

Ant galo turiu pasisakyti, of knowledge concerning health 
and sanitation has resulted in 
the lengthening of the average 
span of life by fifteen or twenty 
years. Side by side and even 
ahead of this advence in medical 
knowledge has gone a develop- 

škokią re- man Jau darbuojantės, dar ment of machinery and of 
be kelinaičių bėgiojo. ’methods of produetion tvhich 

P. Mikolainis. have resulted in a tvholesale dis- 
______ plasement of labor; especially oi 

men cver fifL who find it 
•almost impossible now to get a 
job. The ultimate result has 
been that while medical science 

mušimu žmogaus Saleme haS lengthened the years of 
'man, the heedless and unsyste- 
matic introduetion of machinery 
has made many men, who now 
have no opportunity to work. 
regret their very existence. Men 
who again and again in their 
search for work are told, “Sor- 
ry, būt you are too old.” soon 
have to apply for charitę. Very 
often. however, they h2ve two 
or tiree children who work, and 
so the burden of the aged is soon 
shif :ed to the children with very 
unfortunate results.

Now the eaming power of 
people is highest between the 
ages of twenty and thirty-five. 
Yet it is during this period, 
when there is an opportunity to 
atta’n some measure of econo- 
mic security. that many become 
burčened with the care of pa- 
rents who have been made 
economically dependent upon 
them.

Because of their aged parer.ts. 
who are aged only according to 
our industrial standards, many 
are forced to go to work rather

voje piliečiai galėtų džiaug
tus tokia pat laisve, kaip mes 
Amerikoje, šioj konferenci
joj yra minima rezoliucijų- 
komisija, tečiaus ji jokios _ . . .
rezoliucijos šiuo klausimu kad man darbuojantės Lie- 
nėra patiekus...” įtavoje nuo 1888 metų, o A-

Pirmininkas K-ušinskas merikoje nuo 1896 metų, 
čia mane stabdo, kad “ne i neteko sutikti tokių “pažan- 
tema” kalbu. Aš sakau, kad visuomenės veikėjų” 
tuoj baigsiu ir piršau konfe- įaiP viršuj aprašyti, kurie, 
renciją išklausyti 
zoliucija:

"Mes.’ 
lietuvių. : 
koje ir

THE BURDEN OF THE AGED
The development of medical 

science together with the spread

trečia dalis visų 
gyvendami Ameri-!

norėdami tinka-! Maldene buvo areštuotas 
įmiausiu budu pagerbti Vy- Paul Smith, 18 metų vaikė- 
tauto Didžiojo 500 metų ju- zas, jęUrj pOncija kaitina už- 
bilėjų, kuris skaitysis epo- — ' r
kiniu — Vytauto Metais ... . .
(Krušinska.-: turiu sustab-|I*“®imo tikslais, 
dvti balsą — per ilgas skai-' 
tymas. Balsai iš delegatų:! 
tegul skaito). Mes. Didžio
jo Nevv Yorko ir aplinkinių 
kolonijų* lietuviai, draugijų 
rinktiniai atstovai ir visuo
menės veikėjai, susirinkę šv. 
Mergelės Marijos Apreiški
mo svetainėje, Brooklyne, 
Vytauto Didžiojo Metuose 
(1930). sausio 19 d., vien
balsiai užgiriame ir reko
menduojame Lietuvos pilie
čiams ir valdžiai:

1. Atšaukti karo stovi.
2. Panaikinti cenzūrą, pa

tekant spaudos kaltes teis
mams. I

3. Paskelbti rinkimus Į 
:eimą pavasaryje... (čia fa- 
iistai-tautininkai pakėlė di- 
leliausi lermą ir rėkė kas 
tau, neleisdami baisėti skal
yti. Turbut iš Kauno sykiu 
tu Liutu atkeliavę, ar vieti
niai du policijantai be uni
kumų, pagrobę mane už 
•ankų ėmėsi vesti nuo kal
bamos vietos. Delegatai su
jojo ir žiuri kas čia bus. Po- 
icijantams aiškinuosi, kad i 
10 sekundų pabaigsiu ir 
tats nueisiu. Atsiprašiau, 
termas aptilo, delegatai 
pradėjo sėstis — vėl prade
du skaityti).

4. Seimas susirenka Vy
tauto Didžiojo Metuose, 
Epokos dienoje. (Čia paki
bs Juozas Cinkus. "Vieny-į 
bes” Bendrobės direktorius 
ir prezidentas, pradėjo "rėk
ti, kad delegatai negalėtų 
mano balso girdėti. Polici- 
iantai vėl prie manęs... nei- 
nu ir baigiu skaityt garsiai 
kiek galint.) 1

5. Amnestija politinių ka
linių — išlydint visus bolše- 
rikus Maskvon.

6. Amerikos lietuviai ap- 
sideda metiniu mokesniu po 
31 iki \ ilniaus atva iavimo.

Organizavimo komis, pra
nešė, kad kolonijų skyrių 

daugelis laukia 
rezoliucijų, kaip 

direktyvų.
Ekskursijos ‘komisija pra

nešė, kad rezervavo laivą 
“Lituania,” kuris eis Klaipei 
don 26 gegužės tik vieniems 
lietuviams: šita ekskursija 
vadinsis "Amerikos Lietuviu 
Vytauto Jubilėjaus Ekskur
sija.”

P. Žilevičius ir d-ras Vi 
nikas plačiai kalbėjo apie 
parengimą "memorijalo” ii 
jo nusiuntimą Lietuvon su 
delegacija, kas tapo vien
balsiai užfrirta-nutarta: bet 
kada reikėjo rinkt-skirt de
legaciją. tai 95 balsais prieš 
36 nutarta nerinkt ir nesiųst 
jokios delegacijos, nes Lie
tuvos valdžia katalikus 
spaudžia...—ir nei lašo lie
taus.

Rezoliucijų komisija ne
patiekė jokios rezoliucijos... 
—nei lašelio lietaus.

Priėmimas rezoliucijom 
dėl 500 metų Vytauto jubi 
liejaus ąpvaikščiojimo Ame 
rikoje ir oficialaus ameri ■ 
kiečių dalyvavimo rengia
mose iškilmėse Lietuvoje... 
—nei lašo lietaus.

Plenumo (vyriausio ko
miteto) rinkimas...—nei la
šelio lietaus.

Sumanymai — nei jokių... 
—nei lašelio...
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JAI SPAUSDINAMA

Prisikėlimas

Dabar kitas debesėlis, 
griausmas ir beveik perku- 

Įkūnija, bet apie tai nerašyta 
i seimo protokolą.

