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FAŠISTŲ DIDŽIŪNAS 
GAVO J ŽANDĄ. Lietuvos Senber

žinios iš Romos sako, njus Ao(lės Mo- 
d pereita savaite karalis- *

Mirė Pirmosios Ge- LIETUVIO FARMOS

NEW YORKO POLICIJOS DONO KAZOKAI BRUZ- 
VIRŠININKAS PAŠAUK- DA PRIEŠ KOLCHOZUS. 
TAS WASHINGTONAN.

kad pereitą sąvaitę karališ
koj operoj, kur buvo vaidi
nama “La Strainiero” ir bu- 

ivo susirinkusi visa Romos
kesčių.

Apie senbernių apdėjimą

_______ Laikraščiai praneša, kad 
Jis sakosi sučiupęs doku- per Stolcus pabėgęs į Lenki- 
mentus, kad Maskvos In- h iš Sovįetų Rusijos Dono 
ternacionalas kelia čia

suirutę.
Šiomis dienomis , -

Yorko policijos komisionie- kolchozų. _
rius Whalen paskelbė dide- “klas be«a 
lę sensaciją. Jis sakosi su- "Z*. 1
čiupęs pas komunistus doku- Pnes SovIet,J RusW Eka‘u' 
mentus“ kurie parodą, kad nuomone, artimu laiku 
Maskvos bolševikų Interna- S?1,ma lauktl stambl1 
cionalas organizuoja Ame- 
rikoje demonstracijas ir 
kurstąs prie riaušių.

Dokumentuose esą pami
nėta 30 Maskvos agentų, ku-

kazokas Ekatulovas. Jis pa
sakoja, kad Dono kazokų 

... tarpe kyla bruzdėjimas dėl 
Daug kazokų

kur stoja Į organizacijas

didžiunija, akyvaizdoje vi-, mokesčiais Lietuvoj jau se- 
sų vyrų ir puošnių moterų, 
Argentinos ambasados sek
retorius, Oscar Ometo As- 
tengo, rėžė fašistų didžiū
nui Marchese Luigi Belin- 
geri’iui į žandą taip smar
kiai, kad smūgis buvo gir
dėt visoj operoj. Kokia bu
vo to priežastis, žinios nesa
ko.

KOMUNISTŲ LYDERIŲ 
NEPALEIDŽIA.

William Z. Fosteris ir ke- 
rie gauną iš Maskvos pinigų turi kiti komunistų lyderiai, 
ir platiną bolševikišką pro- kurie buvo nuteisti kalėji- 
pagandą. Vienas tų doku- man už 6 kovo demonstraci- 
mentų esąs parašytas ant & New Yorke, prašė kad 
sovietų prekybos komisijos Juos paleistų iš kalėjimo po 
Amerikoje popieros ir po kaucija, nes jie norį apeliuo- 
juo esąs pasirašęs “Amtor- ti į aukštesnį teismą. Jų pra- 
go” agentas G. Grafpen. .................. • —.............

Tarp 30 Maskvos agentų 
Amerikoje, New Yorko po
licijos viršininkas mini dar 
Petrą A. Bogdanovą ir Bori
są E. Skvirskį. Pastarasis 
esąs informacijų biuro Wa-

šymas buvo atmestas. Jų ne
paleidžia nei po kaucija.

Išdegė Nashua 
Miestas, 

shmgtone "pirmininkas. Vie- Ugnis nušlavė 250 namų; 
šai tie žmonės čia dedasi Ru- nuostoliai siekia $5,000,000.

Nashua, N. H. — Pereitąsijos biznio atstovais, o slap- .... , . -
ta vedą tarp komunistų agi- nedeldienį Į^cia^buvo baisus 
taciją ir kurstą streikus.

Paskelbus Whalenui
gaisras. Ugnis kilo po senu 

_______  ši- tiltu kitoj pusėj Nashua, 
tuos dokumentus spaudoj, uPės, ir tiltu ji perėjo apie 
Kongreso imigracijos komi- tris mylias skersai upės ir 
tetas šią sąvaitę pakvietė jį pasiekė Nashua Country 
atvykti į Washingtoną. Šią Clubą. vėjas liepsnas įspu- 
pėtnyčią Washingtone bus tė ir bematant uzliepsnojo 
tuo klausimu konferencija YJsa dalis, vadinama
prie uždarų durų. Išrodo. Crown Hill. Ugnis prarijo iš 
kad šios šalies valdžia vėl V1SO 250 tnobėsių, tų tarpe 
ruošiasi deportuoti komuni- dvi bažnyčios ir keturios di- 
stus Rusijon dėlės dirbtuvės. Keli šimtai
“ Komunistų tarpe šitų do-šeimynų pasiliko netiktai be 
kumentų paskelbimas pada- pastogės, bet žuvo jų visi 
rė didelį sujudimą. Jie sako,;ra^andąi ir kitokia manta, 
kad tie dokumentai esą pa- nes tokie dalykai paprastai 
dirbti Rusijos monarchistų, nebūna apdrausti. Nuosto- 
kurie norį pakenkti Sovietų Hai apskaitomi į $5,000,000.
reikalams Amerikoje. New 
Yorko policijos viršininkas 
betgi sako, kad dokumentai 
tikri.

Nashua mieste gyvena ne
maža lietuvių, todėl gali
mas daiktas, kad ir musų 
žmonių ne vienas nukentė
jo-

Sukilimai Latvijos 
Kalėjimuose.

Rygos bastilijoj sužeista 20 
sargų ir kereivių.

Iš Berlyno pranešama, 
kad 1 gegužės dieną Rygos 
kalėjime įvyko kruvinas ka
linių sukilimas. Dainuoda
mi “Internacionalą” ir kitas 
revoliucines dainas, kaliniai 
pasiėmė suolus bei kitus ra
kandus ir pradėjo jais dau
žyti kalėjimo duris. Kai ku
riems pasisekė išlaužti savo 
kamerų duris ir išeiti į kalė
jimo koridorius. Čia sargai 
pastojo jiems kelią ir prasi
dėjo kruvina kova su sar
gais. Penkiolika jų buvo su
žeista. Išrodė, kad kaliniai 
jau paims viršų ir išsilauš iš 
kalėjimo.. Buvo pašaukta ka
riuomenė, kuri sukilimą tuo
jaus numalšino. Kareivių 
pusėj buvo 5 sužeisti. Kiek 
buvo aukų kalinių pusėj, ži
nios nesako.

Tokių pat sukilimų buvę 
Liepojos ir Mintaujos kalė
jimuose. Latvijos valdžia 
kaltina komunistų agitaciją. 
Valdžia visada užmiršta 
apkaltinti save.
DETEKTIVAS NUSIŠOVĖ 

PRIE SVETIMOS MO
TERIŠKĖS.

Painfield, N. J. — Perei
tą sąvaitę detektivas Dalley 
čia nušovė moterį vardu Ida 
Gekis ir paskui pats pasida
rė galą. Jis buvo vedęs ir tu
rėjo keliatą vaikų. Tragedi
ja įvyko viešbury.

nai kalbama. Dabar prane
šama, kad esąs jau paruoš
tas įstatymo projektas apdė
ti senbernius mokesčiais 
labdarybei. Tuo mokesčius 
turėsią mokėti nevedę vyrai 
nuo 32 iki 60 metų amžiaus. 
Mokėti reiksią 50 litų per 
metus. Nemokės tik kunigai, 
vienuoliai, protiškai nesvei
ki, džiovininkai, venerikai 
ir kiti sunkiai sergą. Senber
nių visoj Lietuvoj esą apie 
50 tūkstančių, ir tai dau
giausia pasiturį ūkininkai, 
pirkliai, karininkai ir tt. Tuo 
budu numatoma iš senber
nių mokesčių surinkti iki 
pustrečio milijono litų. Tos 
pajamos eitų vaikų ligoni
nėms, vaikų prieglaudoms, 
gimdyvėms sušelpti ir tt. Vy
riausybė į tą sumanymą žiū
rinti rimtai ir galimas daik
tas, kad įstatymas bus pri
imtas.

LATVIJOJ IŠRINKTAS 
NAUJAS PREZIDENTAS.

Latvijoj prezidentą renka 
seimas. Nauju prezidentu 
dabar tapo išrinktas ūkinin
kų sąjungos kandidatas A. 
Kviesis. Jis yra atžagareivis, 
ir atžagareiviai jį išrinko.

DIDELĖS AUDROS AME
RIKOS VAKARUOSE
Pereitos sąvaitės pabaigoj 

pietinėse valstijose siautė 
didelės audros. Chicagos ži
niomis, per tas audras žuvo 
apie 30 žmonių.

gūžės Sumanytojas
Šiomis dienomis Paryžiu

je mirė franeuzas vardu 
Raymond Lavigne, kuris ke- 
liasdešimts metų atgal su
manė priimti 1-mą gegužės 
dieną kaip tarptautinę dar
bininkų šventę. Paskui jojo 
karstą sekė tūkstantinės 
Francuzijos darbininkų mi
nios. Francuzijos socialistų 
vardu paskutinį atsisveiki- tą subatą po pietų čia įvyko 
nimo žodį tarė Bracke, kuris tikras karas, per kurį buvo 
baigė žodžiais: “Mirtis nei apšaudyti Markūnų namai ir 
jo vardo nei jo nuveikto dar- sužeisti šeši žmonės. Elzbie- 
bo neišbrauks iš gyvenimo, ta Morkūnienė, 38 metų am- 
Kiekvienais metais, kada at- žiaus moteris, buvo sunkiai 
eis Pirmoji Gegužės, prole-sužeista ir dabar guli Wor- 
tariatas augančia jėga ir ki-'cesterio ligoninėj. Jos 15 
lančiu laimėjimo tikrumu metų amžiaus sūnūs Kazys 
garbingai jįjį minės, nes taipgi yra pašautas. Kazi- 
Raymond Lavigne yra jojo mierui Morkūnui, pačiam 
kovos pirmtakunas. Jo var- šeimynos tėvui, yra perskel- 
das ažminai liks gyvas pro- ta kakta. Be to da buvo su- 
letariato atmintyje ir su pa
dėka minimas.”