Laukiau, kaip gervė gied- 
ros.rezoliucijų pagal progra
mą. Nei jokios. Svirno sesija 
eina prie galo. Prašau balso 
ir gaunu. Kalbu:

“Kadangi Amerikos lie
tuviai pirmieji iškėlė Lietu
vos vardą iš 500 metų grabe 
per Amerikos Kongresą ir 
prezidentą Wilson’ą pa
skelbdami ‘Lietuvių Dieną 
Amerikoje" ir paskiau darė 
ką galėjo Lietuvos gerovei 
ir laisvei sustiprinti, tai mes

i

I YANKEE

pasaulio 
geriausią 
laikrodį!

!

iTngersoll Yankee yra labiausiai populiariška- ir <lati 'i įsiai 
pagarsėjęs laikrodis. Virš 80.000.000 žmonių nešiojo Ingcr-olls • 
nuo pat jų išdirbvstės pradžios, 10 metų atgal. Pirkdami eškokit 
vardo INGERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Ju-u apsau-ojimas.

7.50

<>.00 
urist-

Mite ... 
Dail iai maža 

watch.

Radicuc 

laika tamsoje.

• , Ine.
Ar* York - Chicago • San Francisca • Montreai

Wrist ... $3.50
Tnger-oll's žemiausios 
kainos laikrodėlis.

Radicdite*
*I!iuminuoti rodykliai ir skaitlinės — rodo

INGERSOLL WATCH CO

Junior ... 33.25 
Mažas, plona- kišeni
nis laikrodėli-.

Radiol.te* $4M

"e.
i

t
K&o v

* t
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Iš įvairią šaltinių surankiojo 
J. Pronckus. Spaudžia “Varpo"

B-vės spaustuvė. Kaune.
Knyga leidžiama prenumeratos 

keliu.
TURINYS:

Dalis I. Lietuvių praeitis 
arionizmo šviesoje. Europa r.uo 
ledų gadynės ligi Kryžiuočių 
Ordeno galo. (1) Arionų rasės 
reikšmė civilizacijai. (2) Gotai 
(Gudai) ir 200 metų arionizmo 
religijoj. (3) Parusnės suvieny
tos valstybės. (4 ) 300 metų 
Kryžiaus karo prieš lietuvius.

Dadis II. Lietuvos vaidmuo 
tautų išsivadavime. Kaip išbu
jojo Unat-Arionizmo idėja Lie
tuvoj. (1) 100 metų unitarioniz- 
mo Lietuvoj. (2) 150 metų uni- 
tarizmo Amerikoj.

Dalis III. Nuo Molocho ligi 
radio gadynės. Žmogaus, reli
gijos ir minties evoliucija. 
(1> Kaip išsivystė krikščiony
bė. (2) Ko pasiekė laisvas žmo
gaus protas.

Dalis IV. Dvidešimtojo am
žiaus filosofija. Pažiūros Į 
draugiją, moralę ir religiją. 
(1) Praeities peržvalga ir atei
ties numatymai, pagal Dr. J. 
Haynes Holmes. (2) Mašinos 
amžius ir semitizmo įtaka pagal 
Aldous Huxley. (3) Naujosios 
moralės aušra, pagal prof. Will 
Durant. (4) Humanizmas, pa
gal Dr. Curtis Reese. Kokia bus 
dvidešimto amžiaus žmonių 
draugija. (51 Žmonių palinki
mas tikėti, pagal prof. Rob. J. 
Hutchecn. Tikėjimas kaip idea
lų sąvoka. (6) Gero gyvenimo 
idealai, pagal prof. Eustace 
Haydon. Kaip susitvarkyti, kad 
musų planeta butų miela vieta 
žmogui gyventi. (7) Ateities 
religija, pagal prof. Charles 
Eliot ir Dr. J. Holmes.

Knyga virš 300 pusi, su vir- 
šais, kaina $2.00; daugiau kaip 
vieną kopiją po $1.75. Užsisa
kyti iš kalno galima: “Varpo" 
Spaustuvėje. Gedimino g. N. 38, 
Kaunas, Lithuania; per šio lai
kraščio Redakciją; pas autorių, 
adresas: J. Pronskus. 5659
Woodlawn Avė., Chicago, Ilk
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Šeimynos Biudžetas

“Baltimore. Md., Jan. 20.—Aš ge- 
rėjuosį justi įstabiu vidurių tonikų 
—laksatyvu,
TRINERIO KARČIU VYNU however. in order to insure true 
lis išgelbėjo musų kišenių nuo <iau- justiče. mušt not refuse to give 
jelio išlaidų per pastaruosius 12 me
tų. Vartosiu ji iki mirties. Mrs. Ro- pensions 

children
®ifavored 

old age 
would štili leave the burden of 
taking care of parents upon 
children. who in so doing handi- 
cap their entire future.

A. H. Kalish.

The Young Socialist is an edi- 
torial service of the Young 
People’s Socialist League, an 
organization of young people 
bettveen the ages of sixteen and 
thirty whose purpose it is to 
develop its membership socially, 
intellectually and physically so 
that they may bring about by 
organization and education the 
future 
wealth. 
weekly 
further 
gratefully received. All letters 
should be addressed to A. H. 
Kalish, Editor The Young So
cialist, 21 Essex St., Boston, 
Mass.

gelio išlaidų per pastaruosius 12 mė- 
i. ‘ ’ j;........................ "
sey Simond.” Šis garsus vaistas tu
rėtų rastis kiekvienoj šeimynoj, nesi 
pasitikėtinas užėjus blogam apetitui, 
sukietėjimui, išpūtimui ir panašiems 
vidurių trubeliams. Imk jo mažose 
dozose reguleriškai. kaip pataria 
daugelis daktarų. Visose aptiekose. 
Sempelis iš Jos. Triner Co.. 1333 
Ashland Avė., Chicago, 111.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS, Dept. 6

\ardas ....•••••••.•• .■••••••<
Adresas ...........................................

to those who have 
(such an exception is 
by many sponsors of 
pensions), since this

So.

TRIS DIENOS KOSULIO YRA 
JUM PAVOJAUS ŽENKLAS

Creomulsion yra užtikrintas {ryKosulis nuo šalčio gali pavirsti litvu.uMivu 
rimta liga. Jus gilit jį tuoj sustab- dymui kosulio nuo šalčio, bronchi- 
dyti su Creomulsion, pienuotu creo-|' 
sotu, kuris yra priimnus. Creomul-i 
sion yra medicinos išradimas dvi-Į 
gubos naudos; jis palengvina ir j 
gydo plėvės uždegimą ir sulaiko j 
bakterijų daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creoso-. 
tas yra pripažintas didelių medici-Į 
nos "žinovų kaipo geriausias gydy-s 
to jas nuo kosulio, šalčio ir bronchi- 
to uždegimų. Creomulsione randa
si, apart creosoto, kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš
tėjimą. kuomet creosotas, paimtas 
j vidurius, dasžgauna į kraują, už-, 
puola ligos centrą ir sustabdo bak-i 
terijų daugėjima.