SUŽEISTI 6 ŽMONES.
DĖL KARVĖS SUŠAUDY
TI MORKŪNŲ NAMAI.

Elzbieta Morkūnienė sun
kiai sužeista, jos sūnūs 

taipgi pašautas.
Millbury, Mass. — Perei-

SKIERIAI UŽPUOLĖ 
RUMUNUI.

žeisti Antanas Lidekauskis 
su savo žmona ir jų kaimy
nas Rapolas Gailio.

Visa tai įvyko dėl to, kad 
paleista pievon Lidekauskių

Didžiausis spiečius skie- karvė perėjo nibežių ir pri- 
rių visai netikėtai pereitą siartmo prie Morkūnų na- 
sąvaitę nusileido ant Rumu-,1?11^ ten viskas praside. 
nijos laukų ir sunaikino apie J° ,smulkmenų tuo tarpu ne- 
20,000 akrų vyndaržių Ku-'P^.1^^ sužinoti, gana to, 
judžuko ir Dobrudžos ap-lka^ tarp Morkūno ir Lide- 
skričiuose. Bet oras tuo tar-'kauskl° k11? ginčai dėl tos 
pu pusėtinai atvėso ir žiogai karvės. Besiginčydami jie- 
pasitraukė į mišką, kur vai- taip Įsikarščiavo,_ kad lie
pu pusėtinai atvėso ir žiogai karvės. Besiginčydami jie-

žuviais jau nebegalėjo viens 
kitą įtikinti ir griebėsi už 

IŠDAUŽĖ JAPONU KON- ?ak't' Tai dėjosi Morkūno 
SULATO LANGUS. kieme. Vyrams į talką tuo- 

Mandžurijos mieste CharJj™8.^0/Bav? 
bine kiniečiai su korejėčiais*',a!e,st'.įdarJą.vlsl !rank,.a’> 
užpuolė japonų konsu atą ir kok.‘e .įk an‘ fa™os «al?į° 
akmenais išdaužė visus lan- branktai, greb-
gus. Policija suėmė 30 žmo- “/t,

džia tikisi juos sunaikinti.

SULATO LANGUS.

mų.

KAIP PRAĖJO VISO PASAULIO 
DARBININKŲ ŠVENTĖ

Seniui Morkūnui buvo 
pramušta keliose vietose 
galva ir sužeista alkūnė.

Lidekauskiui buvo per
skelta kakta, pramušta gal
va ir šakėmis sužeista alku-

NUTEISĖ BUVUSI DIK
TATORIŲ.

Graikijos teismas nuteisė 
buvusį diktatorių Pangalo- 
są dvejus metus kalėti ir at
ėmė jam pilietines teises. 
Pangalosas buvo apkaltin
tas tuo, kad savo valdymo 
laiku jis neteisėtai išnuoma
vęs vieną kazino ir tuo bu
du padaręs nuostolių Grai
kijos valstybei.

PERPLAUKT PER PANA
MOS KANALĄ KAŠ

TUOJA $20.000.
North German Lloyd lini

jos garlaivis “Columbus" 
pereitą sąvaitę užmokėjo 
Amerikos valdžiai $20,000 
užtai, kad jį perleido per 
Panamos Kanalą. Plaukti 
aplink pietų Ameriką jam 
butų kaštavę da daugiau.

KINIJOJ PALEISTA IŠ 
VERGIJOS 4,000,000 

MERGINŲ.
Vėliausios žinios iš Kini

jos sako, kad valdžia tenai 
liepė paleisti iš vergijos visas 
merginas, kuriu priskaitoma 
į 4,000,000.

PABĖGO IŠ KALĖJIMO 
“SUTVARKYT SAVO 

REIKALUS.”
Nocogdoches, Tex. — Iš 

vietos kalėjimo pereitą są
vaitę pabėgo 6 kaliniai, pa
likdami laiškus, kad valdžia 
jų negaudytų, nes sutvarkę 
savo reikalus jie vėl sugij- 
šią kalėjiman. Po dviejų 
dienų du sugrįžo, o keturi 
ne, bet šerifas jų nejieško, 
nes jis tikisi, kad jie da su
grįš.'

MEKSIKIEČIŲ ŠEIMYNA 
TURI 18 DVYNŲ.

Meksikos laikraštis “Ex- 
celsiot” praneša, kad Leon- 
cio Chaverria, išgyvenęs su 
savo pačia 40 metų, turi 37 
vaikus. 23 sūnūs ir 14 duk
terų. Tik pirmutinis vaikas 
gimė vienas, visi kiti buvo 
vis dvynai.

JUGOSLAVU POLICIJOS 
ŽVĖRIŠKUMAI.

D-ras Vladko Maček ir 24 
kiti kroatai, kurie buvo areš
tuoti Jugoslavijoj už prieš
valstybinį veikimą teisme 
pareiškė, kad policija juos 
žvėriškai kankinusi. Pako
rus juos už kojų, galvomis 
žemyn, ji plakusi juos ir rei
kalavusi prisipažinti prie 
kaltinimų.

KOMUNISTAI SUKĖLĖ 
MUŠTYNES PARLA

MENTE.
Čekoslovakijos parlamen

te pereitą sąvaitę įvyko muš
tynės. Triukšmą sukėlė ko
munistai, kuomet socialistai 
pradėjo agituoti už darbi
ninkų apdraudą. Penki at
stovai apsiskaldė vieni ki
tiems antausius.

PEIPINAS VĖL PERKRIK
ŠTYTAS 1 PEKINĄ.

Nuo amžių Kynų sostinė 
vadinosi Pekinu, bet paė
mus jį revoliucinė Nankino 
valdžia buvo perkrikštijus 
į Peipiną (Peipink); dabar 
.tą miestą užėmė nauji gene
rolai iš šiaurės ir vėl jį per-

RUMUNIJOJ AREŠTUO
TI SOVIETŲ ŠNIPAI.
Pereitą sąvaitę Rumuni

joj buvo areštuoti 3 rusai 
karininkai, kurie tarnavę 
Sovietams šnipais. Įkrikštijo į Pekiną.

Pirmos gegužės šventė šį
met buvo iškilmingai darbi
ninkų švenčiama visam pa
sauly. Londone buvo skait
linga darbininkų demonst
racija. Fašistai norėjo su
kelti triukšmą, bet policija 
juos nuvijo. Visoj Anglijoj 
buvo mitingai ir prakalbos.

Belgijos darbininkai taip
gi gražiai paminėjo tarptau
tinę šventę. Lježo mieste 
demonstrantai norėjo ap
supti kalėjimą ir paliuosuo- 
ti uždarytus kelis komunis
tus, bet policija prie kalėji
mo jų neprileido.

Varšuvoj taipgi buvo di
delių demonstracijų, bet 
praėjo ramiai; tik Bendzino 
ir Dombrovos kasyklų ap- 
skričiuose įvyko keli susirė
mimai su policija.

Graikijos sostinėj Atė
nuose šventė praėjo tvarkin
gai.

Didžiausios demonstraci
jos buvo Maskvoje. Tečiaus 
pirmos gegužės dvasią tenai 
gadino kanuolės ir kitokie 
militarizmo pabūklai. Pir
mos gegužės tikslas yra pro
testuoti prieš militarizmą, o 
bolševikai kaip tik garbino 
karo Dievą.

Ispanijos sostinėj Madri
de darbininkai sustabdė vi
sus darbus.

Paryžiuje prieš 1 gegužės 
policija suėmė apie 800 
žmpnių, kad “apsisaugojus” 
nuo “pavojaus.” 

i Berlyne demonstravo apie

>•

100,000 darbininkų. Tvar
ka buvo gera.

Japonijoj policija jau iš 
kalno areštavo apie 300 
žmonių, tečiaus demonstra
cijų buvo po visą šalį.

Austrijos darbininkai bu
vo suruošę milžinišką de
monstraciją St. Poelteno 
mieste į
Darbininkams suvažiuoti į| vasarą jie stojo sargų pusėn 
tą demonstraciją socialistų ir kovojo prieš sukilusius 
partija pasamdė 4 specia
lius traukinius ir 
mobilių. Tai buvo 
kų protestas prieš fašistų 
siautimą ir prieš žemosios 
Austrijos gubernatorių, ku
ris norėjo sacialistams šitą 
demonstraciją uždrausti. 
Jie demonstravo nežiūrint 
jo uždraudimo.

Meksikos sostinėj paro-'vo 200 japonų žvejų. Audra 
davo 30,000 darbininkų. (nusileido ant Odomari užla- 

Argentinos sostinėj Bue-. jos tuojaus po to, kaip 10,- 
nos Aires sustojo visas judė-,000 žvejų su 2,000 laivų iš- 
jimas gatvėse ir darbininkai plaukė gaudyt silkių, kurių 
ramiai šventė savo dieną. į dideli nerštai buvo užėję.

Brazilijos sostinėj Rio'Audra išvartė laivus ir daug 
Janeiro užsidarė visos įstai- žmonių žuvo jūrių bangose, 
gos ir sustojo visi darbai. I Materialiai nuostoliai ap- 

Kanadoj policija darė skaitomi į $2,500,000. 
trukdymu. Toronto mieste TL____ .__~ _____

PALEIDO 4 KRIMINA
LISTUS.

Iš Aubumo kalėjimo New 
Yorke tapo paleisti keturi 
žmogžudžiai ir plėšikai, ku
rie buvo nuteisti kalėt nuo 
10 iki 20 metų. Juos paliuo- 
savo dėl to, kad laike buvu- 

pereitą nedėldienį.|sio kalinių sukilimo pereitą

100 auto- 
darbinin-

kalinius.

nė, o jo žmonai apdraskytas 
veidas ir galva.