CREOMULSION

to, ir mažesnius bronchito skaudė
jimus, ir yra geriausias atbudavo- 
tojas kūno po šalčiu ar flu. Pinigai 
gražinami jei nepagelbsti po nau
dojimui sulyg nurodymo. Reika
lauk pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeliui.

{Creomulsion Co., Atlanta, Ga- « 
I Atsiųskit dykai bonkutę Creo-J 
Jmul*ion nuo užsitęsusio kosulio { 
J po šalčiui. i
{Vardas ....................................... J
♦ Gatvė ........................................ !
l Miestas ................ Valst........ f
{ Viena honkutė šeimai. Rašyk.}

i

Co-operative Common- 
Comments on these 

articles or reųuest for 
information will be

TIESIAI Išfaktores
Italioniška 

Armonika
Geriausia ant 

Marketo .
Didelis pasirinkimas ar- 
monikų įvairaus s tyliam 
ir didumo. Bile stylrų Į 
padaro ant užsakymo. | 
Visi instrumentai yra 
rankų darbas ekspertą 
iš geriausios medego*. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainai* var
totus instrumentus. 
Klausk dykai kataliogo,

1TALIAN
323 W. Polk Street,

TT

ACCORDEON MFG. CO.
Dept 15, Chicago, 111.

i
>
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Į KAS GIRDEI! LIETUVOJE I
Į| (N jo musų korespondentu ir iš Lietuvos Laikraščių.) ||'

■
KA P KUN. PETRAIČIO Vežant pas gydytoją Pra- 
“ASTRONOMIJOS OB- nas mirė kelyje.

SEFVATORIJA” VIRTO 
MLNŠAINO FABRIKU.
K?i Raseinių apskrity ^es- Tik sako: 

buvo anais metais parceliuo- mjelieji, man nuo jūsų skir
dama ; Zamkaus dvaras, tai tls’ bet toks Jau mano hkl‘ 
gyvenantis Amerikoje kun. ir aš Jam pasiduodu”... 
Petraitis nupirko U . - .- -
centi į su istorine pilimi. Tos kaiP laisvamani, nes jis bu- 
pilies bokšte kun. Petraitis vojąisvamanis. 
sakėf i įtaisysiąs astronomi-: 
jos o jservatoriją.

•PI .čiai buvo kalbama ir 
laikraščiuose buvo rašyta, 
kad kun. Petraitis yra dide
lis istronomijos žinovas, 
turįs tam reikalui visus ast- 
rono nijos įrankius, o teles
kopą turįs II ar III ’____
savo dydžiu tarpe visų pa
saulį esamų teleskopų.

Vi itiniai žmonės laukė, 
kada tas Lietuvos “Koperni
kas” parveš žiūroną ir paro
dys iš aukštų bokštų dangų.

Centras buvo pavestas, 
valdyti giminaičiui Z. Pet-i 
raičiui.

Praslinko 5 metai, o pi
lies bokštuos jokių permai
nų nesimatė. Garniai kas va- x i- ■ - i-
sarą, kaip ir prieš tai, vesda- 1 esn? a*eitl-_ elionis neken- 
vo vaikus, kaklus patiesda- *e net^isybės, negerdavo ir( 
mi kaleno dantimis, o apie dor^. lr

- - - i Tūkstantine minia lydėjo jį
jį amžiną poilsio vietą."..

Velionis buvo šio 20 am
žiaus modernizmo dvasios 
žmogus. Ūkį ir gyvenimą jis 
norėjo vesti moderniškai, 
bet čia sutiko kliūtį iš sen
stančio tėvo konservatizmo. 
Toje kovoje tarp naujo šių 
laikų moderniško žmogaus 
ir atsilikusio konservatizmo 

, reikia jieškoti jo nusižudy
mo priežasties. Su tėvu jo 
santikiai ne visada buvo ge- 

. ri, nes senos dvasios tėvas 
jo nesuprato...

Meilė buvo kitas nusižu
dymo akstinas, bet daug ma
žesnis už pirmąjį. Jis dar 
Raseiniuose pamilo p-Ię, ku
ri išvažiavo į Ameriką ir jau 

, buvo prisiuntusi laivakortę 
išvažiuoti, bet jis dėl nesvei
kų akių (sirgo trachoma) 
negalėjo išvažiuoti. Akis vi
sur gydė, bet neišgydė. Tas 
dalykas jį labai slėgė.

Laiške namiškiams nepa
sisakė nusižudymo priežas- 

“Skaudu,

to dvaro Toliau prašo palaidoti jį

Pirmiau Pranas mokėsi 
Raseiniuose, Kaune ir Kė
dainiuose. Baigęs penkias 
klases, grįžo namo 1926 m. 
ir iki mirties ūkininkavo tė
vo ūkyje. Buvo išlavintas, 
skaitė “Lietuvos Žinias,” 

v i '“Liet. Ūkininką,” “Social- 
vietos demokratą” ir kitus pažan

gius laikraščius. Užtai kuni
gų ir davatkų su juo santy
kiai buvo blogi, taip, kad 
pastarieji sąryšyje su jo mir
timi įvairių gandų pasklei
dė.

Bet rimtoji Ariogalos vi
suomenė liūdi netekusi kul
tūringo žmogaus, liūdi nete
kusi tos menkos šviesos ki
birkštėlės, kuri vedė tamsią 
musų liaudį į šviesią ir ge-

I

I

o paskui sausžemiu į Kauną 
Pamatykite Londoną pakel 
Taipgi tiesiai į Londoną ka- 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CDNARD LINE

CUNARD LINIJA LIETUVON
%

Greitas reguliariškas laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New 
Yorko į Southampton kas Seredą vienu iš milžinu ekspresiniu laivu 
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETAN1A 
IŠ BOSTONO: CARMANIA—Kovo 23, A N TONI A—Balandžio «.

S. S. Pres. Roosevelt.............Balandžio 2 ir 30tą
S. S. America.......................... Balandžio 9tą
S. S. LEVIATHAN**..............Balandžio 12tą
S. S. Pres. Harding..................Balandžio 16 tą
S. S. Geo. Washington.........Balandžio

Išplaukiant i Plymoath—Chcrbourg—Southampton—Hambi

KELEIVIS’’

PADARYT KEBUS PAŠVĘSTOS

t

t f

metų

3
17

1
17
26

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
IŠ NEW YORKO:

$5.50
Tas

S 107.00
$181.00
$12X50
$204.00
$142.50

NUO 1 iki 10

Balandžio . “ESTON1A” 
Balandžio “LITUANIA” 
Gegužės .. “POLONI A" 

Gegužės .. “ESTONIA" 
Gegužės . “LITUANIA"

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Dėl informacijų ir laivakarčią kreipkitės tuojaus

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.. Ne*- York. N. Y.- 315 So. Dearborn St.. Chieago, III

Vnw>n Trust Bldg.. Pittsburgh. Pa. 616 St. J a mes St.. Montreai. Can.

VISOS PASTANGOS
LIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR 
MALONUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESTAI 
J KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa į vieną pusę ....
Trečia klesa į abi pusi .........
Turist. trečia kl. į vieną puse
Tut. treč. kl. į abi pusi (min.) 
CMbin klesa ..
UŽ VAIKUS:
pusė kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų 

Valdžios Revenue ir Head 
atskyriam.
TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVU 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

čia bus iškalta jungtiniu valst. istorija

Šiš~paveikslėlis parodo Rushmore kalną South Dakotos valstijoj. Šitoj uoloj bus iškirstas 
keturių žymiausių Amerikos prezidentu galvos—Washingtono, Jeffersono; Lincolno ir Roos- 
velto. Be to jame bus iškalta iš 500 žodžiu Jungtinių.Valstijų istorija, kurią apsiėmė parašyt 
buvusis prezidentas Coolidge. Kitaip sakant, šis kalnas greitu laiku bus pevtrstas šios šalies 
milžinišku paminklu.■ *

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

33 Statė Street,
Boston, M

DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė su
tvarkymus švęsti ši dideli Įvykį iškilmingai, spektakliais, 
parodomis visuose kaimuose, ir miestuose.

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą viską, 
bet ir drauge pasisvečiuat su savo giminėm ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

vo vaikus, kaklus patiesda- J5 neteisybės, negerdavo ir 
mi kaleno dantimis, o apie įuY° dor^_ir V1^ ™-Vhmas: 
astronomiją, kun. Petraitį ir!. ”
dangaus žiūronus žmonės 
pradėjo užmiršti.

Šį pavasarį pasirodė gy
vumas’: buvo keli muro tro
besiai, plytos parduodamos 
vietos gyventojams, ir iš kaž 
kur larkviesti meistrai pa
statė gyvenamą 2 aukštų na
mą. Kalbėjo, esą buvę re
montuojami pilies rūsiai iš 
vidaus. Po to pilis pradėjo 
vaistais kvepėt. naktimis, 
pask au ir dienomis.

Pereito gruodžio 19 d. pi
lies rusius aplankė policija, 
kur i ado moderniškai įreng
tą “samogonkos” bravorą su 
keletą atskilų kambarių ir 
Z. Petraitį su visais moder- 
niške s “astronomijos” pa
būklais nugabeno Jurbarko 
policijos nuovadom

PO-TRAGINGA PRANO 
CIAUS MIRTIS.

Noliečių kaime, Ariogalos 
valsčiuje, šiomis dienomis 
nusinuodijo acto esencija 
Pranas Pocius, 27 metų jau
nuolis. Šitas šiurpus įvykis 
sukrėtė visą Noliečių pa
dangę

PRIMUŠĖ, KAD NELEIDO 
PAVOGTI.

Sausio 27 d. Juodupės gi
rininkijoj Kuklių eigulis Jo
nas Matuliąuskas sekė bro-

TAUTININKAS ATSISĖ- : ŽMOGŽUDYS LAURAI- 
. DO BELANGĖN. į TIS SAKO, KAD POLICI- 

Šiomis dienomis Mariam-- JA JĮ KANKINO.
polėje buvo nuteistas kalė-’ Klaipėdoj prisiekusių po- 
jiman Auštrulių kaimo uki-j^^j^^ teisme prasidėjo 
ninkas Steponavičius^ miy,• darbininko Povilo Lauraičio 
norėjo būt didesnis uz poli- , .... .ciją, nes jis ‘tautininkas.” Ib-vla- kaltinamo užrausus 

Buvo šitaip. Tūlas laikas 4928 m. lapkričio mėn. ties 
atgal šitas “garsus tautinin- Pakamonių kaimu pirklį Ka- 
kas” atvažiavo Mariampo- tina, o taip pat nužudžius 

i lėn ant turgaus ir pastatė i vyrą ir žmoną Mykolaičius 
i savo vežimą. Bet policistas, Grabupy. Be to jį įtaria nu- 
, bendrai tvarkos žiurėda- žudžius 

mas, pareikalavo, kad veži-, Lietuvoj, 
mą pastatytų kaip reikia,; 
nes jei visi taip statys, kaip i 
panorės, tai nei pusė atva
žiavusių į turgų nesutilps.

Čia musų “tautininkui” 
pasirodė perdaug... ir jis pa
sipriešino, pabrėždamas, 
kad jis esąs “tautininkas,” 
su ministeriais ir su aukštais 
žmonėmis kalbąsis, kad jis 
esąs šeimininkas, o policis- 
tai tik jo turį klausyti... ir tt. 
Policistai, jausdamiesi tei
singai einą savo pareigas, 
nebenusileido. Iškilo ginčas. 
Ir neužilgo didelė Mariam- 
polės minia pamatė, kad tą 
“garsų tautininką” jau ga-' 
bena policijos nuovadom 
Ten sustatė protokolą ir pa
davė smarkų tautininką tei
sman. Teismas nubaudė jį 
mėnesiu kalėjimo. Taip ir j 
reikia tokiems smarkuo
liams.

• Ta dienai Pranasl Pocius Pasta -
*• t, 2 _ • rwii noctnnaia ain’iih minlDbuvo išvažiavęs su tėvu į 

turgų Ariogaloje. Sugrįžo 
name temstant. Atrodė ra
mus ir linksmas, ir niekas jo 
mirties nesitikėjo.

Viename kambary jo 
brolis stud. Jonas griežė ar- 
moška studentų mėgiamą 
“Trink trink, Bruderchen 
trink ” Pranas gretimame 
kambary jau rašė atsisveiki
nimo laišką. Paskui jis pri
ėjo p ’ie Jono ir abudu links
mai kartu sudainavo. Greit 
Pranas įėjo į atskirą kam- 
barėl, užsirakino ir ištrau
kęs riktą metė smarkiai že
mėn. Toks užsirakinimas pa
sirodė įtartinas ir todėl jo 
motir.a paklabeno į duris ir 
liepė atrakinti. “Tuojau, 
tuojau,” atsakė Pranas taip 
jau smarkiu, keistu tonu.