Pradėjus Lidekauskiams 
su Morkūnais muštis, jų kai
mynas Rapolas Gailio atbė
go jų taikyt. Bet vieton įvy
kinti taiką, jis irgi įsivėlė į 
šitą bataliją. Kaip policija 
sako, Morkūnienė pasveiki
no neprašytą taikintoją ša
kėmis ar kitokiu įrankiu ir 
perskėlė jam kaktą. Gailio 
tuomet užmiršo savo misiją 
ir nubėgo namo pasiimti šau
tuvą. Kada keturi pirmieji 
pamatė jį grįžtant su šautu
vu, jie greitai išsiskirstė ir 
pradėjo slėptis. Morkūnie
nė klykdama puolė ant prie- 
šalinių gonkų, bet namų du
rys iš priešakio buvo užra
kintos, tai ji įsivertė į vidų 
per langą. Gailio tuo tarpu 
šovė į gonkas ir pataikė 
Morkūnų vaikui į rankos 
riešą. Antrą šūvį Gailio pa
leido į langą, per kurį Mor
kūnienė buvo įlindus. Pas
kui jis apėjo aplink namą ir 
šovė du kartu iš užpakalio į 
Morkūnų stubą. Vienas šū
vis inėjo per užpakalinį lan
gą, sudaužė kėdę ir susmi
go į sieną. Morkūnienė buvo 
sužeista šmotais į galvą, jai 
peršauta gerklė ir viena ran
ka. Jos gyvybė pavojuje.

Po to Gailio nuėjo į krū
mus palei ežerą ir tenai nu
metė savo šautuvą. Policija 
vėliaus jo ginklą atrado. 
Gailio dabar areštuotas. 
Taip pat uždarytas už gro
tų ir Antanas Lidekauskis. 
Šią sąvaitę turėjo but teis
mą.-, bet jis turbut nepasi
baigs, nes nežinia da kas ga
li išeiti su Morkūniene. Ji 
gali mirti.

200 Žveją Žuvo 
Per Audrą.

Žinios iš Japonijos sako, 
kad pietinį Sachalino salų 
galą ištiko nepaprastai 

(smarki audra, per kurią žu- 
. V VZ iiuvucl

(nusileido ant Odomari užla-
I

trukdymų. Toronto mieste von
areštavo apie 20 žmonių ir vv ILDEY 
išvaikė demonstraciją. Sud- SAVINOS
būry mieste demonstrantus 
suliejo vandeniu.

Jungtinėse Valstijose di
džiausia demonstracija bu
vo Nevv Yorke, kur dalyva
vo apie 25,000 žmonių. Bu
vo demonstracijų ir kituose 
miestuose, bet jos buvo ne
žymios.

BANK
22 Boylston St. Boston 

DABARTINIS
DIVIDENDAS

RATOJE

utis Prasideda
GEGUŽĖS 15

5%

Riaušes Prieš 
Pilsudskį.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pereitą nedėldienį Gdy
nės uoste įvyko aštrus susi
rėmimas tarp Pilsudskio ša
lininkų ir jaunųjų naciona
listų, kurie Pilsudskiui prie
šinasi. Susirėmimas pasi
baigė riaušėmis ir kraujo 
praliejimu. Keliolika žmo
nių buvo sužeista, trįs jų 
sunkiai.

Gdynė yra naujas lenkų 
uostas, išaugęs keturiais pa
skutiniais metais iš nežy
maus žvejų kaimelio į mo
demišką portą, kur stovi ir 
lenkų karo laivynas. Nuo 
Gdynės iki Dancigo yra 12 
mylių.

DIDELIS GAISRAS 
HOLYOKE’O MIESTE 
Holyoke, Mass. — Perei

tą sąvaitę čia užsidegė lentų 
kompanijos sandėliai ir ug
nis tuojaus pasiekė kitas 
miesto triobas. Vėjas nune- - 
šė kibirkštis net iki City Hali 
ir užsidegė rotužės stogas. 
Nuostoliai apskaitomi $1,- 
250,000.

BANKININKAS NUSI
ŽUDĖ.

Pereitą sąvaitę Nevv Yor
ke iššoko per langą 
12-to aukšto 
Louis Kramer 
užsimušė.

nuo
bankininkas 
ir ant vietos
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KOMUNISTAI APIE SA
VO AGITATORIUS.
“Musų kalbėtojai yra tin

giniai ir pinigu lupikai.” 
Taip skundžiasi “Laisvėje” 
vienas komunistas, štai jo 
žodžiai:

“Pernai vienas pirmaeiliu 
kalbėtoju lankėsi kietųjų ang
lių apielinkėj. Pasakė zigzagu 

prakalbėk, kas jam tuo laiku 
ant minties papuolė. Aukų pa
prašė tam. kam norėjo. Musų 
komitetai didžiajam vadui ne
išdrįso pasakyti, kokia tema 
suvargę bedarbiai maineriai 
interesuojasi ir kokiam tikslui 
aukos yra labiausiai reikalin

gos.”

Čia turbut kalbama apie 
Leoną Pruseiką. nes “zigza
gai,” tai jo specialybė.

Bet negeresni ir kiti ko
munistų mokytojai, nes to- 
liaus skaitome, kad—

“Nepersenai kitas žymus 
kalbėtojas-ja šioj apielinkėj 
prakalbas pasakė geras, bet po 
prakalbų rūpinosi, kaip ge
riausiai važiuoti ir nakvoti. 
Liuosu nuo prakalbų vakaru, 

darbuotojų pasitarime daly
vauti nesvarbu, o gal pastabė
lė priseitų išgirsti, tai. žinoma, 
didelei ypatai nemalonumas iš
eitų. Po prakalbų pusėtinai pi- 
nigiškai aplupo.”

Taip rašoma 99-tame 
“Laisvės” numery, “Savikri- 
tikos” skyriuje.

Na, jeigu jau viešai ko
munistams priseina skųstis, 
kad kalbėtojai juos “pusėti
nai pinigiškai aplupa,” tai 
turbut ištikrujų jie lupa 
juos nesigailėdami’.

Vadinasi, darbininkų už
tarėjai ’.

DR. PETRIKĄ “PRITER
ŠĖ” KOMUNISTU 

ORGANĄ.
“Laisvės” 99-tame nume

ry randam šitokia “savikri
tiką:”

“‘Laisvėje’ tilpę Dr. Petri-i 
kos du straipsniai; vienas pole
mika su drg. F. Abeku. ritas 
apie progresyvius dentistus. 
Vienas perdėm klasių vienybės 

tonu parašytas, o kitas pats 
savęs garsinimu. Abudu deši- 
numo pavojum užteršė musų 
švarų komunistini organą ‘Lai
svę.’ ‘Daily Workeris’ skau
džiai už tai ‘Laisvę’ kritikuo

damas šaukia: ‘šalin smulkia
buržuazinė ideologija iš musų 
kalbinės spaudos“ Ateityje 

musų redaktoriai turi būt at
sargesni."

Patartume Įkurti fondą ir 
rinkti aukas “Laisvei” nuo 
šito užteršimo apvalyt.

BURTAIS NORI REVO
LIUCIJĄ ĮVYKINT.
Indijos nacionalistų va

das Gandhi pasiryžo būti
nai apvalyti savo kraštą nuo 
angių. Bet jis vartoja ne 
bombas, o burtus. Jis nutarė 
pereitą sąvaitę paplauti 4 
ožius ir 3 vištas ir paaukoti 
jų kraują vienai deivei, kad 
ji išvytų iš Indijos neapken
čiamus britus.

Bet tuos ožius ir vištas iš
gelbėjo nuo peilio “profe
sionalė burtininkė,” kuri Įti
kino Gandhi, kad deivė ne
norinti daugiau ožių kraujo.

Ne vienas pasakys, kad 
indai turi būt da laukiniai 
žmonės, jeigu jie tiki šito
kiems burtams. Neužmirški
me tečiaus, kad panašius 
burtus daro ir mūsiškiai ku
nigai. Laike mišių jie degi
na prie altoriaus džiovintas 
žoles, kad jų durnų pauos
tęs Dievas pasidarytų prie
lankesnis. Tai yra tie patys 
burtai, kaip ir Indijoj, tik 
skirtumas tame, kad tenai 
vartojami ožiai, o čia — 
“kodylas.”

ARGENTINOS LIETUVIU 
INTRIGOS.

Turbut niekur kitur lietu
vių tarpe nėra tiek peštynių 
ir intrigų, kiek jų yra Argen
tinoje. Kovoja tarp savęs net 
tų pačių Įsitikinimų žmonės. 
Pavyzdžiui, komunistai pa
sidalinę i dvi grupes vadina 
vieni kitus arkliavagiais, 
banditais ir kitokiais epite
tais.

Įsikūrė nesenai Argenti
nos Lietuvių Socialistų Są
junga. pradėjo leisti savo 
laikrašti, ir tuojaus kilo in
trigos. Prie laikraščio prisi
dėjo tūlas Jokūbaitis, pasi
turintis lietuvis, ir. kaip ro
dos, jam reikalaujant buvo 
prašalintas nuo laikraščio 
redagavimo K. Norkus.

Dabar pasirodė anoni
miškas lapelis užvardytas 
“Musų Manifestas No. 2,” 
kur “gvoltu” šaukiama, kad 
“romiško ir maskviško inter
nacionalų agentai” nori pa- 
siglemžti Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjungą ir jos 
laikrašti: kad buvusis kon
sulas Skinkis su “šundakta
riu” Štabinskiu “susibičiu
liavo” su Jokūbaičiu ir

“privertė ALSS. organą dė
ti ir garbinti kunigaikščius ir 
kunigus, buvusi Lietuvoje šni
pą šunkari pastatė organo 
cenzorium laiškus atplėšinėti, 
draudė minėt laikrašty žo
džius ‘darbininkas’ ir ‘socialis
tas’...’’

Toliaus šitas manifestas 
sako, kad fašistai visgi “nu
silaužė ragus,” nes kada 
konsulas Mačiulis atėjo 29 
kovo Į “Arg. Naujienų” 
koncertą ir užsilipęs ant pa
grindų pradėjo “deklamuot 
apie rūtelių žaliavimą” ir 
garbint Vytautą, tai minia 
suužė ir “supuvusiais kiau
šiniais ji nuo scenos nubom- 
bardavo.”

Taigi, ragai fašistams esą 
jau aplaužyti. tečiaus Sąjun
gos organas esąs dar “pa
žabotas.”