Namiškiai greit išgirdo 
baisų riksmą ir dejavimą. 
Kai duris išlaužė, Pranas 
daužėsi lovoje. Ant stalo ra
sta dvi išgertos bonkos acto.

rieji pastebėję eigulį puolė 
pagaliais mušti — sužalojo 
sunkiai ranką ir išmušė akį. 
Nukentėjęs padėtas Rokiš
kio ligoninėn.

Lietuvoje vasario mėnesy 
užšalo visos upės. Užšalo ir 
Nemunas.
Dėl silpnų, sumenkusių 

moterų ir vyrų 
jaučiatės silpnas, su- 
nerviškas, susierzinęs, 
gero nakties poilsio,

Jeigu jus 
menkęs. esate 
negalite gauti 
arba turite menką apetitą ir virškini
mo pakrikimus, ar kitas panašias li
gas, paeinančias nuo abelno pakriki
mo, pasidariusio iš priežasties kons- 
tipacijos, imkite Nuga-Tone tik per 
kelias dienas ir pastebėkite kokis po 
to seks didelis pagerėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams 
Lmor.ių atsikratyti savo virškinimo 
pakrikimų ir suteikė jiems puikų ape
titą. Jis padidina nervines ir musku- 
ines spėkas ir nugali tą nuolatinį 
jautimas i pavargusiu, nusikamavu
siu, nusilpnėjusiu, kas padaroOryveni- 
ną taip skurdų. Jeigu jus nesate taip 

■sveikas ir gyvas, kaip turėtumėt būti, 
arba jei esate pasenęs prieš laiką, 
Putinai imkite Nuga-Tone. Jus galite 
pirkti jį kur tik vaistai yra pardavi
nėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

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. Aitas knygų nu- 
piginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30. 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirkti knygas. Tokio knygų 
nu-liginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš- 
kii imus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesnį 
knvgų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu;

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

I

piais skudurais ir pradėję 
karštu prosu prosavoti. Po 
to smarkiai sumušę guminė
mis lazdomis.

tvarkos žiurėda- žudžius 3 asmenis Didž.

Lauraitis kilęs iŠ Rasei
nių apskr. gimęs 1907 m. ne
moka nei rašyti, nei skaityti, 
daro degeneratyvinio Įspū
džio. Suimtas Šilutėj prisi
pažino papildęs pirmas tris 
minėtas žmogžudystes, bet 
dabar teisme savo kaltę ka
tegoriškai neigia ir tvirtina, l 
Jrorl nricina^iniTYiac ičcroiitac I 
kankinimais.

Esą kaž kokie trys asmens 
Šilutėj išvilkę nuogą, pagul
dę ant stalo, aprišę kūną šla-

IĮI
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kad prisipažinimas išgautas!

išnarin
tas kojas 
risiąs?

Sloan’s
Liniment

Pabandyk Dykai

REM-OLA
GYDO 

RAUI10NAJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos-

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge, Mass.

I Lietuvą
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

S. S. “CLEVELAND
jis išplauks iš bostono, birželio 8 d., i9so 

oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų D-jos
Informacijų kreipkitės pas šiuos agentus:

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“VIENYBĖ",
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St.. Waterbury, Conn.

A. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark, N. J.

J SEKYS
226 Park St., Hartford, Conn.

"NAUJIENOS”,
1739 S- Halsted St., Chicago.Ill.

A. VELEČKIS.
502 South Av., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS.
3327 S. Halsted St., Chicago, III.
“DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland,O.

K. MAKAREVIČIUS,
95 Libertv St., Ansonia, Conn.

K. VAIŠNORA,
Franklin Savings ir Trust Co. 

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS,

187 Oak St., Lawrence, Mass.
P. MOLIS,

1730—24th St., Detroit, Mich.

J. G. BOGDEN.
322 W. Long St., Du Bois, Pa.

J. ZCLP.
4559 S. Paulina St-, Chicago, III. 

V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III. 
A. VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh,Pa. 
“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstis, 332 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., Worcester,Mass. 

N. GENDROLIUS,
395 Broaaway, So. Boston, Mass.
K. KA2EMEKAS,
793-797 Bark St. Waterbury, Ct 
P BARTKEVICZ,
C78 N. Main St., Montello, Mass. 
K. SIDABRAS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS, 
Richmond Trust Co.,

2701 E. Allegheny Av. Phila.,Pa.
ARBA I

HAMBURG-AMERICAN LINE

Gyduolės 
Erzina Inkstus 

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 

ženklo Pūslės Suerzinimo 
Ir Nugaros Skausmo

i

i

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas pritvir.sta rūgštimis, 
kurias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kįla inkstų negaiiavi- 
mai, pustės silpnumas ir nupuolimą.- 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų: gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams-rugstant, ar reuma
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens. ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batini šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstdi pradės puikiai 
veikti.

Šios pagarsėjusios druskos pada- 
’Ytps Jš vynuogių rūgšties, citrinų 
sulčių ir lithia. Per ilgą laiką jos var
tojamos išplovimui inkstu, kurie už
sikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negalipakenkti ir padaro malonų pu
tojantį Tithia-vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose namuose, 
nes niekas neapsirgs nuo išplovimo 
inkstų.

į______

CB-8
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Balandžio išplaukimai
TIESIAI I KLAIPĖDĄ

23čią
?•

» Paklauskit apie puikią naują trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliaukit Amerikos laivais, tuos pinicu-. kuriuos praleisk, 

Ims juru šaly — tai prisidčsit pagelbėt jūsų šaliai turtčt.
Plaukit laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Pilnų inform.-.-ijų, kainų, ir tt- klauskit savo vietinio agento arba 

rašvkit tiesiog j

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St.. Boston. Mass. 45 Broadwav. New York Cv»y

^VfTAUTO

*

Sustabdyk ko
sulius!

Neleiskite kosuliams
«tyti j rinitą lurą. Su«t»b- 
<tykit jį su Oamrh
Balsam. SustalKlo knlo- 
njmą. nuramina arrklę.
Pastoms vaistai nuo 
kosulio prr 30 mo
lų. Santrųs. veik- 
minci. Pas jūsų ap- 
ttokininka. Dviejų 
HydSų. 25e ir 30e.

>£VERA’S_ 
COUGH BĄįLSAM

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą - 6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu .

BREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir•• 

veikt pridės nuo kovo mėn., 1930 m.

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

šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną są
vaitę populiariais Lloyd laivais.