Kas ten ištikrujų darosi, 
gyvenant Jungtinėse Valsti
jose negalima suvokti. Aiš
ku tik viena: Argentinos lie
tuviai pešasi kaip katės vie
nam maiše.

ŠTAI KUR MILŽINAS!
Viename iš paskutinių sa

vo numerių “Sandara” sa
ko:

“Sandariečiai i SLA. iždinin
ko klausimą žiuri dvejopai. 
Vieniems atrodo geresniu šis 
kandidatas, kitiems anas. 
Sandara yra pareiškus savo 

nuomonę, bet iš visko matyt, 
kad ji nenori griežtai isakyt 
už ką balsuoti. Priežastis tur 
būt ta. kad užsispyrimai iš bi
le kurios pusės gali pakenkti 
pačiai sandariečių organizaci
jai. Vien dėl iždininko klausi
mo neužsimoka ardyti vieny
bės. Kailiukas nevertas išdir
bi mo.”

Tėmykit! Jei nematėt ti
kro milžino, tai pasižiūrėkit 
į Sandarą! Tai yra tokia 
machina, kuriai SLA. su 
20,000 narių ir $1,000,000 
kapitalo yra tik “nevertas 
lišdirbimo kailiukas!”

KUNIGAI BIJOSI 
“KULTŪROS.”

“Lietuvos žinios” sako, 
kad šiomis dienomis jos ga
vo iš Chicagos kunigų 
“Draugo” siuntinį, kur įvy
nioti keli “Kultūros” žurna
lo egzemplioriai. Siuntiny? 
buvęs suvyniotas į “Drau
gą” ir prie jo pridėtas maši
nėlė padalytas šitoks užra
šas :

“‘Kultūra’ mums nebereika

linga. Mes 1000 kartu daugiau 
žinome. “Kultūrą’ grąžiname. 
Malonėkite perduot žydeliui 
silkes vynioti.”

Paaiškėjo Vyro-Moteries 
Misterija Argentinoje'
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Kaip Alena prarado da 
vieną jos garbintoją.

TAI buvo po griausiu ir iru perstatymu 
vietiniam lizde tautinė^ organizacijos, 

kuomet Alena pakvietė Tadeušą. Kurį mer
ginos praminė "Ak-ominis Tadeušas” pa
lydėti ją namon. Bet en—tame smagiam 
kampely—Alena jautės r.uiiuuu*. Ji turėjo 
Tadeušą dėl savęs, tą mylimą Lietuvi vai
kiną. kuri pavydėjo viso> merginos.. Jis 
prasidėjo labai entuziąs::ška: -u prisimi
nimais apie seną Vilnių, apie Lietuvių mer
ginas ir šokius—bet jis staigiai pasidarė 
įkyrus, nekantrus ir nu: raukė pasikalbėji
mą. "Kodėl,” manė Alena

Tai sena pasaka—pradžioj entuziastiš
kas ir linksmas, o paskui staigiai tylus.

Alena surado priežastį kiek vėliaus, kuo
met drauge pasakė jai apie :ą keistą kva
pą. kuris pasidaro nuo prakaitavimo—ir 
patarė Lifebuoy — tą stebėtinai sveiką 
muilą, kuris prašalina prakaitavimo kvapą.

Mes visi prakaituojame. Musų odos skv-

lutčs be pertraukos išleidžia kvapą suda
rančias atmatas, iki vienos kvortos i die
ną. Mes taip pripratę prie to esančio kva
po. kad patys nepaučiame jo ant savęs. Bet 
kiti pajaučia. Ir tas čisados užgauna juos.

Bet čia yra paprastas persergėjimas — 
•ik nusiprausk su Lifebuoy ir persiplauk— 
o ji mylėsi! Nes jo gausios, grietinuotos 
antiseptiškos muilo putos, išvalo odos sky
lutes.

Stebuklingai Pagelbstantis
Veidui.

Lifebuoy yra stebėtinas muilas dėl veido. 
Milionai moterų atsideda ant jo palaiky
mui odos švaria, jauna ir čysta. Muilo 
puikus, ekstra-švarus kvapas — kuris pra
gaišta kuomet persipjauni—pasako Jums, 
jog Lifebuoy išvalo.

Pradėk vartot Lifebuoy šiandien.
Lever Brothers Co, Cambridge. Mass.
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Kunigai visuomet mėgsta 

parodyt savo “mandiumą." 
bet visuomet pasirodo asi
lais. Ir dabar jie sakosi žiną 
“1000 kartų daugiau” už 
“Kultūrą.” o nežino net kui 
tą žurnalą sugrąžinti. “Kul
tūros” žurnalas yra leidžia
mas Šiauliuose ir “Lietuvos 
Žinios” nieko bendra su juo 
neturi.

NEJAUGI DA PERMAŽA 
UBAGU?

“Lietuvos žinios” prane
ša, kad Kauno miesto val
dyba paskyrė 200 litų dova
nų tai motinai, kuri turės 
daugiausia vaikų. Kelios 
motinos jau atsišaukė, saky
damos, kad jos turi po 15 ii 
18 vaikų. Bet “Lietuvos ži
nios” mano, kad šitos moti
nos premijos da negaus, nes 
už 200 litų moteris turėtų 
būt “vaikingesnė.”

Mums rodosi, kad Kauno 
miesto valdžia turėtų elgtis 
kaip tik priešingai: ji turė
tų skirti dovanas ne “vai- 
kingiausioms" moterims, bet 
toms, kurios turi mažiausia 
vaikų, nes Lietuvoje ir taip 
jau perdaug yra ubagų.

Ruoškimės Lietuvių ekono- Keleiviai ir Lietuvos muitai, 
minėn konferencijon.

Specialiame didžiojo New 
Yorko apielinkių lietuvių 
darbuotojų pasitarime š. m. 
kovo 31 d., susisiekus su to
limesnėmis lietuvių koloni
jomis. buvo priimtas Chica
gos Lietuvių Prekybos Buto 
pasiūlymas, kad planuoja
moji ekonominė konferen
cija Įvyktų š. m. birželio 10 
dieną. Tokiu budu: Lietu
vių ekonominė konferencija 
Įvyks birželio 10 dieną New, 
York'e.

Konferencijos tikslas: 
spiesti lietuviškas pajėgas 
praktiškam ekonominiam 
veikimui kaip pačioje Ame
rikoje taip ir santikiuose su 
Lietuva.

Reikalas yra svarbus. Jau 
laikas mums organizuotai ir 

I
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PASTABOS
Su Amerika visgi niekas 

nesusilygins. Visokios prob
lemos čia rišamos pašėlu
siai greitai. Kada kaliniai 
netelpa i kalėjimą, tai pa
ima jų kelis šimtus ir sude
gina.

planingai savo ekonominiais 
reikalais rūpintis. Veikian
čiųjų ir naujai besikurian- 
čiujų prekybos butų nariai 
ir kiti ekonomijos reikalais 
interesuoti asmenys, — visi 
kviečiami talkon, su patari
mais ir pasiūlymais.

Dėl šios vasaros svečiavi- 
mosi Lietuvoje.

Kaip iau buvo pranešta, 
Amerikos svečiams bus įdo
mu aplankyti žemės ūkio pa
rodą Kaune birželio 18-22 
dienomis.

• 1. Nauji keleivių daiktai 
apmokami paprastu muitu. 
Be muito praleidžiama tik 
tiek naujų daiktų, kiek mui
tas už juos neviršytų dau
giau kaip 25 litai. Ši muito 
lengvata teikiama tik vieną 
kartą galiojančio paso savi
ninkui.

2. Keleivių daiktai, kiek 
jų yra reikalinga kelionei, 
praleidžiami be muitų. Ke
leivių kelionės daiktais skai
toma esamieji prie jų ir 
jiems reikalingi kelionėje 
vartojami daiktai (drabu
žiai, skalbiniai, avalinė ir 
taip toliau).

3. Be muito taipgi pralei
džiama vartotieji rankiniai 
daiktai, reikalingi kelei- 
viams-savininkams jų ama
te ar specialybėje.

4. Grįždami Lietuvon Lie
tuvos išeiviai gali gauti iš fi
nansų ministerijos leidimą 
savo mantą (vartotus nami
nius daiktus) įsivežti be 
muito, jeigu pristatys Lietu
vos muitinei savo vežamų 
daiktų sąrašą (trijose kopi
jose), Lietuvos konsulato 
paliudytą.

Lietuvos Konsulatas.

AREŠTAVO ČIGONUS.
New Hampshire valstijoj 

pereitą sąvaitę čigonai sulai-
'dienomis. Įspūdinga dainųant kelio seną farmerį ir 
šventė Įvyksta taipgi Kau-

“Laisvė” sako, kad 12,- 
000 komunistų Amerikoje 
negauna algų iš Maskvos, 
nes tiek komunistų čia nėra. 
Reiškia, kiek jų yra, tai tie 
gauna.

“Laisvė” ir kiti komunis
tų organai vis talpina apga- 
vingų daktarų skelbimus. 
Už dolerį savo draugus par
duoda šarlatanams.

Prof. Gnaibą.

atėmė iš jo $80. Tuojaus apie 
tai buvo išsiuntinėta žinia 
visiems miesteliams, kad či
gonų nepraleistų. Jie važia
vo dviem automobiliais su 
Ohio ir Indianos blėtomis. 

. , __ jlr West Ossipee miestely
je ir Klaipėdos vasarvietėse.'vienas mėsininkas pastojo 

Rugsėjo 8 diena patarti- jiems kelią ir revolverį atki- 
na visiems būti Kaune ii\šęs liepė sustoti. Jis išlaikė 
dalyvauti D. L. K. Vytauto juos pakol pribuvo šerifas ir 
jubiliejaus iškilmėse. Tuo;visus nugabeno kalėjiman. 
pat laiku svečiai turės pro-Iš viso čigonų kompanijoj 
gos pamatyti ir pasigėrėti;buvo du vyrai, dvi moterys 
Lietuvos opera. devyni vaikai.

ne birželio 22 d., dalyvau
jant kelių tūkstančių rinkti
niam chorui iš visos Lietu
vos. Po to svečiams patarti
na apsilankyti vasaravimo 
vietose: Birštone, Palango-

Tai buvo iš vienuolyno 
pabėgusi vienuole.

(Nuo musu korespondento.)

Argentinos policijai vis
gi pavyko susekti kas buvo 
“vyras” vardu Raul Luis 
Suarez. Pasirodo, kad tai 
buvo vienuolė Raauel Luisą 
Suarez. Jos istorija šikokia:

1886 metuose i Argenti- 
inos miestą La Platą atvyko 

ispanų emigrantų šeimyna 
iš Urtigvajaus, Modesto 
Suarez ir jo žmona Izidora 
Voldez de Suarez. Vyras 

'įdirbo kaipo duonkepis, o jo 
žmona buvo siuvėja. Jie at
sivežė 2 dukteris: RaąueĮę 
Luisą, 4 metų amžiaus, ir 
Franciscą, pusantrų metų 
amžiaus.

Už 2 metų tėvas mirė. Mo
tina su dukterimis persikėlė 
į Buenos Aires. Dukteris pa
liko prie vienos šeimynos, o 
pati pastojo dirbti už virėją 
kitame name.

Už 3 metų ir motina mirė. 
Dukterys tapo pasiųstos 
prieglaudon, o iš ten vienuo
lynam Kiek paūgėjus, Ra- 
quelė pabėgo iš vienuolyno 
ir dirbo Įvairiose dirbtuvėse. 
Paskui išsikvietė iš vienuo
lyno ir savo jaunesniąją se
sutę Franciscą. Abi kovojo 
su pavojingų miesto gyveni
mu, sunkiai dirbdamos ir 
gyvendamos viename kam
barėlyje.

Francisca ištekėjo, ir Ra- 
quelė pasiliko viena. Bedar
bės laikais švogeris ir sesu
tė jai siūlė pagalbą, bet Ra- 
quelė atsisakė iš kitų gyven
ti: pati sunkiai ir pigiai dir
bo, pusbadžiai gyveno ir 
dažnai išsireikšdavo savo 
sesutei, kad moteriai yra la
bai sunku gyventi pasauly
je.

Raquelė pražuvo. Visi ją 
manė mirusia nuo 1908 me
tų. Bet, kaip dabar paaiškė
jo, tada Raquelė nuvyko į 
Montevideo ir jau visur dir
bo kaipo vyras. Iš savo var
dų metrikuose ji išmetė rai
des “o", “e” ir “a”, ir to
kiais dokumentais atvyko 
atgal Argentinon, išsiėmė 
policijos cedulą, ištikimybės 
liudvmą, kariuomenės regis
tracijos knygutę ir pilietybę. 
Gavo darbą ministerijos 
kanceliarijoje ir ten ištarna
vo kaipo vyras virš 22 metų.

Per tą laiką ji “vedė” mo
terį, paskui turėjo sau “mei
lužę,” ant galo mirė nuo 
nuodų ir buvo palaidota 
kaip “vyras,” Raul Luis 
Suarez.

Nei pirmoji “legalė” Ra- 
quel žmona, su kuria ji gy
veno 10 metų, nei antroji 
“meilužė,” su kuria išgyve
no 2 metu ir 8 mėnesius, ne
aiškina policijai intymių šei
myninio gyvenimo smulk
menų.

Jeigu atkasę iš kapinyno 
Raquelę gydytojai ir atras, 
kad nuodai yra jos mirties 
priežastimi, tai sunku bus 
ką nors apkaltinti, nes gal 
jai pačiai nusibodo pasaulį 
“monkinti” ir ji pati galėjo 
nusinuodyti.

“Raul Luis Suarez” pa
laikai — virš 10,000.00 pe- 
zų banke nebus priteista nei 
jo pirmai legaliai žmonai, 
nei antrajai meilužei, su ku
ria drauge labai ekonomiš
kai gyveno ir taupė, nes joki 
pasaulyje įstatymai nepri
pažįsta, kad ir legaliausio 
šliubo, jeigu tas šliubas ta
po priimtas, dviejų moterų, 
be vyro. Palaikus gaus jos 
tikroji sesutė Francisca.

Palaidojus Raul Luis Sua
rez ant moteriškės kapo bu
vo padėtas vyriškas vardas, 
nes, sulyg įstatymų, reika
lingas parašas, o tikrasai jos 

1 X

1 vardas tuomet nebuvo žino
mas. Dabar laikraščiai tal
pina jau pakeistą kapuose 
parašą.

Ačiū platiems spaudos 
komentarams ir dėka 40-tos 
policijos stoties viršininko 
energijai galop paaiškėjo 
Raquel Luisą Suarez miste
rija, kuri apie ketvirtadalį 
amžiaus visiems buvo žino
ma tik kaipo energingas ir 
pavyzdingas vyras: Raul 
Luis Suarez. B. K. A

Fašistą Apšvieta

Fašistų garbinamas Mus- 
solmi atsiekė to, kad Italijos 
liaudies masių švietimas la
bai sparčiai nyksta.

Išleistų knygų ir žurnalų 
skaičius sumažėjo daugiau 
30 nuošimčių.

Ypatingai katastrofingai 
krito žemyn Italijos laikraš
čių tii-ažas. Pavyzdžiui laik
raštis “Messigiero,” kurs 
1922 metais išeidavo 150,000 
egz., dabar nuo 1928 m. iš
eina tik 50,000 egz. Dar la- 
liau tragingo likimo susilau
kė “Giomale d’Italia,” kurio 
tiražas nuo 500,000 nukrito 
iki 10,000 egz.

Populiarus laikraštis “Cor- 
riera de la Serra” iki fašisti
nio perversmo išeidavo 
700,000 egz., bet dabar te- 
priskaito su visais užsienio 
abonementais vos tik 300,- 
000 egz.

Iki Mussolini valdžios 550 
Romos laikraščių pardavė
jai parduodavo į dieną 400,- 
000 egz. įvairių laikraščių ir 

i žurnalų, bet dabar parduo
da tik 140,000 egz.

Italijoje išeina vien tik 
fašistiniai ir jiems simpati
zuojanti laikraščiai, kitų 

' krypčių laikraščiai išnaikin- 
. ti. Inteligentijos dauguma 
i neskaito fašistinių laikraš- 

čių, o kadangi kitos krypties 
. nėra, tai verčiau jokių ne- 
. skaito. Dėl to laikraščių ti
ražas smai-kiai nukrito. Tuo 
pačiu keliu eina ir Lietuvos 
spauda. Tiražas visų fašisti
nių laikraščių labai nukri
tęs, jei neskaityti “Musų Ry- . 
tojaus” kurs už valdžios pi
nigus leidžiamas ir policijos 
bei seniūnų pagalba prievar
ta brukamas. B. Z.

Kalbos Darkymas.
Kažin iš kur ištraukęs, 

marijonų “Draugas” ėmė 
vartoti tokius sakinius: 
“Riaušininkus kovoja kariu
menė,” “Krikščionybę ko
voti bolševikai organizuoja 
vaikus.”

Mes žinome sąvoką, kur 
nusakoma siekis. Pavyz
džiui : žmogus norėdamas 
persiirti per ežerą, kovoja 
su bangom, arba kovoja 
prieš bangas, kad nugalėti 
jas ir pasiekti savo tikslą. 
Jokiu budu negalima sakyti 
kovoja (ką?) bangas. Arba, 
daleiskim, tarp keturių sie
nų uždarytas kalinys. Jis no
rėtų išeiti į laisvę ir todėl 
puola duris, langus, sienas. 
•Jis norėtų nugalėti jas. Tuo
met sakysim: “jis kovoja ar 
kovojo su sienom,” bet jo
kiu budu negalima sakyti 
kovojo (ką?) sienas. Jeigu 
vartoti klausimą “ką?,” tai 
turėtum sakyti “griovė, ar
dė” sienas, bet ne kovojo 
jas. G. Z.

BRAZILIJOJ NUŠAUTA 
50 POLI C MANŲ.

Žinios sako, kad Brazili
joj, netoli Princeza, tapo nu
šauta 50 policmanų. Kas 
juos nušovė ir dėl ko, nepa
sakyta.

«
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Kas skaito ir rašo 
Ta* duonos neprašo

©į | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neueikh. 
To niekas Bepeikia

tas kuriuose nieko daugiau! 
nėra, kaip tik pjudymas dar.

‘ bininkų prieš darbininkus ir 
kaulinimas visokių almužnų 
bolševikų reikalams. Ap- 
švietos čia nei už peną nera
si.

Kliubo nariai: lankykitės 
ant susirinkimų, kurie būna 
pirmas ir trečias utarninkas, 
1011 Fairmount avė. ir iš- 

i šluokit laukan bolševikus 
iš valdybos kol dar nevėlu.

Kliubo narys.

PHILADELPH1A, PA. , 

Bolševikų apetitai.

7 balandžio atsibuvo ber- 
taininis Šiaurės miesto da
lies lietuvių republikonų 
kliubo susirinkimas. Po ap
kalbėjimo kliubo reikalų, 
pribuvo koks tai Maskvos 
gizelis, buk tai delegatas ir 
paklausė kaip susirinkimas 
norėtų kad jis kalbėtų: ar 
rusiškai, ar angliškai? Bol- 
ševikėliai ėmė rėkti visa 
gerkle: “rusiškai, rusiškai”; 
nors patys nesupranta rusų 
kalbos nei žodžio. Paskui 
prašė, kad Ras išaiškintų lie
tuviškai. Ką “kalbėtojas” 
pasakė ir ko jis norėjo?... 
Žinoma ko bolševikai nori: 
aukų, aukų ir aukų. Pasipy
lė daugybė argumentų: vie
ni—aukoti, kiti—ne. Vie
nas bolševikas pasiūlė paau
koti iš kliubo kasos $25. A. 
M. Jocis užprotestavo saky
damas: “Jeigu jus paauko- • 
site nors vieną dolerį iš pa- 
gelbinės kasos, tai mes : 
griebsimės tikiu priemonių 
prieš bolševikus. Vienas na
rys gali sustabdyti našlių ir 
našlaičių pašelpinių pinigų 
eikvojimą Maskvos gize
liams.” Kada pamatė, kad 
taip lengvai negalima bus 
kasa draskyti, tai nutarė pa- 
ubagauti mitinge.