Bei sugrįžimo Ba
dymą ir kitų infor
macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

A * J?

65 STATĖ ST 
BOSTON, 

MASS.

I
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Vietinės Žinios
PAMOKSLININKAS 

SKELBIA MAIŠTĄ.

Krišnamurti sakosi nesąs 
joks Dievo Sūnūs.

Pereitą nedėldieni Sym 
phony salėj kalbėjo garsu
sis indų filozofas ir pamoks 
lininkas Džiddu Krišnamur
ti, kuri tūli žmonės laiko že 
mėn nužengusiu Kristum, c 
kiti vadina naujuoju pašau 
lio išganyto jum (mesi jum)

Bet pats Krišnamurt 
griežtai užginčijo, kad ji: 
yra koks nors Dievo giminė 
Jis sako, aš nesu joks Dieve 
Sūnūs ir net Į pati Dievą ne 
tikiu. Tokio asmens, kaip 
Dievas, visai nėra. Ir todė 
nėra pasauly tokios jėgos 
kuri galėtų padalyti žmogų 
gera ar bloga. Žmogus yrc 
visiškai ir pilnas pats an 
savęs viešpats.

Kalbėdamas apie darbi 
ninku vargus, jis ragino prie 
maišto. Krikščionių civili 
zacija yra tokia, jis sako 
kad galingieji yra ant vir 
šaus, o silpnieji apačioje 
Taigi silpnųjų pareiga yra 
kelti maištas, kad nuvertu.4 
galinguosius.

Tas kai kuriems krikščio
niškiems ponams nepatikę 
ir jie apipylė ji visokiai: 
klausimais. Bet Krišnamur 
ti orientuojąs labai greitai ii 
Į klausimus atsakinėja labai 
sumaningai. Pavyzdžiui, vie
nas buržujus ar komunistą: 
pastatė jam toki klausimą- 
“Kodėl tamsta skelbi toki? 
kilnią teoriją, o gyveni bran 
giausiame Back Bay hotely 
kuomet tiek daug bedarbiu 
pasauly badauja?” Nespėję 
jis tą klausimą užbaigti 
kaip Krišnamurti turėjo jau 
gatavą jam atsakymą, kuri4 
buvo toks: “Aš gyvenu ta
me hotely dėlto, kad mane 
šalininkai tenai mane nuve
žė ir apgyvendino. Aš pate 
pinigų neturiu ir jų visai ne
renku.”

Krišnamurti yra priešin
gas kiekvienai disciplinai 
bei suvaržymui. Jis patarė' 
tėvams net ir vaikų nevar 
žyti. Kiekvienas privalo su 
sivaržyti pats. Ir pas vaikr 
susivaržymas turi gimti iŠ 
pažinimo ir pamylėjimo gy 
venimo. Todėl tėvai privalė 
mokyti savo vaikus pažint 
ir mylėti gyvenimą.

Jis liepė netikėti nei Buel 
dai, nei Maižiui, nei Kristui 
nei Konfucijui, nei kitiem.4 
tikybų skelbėjams.

Įkyrus burdingierius.
Lvnno teisme buvo ana «/ t

dien byla, kurioj rusė Gere 
kienė skundė .savo burdin 
gierių Samoliuką už sunai 
kinimą jos drapanų. Ji sako 
kad Samoliuk taip prie jo 
prikibęs su savo meile, kac 
ji turėjo paimti jam šluotą 
Keršydamas užtai Samoliu 
kas paskui gavo kažin koku 
skystimo, kuriuo apliejo j< 
ir sudegino jos drapanas 
Teismas davė jam 6 mene 
sius suspenduotos bausmėj 
ir liepė užmokėti Goreckie- 
nei $106 už sugadintas dra 
panas.

Šią subatą reikia išsiųsti 
taksų blankas.

Kovo 15 yra paskutinė 
diena raportuoti valstija: 
savo 1929 metų pajamas de’ 
taksų. Taigi subatoj būtina' 
reikia išpildyt ir išsiųsti tak
sų blankas. To nepadarius 
reikės mokėt pabaudą.

Šią vasarą sukanka 30G 
metų kaip buvo Įkurtas Bos
tono miestas. Vyriausybė ii 
visokios organizacijos ren
giasi šitas sukaktuves iškil
mingai apvaikščioti. Yra jau 
užsiregistravę 300 visokių 
konvencijų. Didžiausios 
kilmės bus 17 rugsėjo.

iŠ

T

Brightone 1
■Š—jįs su perplauta gerkle. 
Paaiškėjo, kad tai John 
Campbell. 44 metų amžiaus 
vyras ir Jamaica Plain. Jis 
buvo ilgai be darbo ir gyve
no pas sesers vyrą. Nenorė

dama.' ilgiau būti jiems ap
sunkinimu ir negalėdamas 
gauti darbo, jisai norėjo pa
sidaryt sau galą.

buvo rastas Svarbus Pranešimas iš Lie-Areštuoja už kortas.
Pereitą nedėldieni Bosto- 

ne buvo daug žmonių areš
tuota už lošimą kortomis. 
Mat yra Įstatymas, kuris ne- 
dėldieniais draudžia žmo
nėms visokius pasilinksmi
nimus, tų tarpe ir lošimą kor
tomis. Daug žmonių to neži
no ir lošia langų neužsitrau
kę. O subatos naktimis poli
cija kur tik pamato žiburi 
po 12 valandos, tuoj ir žiuri, 
kas tenai daroma. Jeigu lan
gai aukštai, tai policijos šni
pai užlipa ant kitų namų 
stogo ir žiuri per žiūronus. 
Pamatę kur žmones lošiant 
kortomis, Įsilaužia ir areš
tuoja. Pereitos subatos nak
tį šitokiu budu buvo areš
tuota apie 50 žmonių ivai- . 
rio$e miesto vietose. Beveik Agnės

I

Komunistų demonstracija 
Bostone.

Kovo 6 dieną viso pasau- 
io komunistai šventė “Soli- 
larumo Dieną.” Visur buvo 
rengiamos demonstracijos 
ir keliamas triukšmas prieš 
žaidžią, žinoma, Rusijoj 
>reš valdžią protestuoti ne
žalią. Tenai už tokius pro- 
estus tuojaus šaudo. Tenai 
įet bedarbių demonstraci- 
:os uždraustos. Bet kitur to
lias demonstracijas Maskva 
iepė daryti. Taigi komunis- 
ai ir darė jas. Buvo ir Bos- 
one truputi šumo. Ant Bos- 
on Common susirinko apie 
?00 komunistų. Kadangi jau 
š vakaro laikraščiai komu-| 
lįstų mitingą išgarsino, sa-j 
cydami, kad “raudonieji7’į 
teis “revoliuciją,” 1

visi jie buvo nubausti po S5.