Pažiūrėkim kiek bolševi
kai padarė blėdies musų 
kliubui. Pirko “Laisvės” Še
rų už $100. “Vilnies” už 
$100. Kokiam ten “Daily 
Worker” $10. Kokiems tai 
“apsigynimams” $12 ant 
metų. * Dar kokiems tai ap
garsinimams $10. Ir taip vi
sokių ubagavimų niekada 
netrūksta. Jei tuos pinigus 
turėtume banke, tai per 10 
metų po 4 nuoš. butų priau
gę $110. O ką šiandien tu
rim?—nieko. “Laisvė" ir 
“Vilnis” jokių atskaitų ne
duoda ir dividendų nemoka, 
o gal ir šėrai jau nieko ne
verti. Valdyba tyli, nieko 
neaiškina, tur būt yra kas 
negero. Nariai žino, kad ant 
kliubo pikniko bolševikai 
rinko aukas ir surinko labai 
daug, bet ar paaiškino per 
susirinkimą kiek surinko, ir 
kur dėjo? Šią žiemą buvo 
surengtos prakalbos. Kliu- 
bas užmokėjo keliasdešimts 
dolerių už salę ir kalbėto
jams. Boįševikai ir čia rin
ko aukas bet kiek surinko ir 
kokiam tikslui, per kliubo 
susirinkimą neaiškinama. 
Tai tikrai kunigiškai daro
ma. Kunigai ir bolševikai 
šitam dalyke tikri broliukai. 
Vieni už pinigus siūlo dan
gų po mirties, antrieji už 
dolerius žada rojų čia antį 
žemės; bet ir vieni ir antri į 
pinigėlius susikemša sau į 
kišenių, o tu, žioply, lauk 
keptų karvelių. Ir kaip ne
gėda mums duotis bolševi
kams už nosių vedžioti? 
Kliubas turi apie 550 narių, 
o bolševikų yra apie 3 tuzi- į 
nai. Bolševikai vadina save; 
apsišvietusiais ir mokytais 
draugučiais, dideliais darbi-, 
ninku prieteliais, bet tikru-1 
moj jiems pritiktų vadintis 
darbininkų išnaudotojais, 
nes, kad gaJėtų jie tai ir sku-; 
rą numautų. Kur jie apsėjo 
be kolektų? “Tik tu darbi-' 
ninke duok man dolerį, o aš 
tau dangų ant žemės pada
lysiu.”

Kliubas jau 22 metai gy
vuoja. Visados į jį pareida
vo įvairių laikraščių, bet 
kaip tik bolševikai parsine
šė savo kromelį pas mus, 
tuojau nubalsavo neįsileisti 
į kliubą jokių progresyvių 
laikraščių. Labiausia jie bi
jo “Tėvynės” ir “Keleivio.” 
Už musų pinigus jie prime
tė mums savo niekam neti
kusius šlamštus skaityti, 
kaip “Laisvę” ir “Vilnį.” Tai 
yra žemiausios rūšies šlamš

W.

W. LYNN, MASS. 

Teatras.
Balandžio 26 dieną 

Lynno lietuvių svetainėje
įvyko “šv. Onų” draugijos 
teatras; buvo suvaidinta 
“O. S. Š.” arba “šliubinė iš
kilmė” ir dialogas “Dzūkas 
ir žydas.”

Nors neblogiausiai vaidi
no visi artistai, bet geriau
siai atliko savo rolę p-lė L. 
Latauskaitė, kuri savo gra
žia figūra traukė visus žiū
rėtojus.

Nekurtas roles vaidino du 
So. Bostono “broliukai.” Ži
noma, jiems buvo labai ma
lonu vaidinti, nes gavo iš 
“šv. Onučių’iždo po keliatą 
d oi ertų. Meteoras.

Ad.

HARRISON, N. J. 
Mirė A. Bražėnas.

23 balandžio mirė 
Bražėnas. Jis dirbo už peč-
kurį, lipdamas nupuolė nuo 
laiptų ir persimušė galvą. 
Nuvežtas į ligoninę po kelių 
dienų mirė. Nepriklausė 
pne jokių pašelpinių drau
gijų. Paliko žmoną su 4 ma
žais kūdikiais.

Pr. Ak-nas.

ra-

WORCESTER, MASS.

Piknikai, linksmybės su “1 
gaiš,” margučiai su karštu 

vandeniu.
Jau saulutė palipo aukš

tyn. Atgyja visi iš žiemos 
miego. Musų visos draugijos 
irgi sukruto. Kur tik užgirsi, 
kur tik susirinkimas, vis 
apie piknikus kalba. Girdė
jau Bieliausko vietukė jau 
užimta ant visos vasaros. 
Taigi vvorcesteriečiai taisy- 
kit kojas džikui šokti, nes 
dirvonėlis pasilinksminimui 
gražus.

Pereitoji gavėnia Worces- 
tery buvo labai linksma, 
ypač našliams, gyvanaš
liams ir nekurioms leidu- 
kėms.

Taip susirinkę vieną su- 
batvakari žmonės linksmi
nosi. Kuomet gerai jau lem
pose turėjo — tarp našlio ir 
gyvanašlio prasidėjo dery
bos, žinoma dėl... leidukės. 
Deiybos nedavė gerų vaisių, 
todėl prasidėjo karas. Naš
lio butą daug stipresnio, gal 
todėl kad farmerys, taigi 
gyvanašliui uždėjo tokius 
gražius ragus, kad šis per 
porą savaičių akių neatida
rė.

Velykų visi laukė ir mar
gučius gamino. Viena pore
lė sumanė išmėgint margu
čių drūtumą. Pasirodė, kad 
vyras vis vyras: ėmė ir su
mušė bobos kiaušinį. Ši su
pykus už tai, kaip griebs 
verdantį vandenį, kur kiau
šiniai virė, kliust vyrui į akis 
—ir tas nabagas, Velykų 
švęsti nuvažiavo į ligoninę.

Dar nevisos žinelės iš mus 
slauno miestelio. Kitą kart 
parašysiu daugiau. Kas 
skaito “Keleivį ’ — skaitys

Į
i

.Taupyk kad galėtum senas 

savo dienas pasmagint

jęOLEI esi jaunas, sveikas ir užpelnai 

pinigu, pamislyk apie ateiti. Padėk Į 

šalį kokią dali kožną sąvaitę. taip, kad at

ėjus senatvei, galėsi leisti ramu gyveni

mą smagiuose namuose. $5 padėti Į First 

National pradės taupymą. Pradėk taupyt 

šiandien.

FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON *

ir jas. Nori visas Worceste- 
rio žinias žinoti — skaityk 
“Keleivį.” Žvalgas.

ar

BROOKLYN, N. Y.

Komunistu kvailystės.
Balandžio 23 d.. Lietuvių 

kriaučių 54 skyriaus, atsi
buvo mėnesinis susirinki
mas, į kurį atsilankė visai 
mažai narių. Komunistinei 
valdybai vadovaujant mu
sų skyrių, susirinkimai ga
lutinai išėjo iš tvarkos; taip 
kad apie unijos, apie dirbtu
vių reikalus, visiškai nieko 
negalima pasikalbėti ir ap
tarti. Ypatingai jei paliestų 
delegato ar sekretoriaus 
darbuotę.

Mat tokiuose pasikalbėji
muose, iškeliama aikštėn tų 
ponų meškiškas pasitama- 
vimas darbininkams. Todėl 
jie į kiekvieną susirinkimą 
atneša, jei ne vienokio, tai 
kitokio pobūdžio, visai ne
reikalingą klausimą, ir pri
sieina ginčytis po kelias va
landas gaišinant laiką ir 
varginant žmones. Todėl 
nariai nenori nė į susirinki
mus eit.

į pereitą susirinkimą at
nešė visiškai privatinį dvie
jų žmonių reikalą, kur vie
nas nuo kito esą skolinę pi
nigų. Jeigu viešam susirinki
me tokis klausimas buvo kal
bamas, tai aš manau, kad 
galiu ir į laikraštį apie tai 
parašyti. Dalykas štai kaip 
buvo. Buvęs komunistas, 
bet rimtas žmogus, J. Her
manas, apie trys metai at
gal, buvo įėjęs į kriaučių 
biznį su tulu Damijonaičiu, 
irgi aklu komunistuku, ku
ris kaipo dalininkas įnešė 
$400. Biznis nesisekė—su
bankrutavo, .ir mažiaus ar 
daugiaus pinigų žuvo. Po 
šito nepasisekimo, J. Her
manas buvo išvažiavęs iš 
Brooklyno, ir pasitraukęs 
iš komunistų partijos. J. 
Hermanui sugrįžus į Brook- 
lyną, komunistai matydami, 
kad jis neprielankus jų par
tijai, bando sudaryti, taip 
sakant, “frameup.” Prikal
bina Damijonaitį, kad tas 
pareikalautų iš Hermano į 
biznį įdėtus ar skolintus pi
nigus. Pašaukė į Pildomąją 
Tarybą, lyg į kokį teismą, 
ir įsako, kad sugrąžintų sko
lintus pinigus. Kad daugiau 
Hermaną “nunakinus” re- 
portuoja net skyriaus susi
rinkimui. Bet čia jau tavo- 
riščių bolševikų pištalietas 
neišdegė, nes Hermanas, 
kaipo buvęs jų partijos žmo
gus išvanojo kailį taip, ko 
jie visai nesitikėjo. Jis pa
sakė taip: “Draugai kriau- 
čiai! kada aš sugrįžau į 
Brooklyną, komunistų par
tijos lyderiai man pastatė 
ultimatumą, kad turiu vėl 
stoti į partiją. Tečiaus aš, 
matydamas dabartinę ko
munistų partijos darbuotę, 
negaliu būti savo sąžinės, ar 
savo proto prostitutė, kad 
į tokią partiją, kuri ardo 
darbininkų vienybę, kuri 
griauja unijas, kuri organi
zuoja skebus. Tik prisimin
kim. draugai, visą eilę strei
kų, kai]) antai: Amalgamei- 
tų unijos streiką Philadel- 
phijoj, moteriškų rūbų siu
vėjų streiką New Yorke; 
kailiasiuvių unijos streiką; 
mainerių unijos streiką ir 
visą eilę kitų. Atsimenam 
gerai, kad šitie žmonės 
streiko metu su New Yorko 
detektivų biuro pagalba, or
ganizavo naują uniją. Vie
nu žodžiu, į tokią teroristinę 
partiją aš negaliu daugiau 
prigulėti: ir kada aš jų ulti
matumą atmečiau, jie sten
giasi visokiais budais mane 
šmeižti ir diskredituoti. Aš, 
sako, su tuo žmogum buvau 
susitaikęs, bet jie prikalbi
no jį paduot skundą ant

manęs, kurį jus šiandien tu-; Paukščiui kada ėjo reikalas 
rite svarstyt. atsiskyrimo su Paukštiene.

Reikia pasakyti, kad bro- Kam (]ar ^,ja vai(jįško teis- 
lis Hermanas daug karčios: - - -
t ’
tams.
teisybes pasakė komunis- ™°,ir taiP b>angiai mokėti,! vaikščioti Vytauto jubilėjų. 

munistai veršiu balsais blio- dalykus
. gvildenti!”...

Gerai broliai kriaučiai. ™ kreipėsi J kun. Jasį ir 
daro Kurie norite divorsų, gali-; ^?traitl;_ kad ir jiedu pilsi

te taip kalbėti, bet aš su ^un: Vasys sutiko, o
tuom nesutinku. Aš manau,: kun- Petraitis sakė pasitar-

Laike jo kalbos, ko- kad mes pas kriaučius tuos Visos draugijos išrinko po
J ’■ s imame “rimtai”, du atstovu, kad sudaryti 

tam tikrą komitetą. Atsto-
i

vė darydami obstrukcijas, 
bet jis savo pasakė.

Dabar kriaučiai < 
įvairias išvadas. Tūli sako: 
“Na, jeigu musų skyriaus 
Pildomoji Taiyba užsiima 
paskolų klausimu buvusių 
biznierių, gal toliaus pra
dės ir mortgičių reikalus ve
sti, prisiėjus reikalui gal bus 
galima ir divorso reikalais! 
kreiptis į Pild. Tarybą. Juk 
teisėjas jau yra: tai musų 
sekretorius, brolis J. Buivy
das. Jis, anais metais, la
bai teisingą nuosprendį iš
nešė buvusiam “Laisvės” 
redaktoriui, draugui V.

ANTANAS RAIŠIS PASIŽYMĖJĘS 
DIDELIAIS GABUMAIS.

LAWRENCE, MASS.

Jaunas lietuvis smuikinin
kas gerai pasižymi muzikos 

mokykloje.
Nedėlios vakare, 27-tą ba

landžio dieną, Le Veille 
smuiko ir piano mokykloj 
Antanas Raišis išpildė ne
paprastai sunkią smuikos 
programą, už ką jam buvo 
suteikta Antra Diplomą 
smuiko srity, su augščiau- 
siais pagyrimais.

Publika buvo tikrai suža
vėta to jauno lietuvio gabu
mais, taip technikoj, taip ir 
tono ekspresijoj. Kadangi 
Antanukas yra tik 14 metų 
amžiaus jaunuolis, tai no- 
roms nenoroms reikia pri
pažinti, jog mes tin ime savo 
kolonijoje tikrai genijalų ir 
labai daug žadantį ateityje 
artistą-smuikininką.

Jo programa buvo sekan
ti:

1. Landler ........................ Mozart
2. Concerto in E major .... Bach
3. Andante ............................ Bach
4. Gavotte en Rondeau .... Bach
5. I.egende ................ Wieniawski
Violin Ensemble, Menuett—Mozart
6. Scherzo—Tarentelle
7. Capriee Viennois
8. Zigeunervveisin ....

Iš šios programos matyti, 
kad smuikininko uždavinys 
buvo nelengvas atlikti. To
kia programa butų suteikus 
nemaža rimto pasidarbavi
mo net ir pirmaeilių! artis
tui, o tečiaus musų jaunas 
žvaigždė išpildė ją be ma
žiausios paklaidos.

Garbė jam ir jo tėveliams 
už taip didelį dailės pamy
lėjimą.

Reikia pridėti, kad musų 
jaunas artistas yra pasiry
žęs ir toliau eiti muzikos ke
liais.

Wieniawski
Kreisler 

... Sarastc

J
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■jeigu musų Pild. Taryba už-jS1^ ^.^Y0 kokia tai sukle- 
siima privatiniais žmonių i rusl.a federacija. Pasitarę 
reikalais, tai jau geriau ap- nus|8tate su komitetu nesi- 
žegnokim kriaučių amata, ir įkaityti ir pastate savo są-žegnokim kriaučių amatą, ir 
eikim bulvių kasti, nes prie 
kriaučių jau bus badas. Kon. 
traktoriai pėdės moka kada 
jie nori, o delegatas dau
giau jas numušinėja negu 

i patys kontraktoriai. Kad 
•taip yra, tai faktas. Ir apie 
tai kitą kartą parašysiu.

Senas Kriaučius.

, Gegužės 12 dieną jaunas 
Raišis duos solo smuikos 

I koncertą, Sočiai Hali, Lo- 
vvell st., Lavvrence, Mass. 
Butų gerai, kad kuo dau
giausiai lietuvių jį girdėtų.

Dr. C. J. Mikolaitis.

SUTKAITIS KALĖJIME.
Žydų liaudies banko plė

šikas, karininkas Sutkaitis 
Karo ligoninėj visai sugy- 
dytas ir ypatingai sustiprin
tos sargybos lydimas šiomis 
dienomis nugabentas i karo 
kalėjimą.

“KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
ŽINIAI.

KUOMET jus planuojate 
pirkt furnišius. padarykite 
sau naudos visupirmu atsi
kreipdami pas

MR. CANN'ER
HOLLIS FURNITl RE CO.
802 VVashingtun St., Bostone 
nes kalbant Lietuviškai jis 
galės suprasti daug geriau 
kas jums reikalinga.
Šimtai Lietuvių šeimynų ku
rie pjrkd savo furnišius iš 
Hollis Furniture Co., (se
niau South Bostone) ir da- 
dar patenkinti gražiais ir 
tvirtais daiktais. Jie nusi
pirko tokius furnišius kokių 
jiems reikėjo — lygiai to
kius, kurie geriausiai tiko jų 
namams, tokia kaina kokių 
jie išgalėjo mokėt.
Toks draugiškas ir nuošir
dus pardavimo būdas pada
rė Hollis Furniture Co. la
bai populiariška ir plačiai 
žinomą tarpe šimtu Lietu
vių šeimynų visur.
Pas Hollis Furniture Co., 
ant 802 Washinton St., Bos
tone, visados galite būt už
tikrintas kad rasite didelį 
pasirinkimų gerai patenki
nančių ir gražių fomišių už 
prieinamas kainas.

WORCESTER, MASS. 
Visko po biskį.

Pas mus rengiamasi ap- 

lygas,” kad... visos pajamos 
iš to apvaikščiojimo butų 
atiduotos jų žinion. Komite
tas, žinoma, su tuo nesuti
ko ir nutarė apvaikščiojimą 
rengti be kunigu pagelbos. 
Tapo išrinkta valdyba į ku
rią įėjo: pirmininku Dr. 
Puskunigis, nariais: Dr. 
Landžius, adv. Baublis, adv. 
Barkus ir J. Dirvelis.

Kaip girdėti, komitetas 
jau turi paėmęs parką ir iš
sijuosęs dirba, kad ligi ge
gužės 30 d. butų viskas kuo- 
geriausiai paruošta. Nutar
ta pakviesti iš Bostono “Ga
bijos” choras ir Worceste- 
rio “Aušrelės” choras, o taip 
pat keliatą kalbėtojų.

Pamatę kunigėliai, kad 
čia susitelkė visi daktarai, 
advokatai ir kiti inteligen
tai, vaikščioja kaip muilą 
prariję.

Wire Spencer Co. numu
šė darbininkams algas po 
15-20 nuoš. Darbininkai 
skursta, nes ir taip dirbda
vo tik po 8 vai. į dieną po 
3-4 dienas sąvaitėj.

Šita kompanija turi darbi
ninkų susaidę, kurios nau
dai nuo kiekvieno nutrauk
davo po 25 centus mėnesiui. 
Susaidė keliatą metų gyva
vo gerai, bet pereitą rudenį 
jos kasierius pasigrobė $7,- 
400 ir pabėgo. Kompanija 
pareikalavo, kad pavogtus 
pinigus darbininkai vėl su
dėtu, ir pati davė $500. Kur 
to darbininko neskriau
džia!....

O štai dar vienas juokin
gas atsitikimėlis. 17 balan
džio aptrušusiu forduku va
žiavo tūlas žydelis. Beva
žiuojant, žiuri prieš jį atei
na sunkus trokas. Žmogelis 
baisiai nusigando, įsikibo į 
forduko vairą ir ėmė nesavu 
balsu šaukti: “Oi, oi, stop, 
stop!”... Trokas tuojaus su
stojo, o fordukas pribėgęs 
pokšt jam į nosį. Nors žmo
gelis ir nieko nesusiieidė, 
vienok taip buvo nusigan
dęs, kad iš forduko reikėjo 
iškelti. Susirinko didžiausia 
minia pažiūrėti kaip tai atsi
tiko. Pasirodo, žydelis ilgus 
metus kumelaika važinėda
mas petlevojo ir dabar nusi
pirkęs forduką pirmą kartą 
išvažiavęs. Sutikęs troką jis 
nusigando, ir užmiršęs kad 
ne arkliu važiuoja, pradėjo 
vairą tempti į save lyg norė
damas sustabdyti kumelka 
vadelėmis.

Susirinkusieji žiopsotojai 
gardžiai pasijuokė, nes tai 
Amerikoj juokas šiuom lai
ku. Viską Matęs.

PITTSBURGH, PA. 
Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvių paminėjimas.