Du Sovietų laivai parduoti 
kaipo “džonkas.

Sovietų agentai nupirko

So’.v.ervillės bolinėj buvo 
peršautas tūlas Boireau. Po
licija suėmė užtai Curtiną ir 
kaltina už revolverio nešio
jimą ir šaudymą. Jis teisina
si, kad revolveris iššovęs ne- 
tvčia.

Somervillėi nežinomas 
vyras užpuolė parke Miss' 

McGovan, 20 metų 
'amžiaus merginą, ir taip ją' 
sumušė pagaliu per galvą,; 
kad ji neteko sąmonės ir* 
krito ant žemės.

tuvių M. Žinyčios.
Nedėlioję, Kovo-March 

16 d., 1930 m. 11:00 vai. ry
te kalbės Ministeris Kubi
lius temoje: Bolševikų Rusi
ja ir Religija. Pagal, prof. 
H. JL. Danos raportą. Per ce
remonijas Ona Kubilienė 
giedos. Vakare kaip 7:30 
buvusis “Sandaros” redak-j 
torius K. J. Paulauskas kai-' 
bės temoj: Lietuviai ir Nau
jas musų tarpe judėjimas.

Kiekvienas lietuvys pra-’ 
somas yra ateiti i Žinyčią ir' 
išklausyti viršminėtų pro
gramų. Lietuvių M. Žinyčia,1 
kampas 4-th and Atlantic 
Sts., So. Boston, Mass.

t

Sveikata
^■^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 

• organus paveiksluose.
Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdary ta.

Kaina $2.50.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

, / . j OUVlvLlA dgVIllclL

- tą1 Pnsi*,iš Amerikos valdžios daug 
•mko daug pasalinių zmo- laivu prekėms vežioti Juo
nių. Manoma, kad ziopsoto-'doSe Jurėse. Trylika iš tų 
ų galėjo būt Į 12,000. yisi laivų dabar randasi Bosto
ne žiurėjo, kaip kils **evo-Įne jr čia jie bus pertaisomi, 
iucija.” žinoma “revoliu-,East Bostone yra ir Sovietu 
njos nebuvo. Komunistų ;ofisas atidarytas, kuris ta 
kalbėtojai kalbėjo ką tik jie darbą prižiūri. Be to, tenai 
lorėjo, ir policija visai jų vra jr apie 60 rusų jurinin- 
įekliudė. Spauda uz tai po- kuine laukia, pakol tie 
iciją pagyrė, nes, sako, jei- laivai bus pertaisyti ir tuo- 
ru policija butų komunistų met veš juos Rusijon. Bet 

^ie._b!1: šiomis dienomis iš tų 13 lai
vų Bostone du buvo pa
smerkti kaipo netikę ir par- 

i Baltimorės žydams
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ų išėję “kankiniais,” ir to \ 
jie labai norėjo. Dabar iš • - ■
iidelio debesio nebuvo nei duQti - * 
lašo lietaus. Tiesa, policija ant 
mėmė keliatą komunistų,’ 
Jet tik tada, kai jie nuėjo pas 
Statė House ir tenai pradėjo 
riukšmauti. Juos kaltina už 
lemonstraciją ir mitingą be 
eidimo.

Po numeriu 21 Westbour- 
ne terrace, Brookline. spro
go šildytuvas ir suardė visą 
namą.

Dorchesteriečių balius 
puikiai pavyko.

Kovo 4 d. vakare SLA. 
559 kuopa turėjo trečią me-;

Belmonte sudegė tuščia 
trioba, kur pirma buvo pia
nų dirbtuvė.

PAJIEŠKAU KURPIAUS
. „ . Kuris moka taisyt senus čeverykus,

ini balių. Svečių buvo daug pavienis ar ženotas be vaikų. Taipgi 
. Z i • i t> najieškau P Sorpoiiaus, kilęs iš Jur-r tartum lyg parinkti. Buvo ^J-ko, gyveno chieagoje.

.................................. ” ’ CHAS PALOTIS
1124 So. Franklin st.. So. Bend. Ind.

garsių dainininkų, muzikų 
ir ristikų. Atsilankė net gar-, 
šioji dainininkė iš Brookly- 
no, p-lė Menkelioniutė. Visi 
inksmųs, pilni ūpo, ir jos 
buvo daug, pilnutėlė svetai-' 
nė. Svečiams Įsismaginus, 
buvo pakviesti prie vakarie
nės. Čia vėl Įvairenybės. Sta-’ 
lai pilni visokių valgių, vai-; 
^yk, kiek tik nori. Laike, 
zakarienės ir programas. ’ 
?-lės Kontrimiutės ir Jasin- 
■kaitė paskambino ant man-' 
lalinų, publika kelia ovaci-' 
jas. Jaunas vaikutis E. Bra- 
:aitukas pagriežia ant smui
ko. Pasirodo ir visų mylimas 
j. Paura, jis sujudina publi-.y. A CAUZICA, JAO X. jurvsv** ,

<ą taip, kad toji kelia di- _ IŠP‘.ldys. 
Iziausias ovacijas. ("" -
o-nas J. Bulskis sudainuoja 
)orą smagių dainelių. Ir vėl 
riukšmas, vėl plojimai. Vi
siems dainininkams ir smui
kininkams akompanavo p-lė 
Klara Kasparaitė. Tai nenu- 
lstanti mergaitė. Visuomet, 
kaip tik kas nors rengia ką 
Tors gražesnio, čia ir musų 
o-lė Klara, ji padeda vi- 
>iems.

Juo labiau reikia pagirt 
Dorchesterio moteris už pa
gaminimą taip gardžios va
karienės ir sukvietimą tokios 
linksmios publikos.

Visa trukumą buvo tame, 
kad rengėjams pritruko sta
lų. matomai nesitikėjo tiek 
daug publikos. Bet greitai 
ir tą rengėjai ištaisė, ant 
greitųjų paruošė porą stalų 
ir vietos užteko visiems.

Svečias.

ši panedėlį apie Kneeland 
streetą policija suėmė 3 žy- 
delkaites komunistes, kurios 
pikietavo rubsiuvių dirbtu
vę ir užkabinėjo darbinin
kus.

Quincy mieste buvo rasta 
automobiliuje sėdinti negy-| 
va Mrs. Thyer. Ji mirė nuo; 
širdies sustojimo.

KELIAUJANTIEMS I 
LIETUVĄ.

Norint gaut reikalingų 
informacijų keliaujant Į Lie
tuvą arba atgal, taipgi gaut 
reikalingus dokumentus ar
ba gerus kambarius laive, 
visados kreipkitės prie vi
siems žinomo musų apielin- 
kėje agento K. Sidabro, 875 
Cambridge st.. Cambridge, 
Mass.. arba pašaukite per 
telefoną. University 9438. 
Reikale, atvažiuos Į jūsų na
mus ir paaiškins kas reika
linga padaryti.

I

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUM.MER STREET,

LAH'RENCĘ, MASS.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

R. J. VASIL
409 BROADWAY. ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL
409 Broadoav, So Boston, Mass

VISŲ ŽINIAL
COBB GARAGE pirmiau buvęs 

Union Garage, dabar yra labai gerai] 
sutvarkytas. Tik 3 minutos nuo; 
Broadway arba 5 minutos nuo Mar-į 
ket Terminai ant kampo C ir 2-nd! 
street. Dabar to Garage’aus yra nau-i 
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-1 
žius būna atdaras visados. Parduo-: 
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei j 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa-| 
mėginkite pas mus įsipilt gazo. Jei 
norit gero patarnavimo, kreipkitės

< pas mus.
Alanageris STEVE JANELIUNAS. 

COBB GARAGE (-)
206 Second St, Kampas C St,

S0. BOSTON, MASS. TeL 2920.

Dorchester Clsthing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tei. Columbia 3240.

NAUJA LIETUVIŠKA
APT1EKA

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 nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

| TeL So. Boston 1761 ir 2483-W

Į Bronis Kontrim
71 CONSTABLE

Re ai Estate and Insuraneo 
Justice of the Peace

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

KONCERTAS IR 
VEIKALAS

Rengia Dramos ir M. Dr-ja. Gabija.
Vadovaus J. J. Dirvelis 

Nedėlioję,

Kovo 23 d., 1930,
LIETUVIU SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.

Šiame perstatyme programą išpil
dys Gabijos choras sutartinai mergi
nos ir vyrai. Taipgi dainuos duetu- 
ir kvartetus.
VIENO AKTO JUOKU VEIKALAS 

“NEBYLĖ BOBA"
> šios ypatos:

i ei sėjaButelis------------- S. Daura
Čia Vd Jo žmona Katrina, M. Senekevičiutė. 

Adomas Pumidoras—A. Y’uodgudrs. 
Daktaras Colinis-—J. G. Petrauskas 
Tarnas------------------------S. Pačkauskas

Meldžiame visus atsilankyti, nes 
Koncertas visais atžvilgiais bus gra
žus.

j Kviečia visus GABIJA.

i

East Bostone tapo užda
rytas už grotų tūlas Tara-' 
rechi, užtai kad grąsino mer
ginai atkeršyti, jeigu ji jo 
nemylės.

Ant Irvington streeto ties 
arsenalu nežinia kas pavo
gė iš armijos automobiliaus 
300 šovinių amunicijos. Mi
licijos ir policijos viršii.inkai 
daro tyrinėjimą.

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 I

• THE DOVER ST.
RECTAL CLINIC

| 16 Dover St., Boston |
• RAUDON AJ > GYSLĄ (PILĖS) J
J ir kitas panašias votis nuvalo šia-Į 
j me Klinike. Į
Į Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo; I 
«9 vai. ryto.
Į I)R. KRANK D. STANTON Į 

Direktorius. •

PLUNKSNAS, Pukus, Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai.

Kreipkitės ypati- 
škai arba rašykit. 
Gvarantuojam už- 
siganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus. Aplankykit 
Musu Nauja Sto
ra LEPIE-S.

European Feat'ner Co.. 54 Chauncy 
St., prie Bodford st., Boston, Mass

»

Telefonas: So. Boston 4768-

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS .

375

^S2S2SHS2S2SeSBS2S2STdSesaSa2SaSBJJ 
5 Telefonas: S®. Boston 1058. K 

| Bay View Motor I 

? Peter Trečiokas ir 
£ Jos Kapočnnas įfl
2 GERIAUSI LIETUVIAI & 
K MECHANIKAL R
H Taiso visokius automobilius ir C] 
K gerai patarnauja.
g Agentūra Studebaker ir Erskine. G) 
“] Reikale kreipkitės ir gausit 
■j] patenkintą patarnavimą. tj
rfl Pardavimo vieta: re
9 549 E. BR0ADWAY g-
B Taisymo vieta: K,

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

SOUTH BOSTON, MASS. K

VAIKAI GARD- 
ZIUOJASI JUO!

KIEKVIENAS daktaras pasakys jums, kad 
augantys vaikai yra reikalingi coči liver oil 
( žuvies kepenų aliejaus.) Bet priversti juos 
į -ti jį nėra taip lengva. Duokite jiems Scott’s 

I .Trjlsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kuip tiršta Smetona. Geras skonis. 
I ?ngvas nuryti. Nebūna atsirūgimo, 
l engvas suvirškinti, kiekvienas vai- 
k s jj pamėgs—ir gardžiuosis juo. 
I ^bandykit jį.

scord; emulsion
Seott & Eown«. Eoomfield. N. J. 29-41

COD 
LIVER

OI L
PADA
RYTAS 
PRIIM
SI. S.f

9

II

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1930 METAMS

KIEKVIENAM REIKĖTŲ TURĖT
J| SAVO NAMUOSE.

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

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

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

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

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

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

Įdėkit tuojaus j konvertą kvoterj į popie- 
ra suvinioję, arba štampų už 25c., ir prisiu
site “Keleiviui” žemiau* nurodytu adresu, 
o Kalendorių tuoj gausite.

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

Prašom adresuoti taip t 
“KELEIVIS” 

253 Broadvay, So- Boston, Mass.
’K » 

=3 
a ■

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue HilI Are, 

Mattapan. Tel. Milton 2952.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurę ji-< 
mui, visuomet <
būna patenkinti; 
ir sutaupina ge-< 

---------------------- rokai pinigų.
Mano kaina' 

visiems ir visur; 
vienoda.

jonaT PETRUŠK EVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Bro»dway. So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefpnas: So. Boston 0304-W.
I

I

DR. J. HARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligą.

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

FARKWAY AUTO SERVICE
and FJLLING STATION 

Studebaker Karų 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 VA1TAITIS
415 Old Colony Are,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: Sa. Boston 9117.

I

Tel. So. Boston 2660.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NED6LIOMIS:

1 P® pietą
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

Ui Broadvay, tarpe C ir D St,
80. BOSTON, MAS8,

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

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

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLI.AY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

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

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
m HUNTINGTON AVĖ., aetoli Mass. Aro, BOSTON, KARS.
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