SLA. 353 kuopos ir šv. 
Jurgio parapijos komitetų 
posėdyje nutarta bendrom 
.jėgom surengti Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių pa
minėjimą. Paminėjimas 
įvyks gegužės 11 dieną (sek
madienyje) 7:30 vai. vak., 
L. T. K. šv. Jurgio parap. 
svetainėje, 19-th st., S. S. 
Pittsburgh, Pa. Yra pakvies
ta ištisa eilė dainininkų, mu
zikantų ir kalbėtojų. Be to 
bus suvaidinta stud. P. Dar- 
gio parašyta komedija: “Ra
seinių Magdės ir Telšių 
Plumpio piršlybos.”

Rengimo Komitetas.
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Svarbus Išradimas Spausdi
nimo Technikoje.

i

*
—Na, Maike, tu dabar ša žmonijai nelaimės, o ne 

manęs tamsunu jau neva- gerbūvi.
dink, ba pereitą nedėldienį —Ale tu pamatysi, vaike, 
ir aš buvau nuėjęs ant jūsų kad karas vistiek bus. Rus- 
susipratusių atlaidų.

—Socialistai atlaidų ne
laiko, tėve.

—Kaip gi tai ne! Juk pir- ką Brooklyno 
ma mojaus diena, tai jūsų ' ° •
bedieviški atlaidai. Jūsų ku
nigai ir pamokslus sakė. Ale 
prasti iš jų kunigai, ba visi 
buvo su naktaizomis ir kai-___ r______ ___ __ r__
nieriai neatsukti Į užpakalį, 'eis. Ir tai nėra joks išmislas.

—Tai buvo ne kunigai, ale tikra teisybė, ba taip pa- 
tėve, bet kalbėtojai. įsakęs Voldemaras.

—Vistiek, vaike, jie man man reikės važiuot 
nepatiko. | maitiją kovot.

—Kodėl? —Gali but ramus, tėve.
—Kari negerai nušnekė- Ką “Vienybė” rašo ir Vol- 

Įdemaras kalba, tu visai ne
klausyk, nes jie nieko neži- 

Apie Voldemarą visi

ant jūsų kad karas vistiek bus. 
kis su Polščium vajavos. 

—Kas tau sakė, tėve? 
—O ar tu nematei, vaike.

' ~ » “Vienybė”, ra
šo? Didžiausiomis litaromis 
ji praneša žinią, kad Pil
sudskis nutaręs užimt visą 
Lietuvą ir Ukrajiną, o tas be 
kraujo praliejimo neapsi-

Gal ir 
už Že-

jo-
—Kodėl negerai?
—Visų pirma, vaike, jie 

pradėjo netaip, kaip reikia. 
Išėjo ir stačiai drožia: 
“draugai ir draugės!” Kas 
taip atlaidus pradeda?

—O kaip tu norėtum pra
dėt, tėve?

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kaip mes vyčių vaiskas 
pradedam mitingą. Visi gra
žiai susėdam, nusiimam ke
pures, staršas paručikas 
persižegnoja ir visi suklau
pę sukalbam tris “Sveika 
Marija,” kad motina šven
čiausia apsaugotų lietuvių 
tauta* nuo visokiu bedieviu 
ir šliuptamių, o papoteriavę 
atmušam bačkutę alaus ir 
pradedam svarstyt savo rei
kalus. šitaip ir jus turėtu
mėt daryt. O dabar per visą 
vakarą žmogus turi sėdėt 
sausu liežuviu ir niekas tau 
nei “sveiks” nepasako.

—Socialistai girtavimo 
vakarų nepripažįsta, tėve.

—Bet tai ne viskas, Mai
ke. Jūsų kalbėtojai ir apie! 
publiką nenusimano.

—Kodėl?
—Jie sako, kad nereikia 

vainos.
—Taip ir reikia sakyt.
—Ne, Maike, vaina rei

kalinga. Jeigu vainos nebus, 
tai svieto tiek privis, kad ne
bus kur dėtis. Jau ir dabar 
žmonių yra perdaug. Ame-' 
riko j bedarbė, Lietuvoj be
darbė ir kur tik pažiūri, vi
sur bedarbė. Tas ir parodo, 
kad žmonių jau perdaug^ 
Anądien aš norėjau strytka- 
riu važiuot, tai ir tenai ne
galima nosies įkišt. Nuėjau 
per Velykas bažnyčion, tai 
brostvininkai visus kornus 
man numindžiojo. Ir bažny
čios pilnos, ir džėlos pilnos, 
ir jūsų kalbėtojai sako, kad 
nereikia vainos! Jeigu Die
vas duotų gerą vainą, tai tu 
pamatytum, kad tas pats 
svietas pasidaiytų kitoks.

—Klysti, tėve.

no.
iau užmiršo, tai jis sugalvo
jo pasaką apie karą, kad at
kreipus į save dėmėsi. Tai 
vra paprastas nusibankruta
vusio pclitikieriaus triksas, 
daugiau nieko. Šitokioms 
žioploms pasakoms tik “Vie
nybė” gali tikėti.

—Gal ir tavo teisybė 
Maike, ale aš vistiek noriu 
but pasiruošęs, ba tokiais 
nespakainais laikais negali 
žmogus žinot, iš katros pu
sės tau ant trevogos užtriu- 
bys.

—Gali miegot ramiai, tė
ve. Nors pasaulis nuo karo 
nėra da apsaugotas, bet da
bartiniu laiku jo d a nebus. 
Da neužgijo pasaulio žaiz
dos nuo pereito karo, todėl 
nauju niekas nenorės daryt

—Gal ir tavo teisybė. 
Maike, bet aš bijausi. Perei
tą naktį ir sapną turėjau ne
gerą: rodos, norėjau užsi 
rūkyt pypkę, o sukandau 
katei vuodegą, kuri prie 
manęs ant paduškos gulėjo. 
Sapnininkas sako, kad toks 
sapnas ženklina negerą nau
jieną. Taigi eisiu namo išga
ląsti šeblę, ba gali prisieit 
gintis.

Jonas Gutenbergas išras
damas spausdinamą mašiną, : 
kuria sudarius tekstą gali
ma spausdinti kiek tik no
ri lapų, padarė tikrą pasau
linį perversmą. Bet jei šian
dien Gutenbergas ateitų į 
modernišką spaustuvę, tai 
jis nepažintų, kokia tai įmo
nė. Jo išradimas jau daug 
perversmų pergyveno. Vie
na iš didžiųjų atmainų 
spausdinimo technikoj buvo 
stereotipija, t. y. būdas teks
tus įspausti į tam tikrą storą 
popierį ir paskui iš to popie
rio atlieti jau ištisus pusla
pius ir tik nuo tų atlietų 
plokščių spausdinti ant po
pierio. Raidėms, kurias ren
ka rinkėjai rankomis po 
vieną, nebetenka moderniš
koj spaustuvėj prisiliesti 
prie popieriaus, nei patekti 
į spausdinamą mašiną. Ant
ra nepaprasta naujiena 
spausdinimo technikoj, tai 

rotacinė mašina, kuriai bė
dina puslapių plokštes iš
lenktas, deda ant tam tikiu 
volų, kurie vos sumatomu 
greitumu sukasi ir liesdami 
iš volo beišsivyniojantį po
pierį, spausdina. Prie jų pri
jungtos lankstymo mašinos 
išleidžia laikraščius net ir 
sulankstytus. Moderniškos 
rotacinės mašinos gali 
spausdinti iš karto keliomis 
spalvomis ir bent kelioliką 
ar net keliasdešimtis tūks
tančių per valandą.

Labai svarbus išradimas 
spausdinimo technikoj yra 
linotipas, t. y. mašina rai
dėms rinkti, kuria rinkėjas 
lyg rašomaja mašinėlė rašo, 
o mašina pati (elektros pa
galba) nulieja jau gatavas 
eilutes. Šių eilučių stulpeliai 
tvarkomi į puslapius, tada 
tuos puslapius atspaudžia 
ant tam tikro (jau minėto) 
storo popiero( matricos) ir 
iš jo jau atlieja viso pusla
pio plokštę.

Dar vienas didelis pato
bulinimas, ypač iliustruo
tiems dalykams spausdinti, 
yra ofsetas.

Ši mašina skiriasi nuo ki- . 
tų tuo, kad jai nereikia lieti rinkimas,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Indijoj tapo areštuotas 

nacionalistų vadas Gandhi. 
Bombėjaus mieste 100,000 
žmonių surruošė dėl to pro
testo demonstraciją.

Livernooly aliejinių sūrių 
dirbtuvėj buvo didelis spro
gimas. Trys žmonės užmuš
ti, 100 sužeista.

Ispanijoj prasidėjo brus- 
dėjimas prieš valdžią. Mad
ride policija šaudė į žmones. 
40 asmenų sužeista.

• ---------------------

Californijoj pasidarė žie
ma. Vietomis prisnigo 4 pė-

Karas ne- das sniego.

Kokiu Budu Galima Sumažinti 
Piktadarybę ir Skurdą.togus. kad jis teturi 2—3 

šriftų rūšių, todėl gali rinkti 
tik paprastą tekstą ir smul
kias antraštėles. Visos stam- 
besnės antraštės, skelbimai,1 dvi klases/turčius ir betur-; 
lenteles tenka rinkti ranko- r* — .................. .....v • iaip tavieji^ zuhvihu neri <,in.crjiiiicio, iui u p* --------—-------
mis Nauja, masina visa tai nuolatos eina kova. Turčiai kalėjimai. Jei valdžia su Eu- jos turėtų but sukrautos į 
atlieka pati ir rankų nnkė-su kunigais , ..................... - - .............. “ * —-
jai jai visai nebereikalingi.' darbo ■ 
Šita mašina raidžių nelieja baimėj. ” ’ ’ I
iš metalo, o jas fotografuo-l _ J

.. . .... ... 'žengęs nuo barbarizmo lai-
Masina turi šimtą filmų, kų, tečiaus teisybės pasauly 

kuriose kiekvienoj yra visos nėra. Valdžia ir turtingieji 
a.iabeto raides vis kitokio visuomet skriaudžia biedną 
stiliaus. Pasirinkimas, vadi-žmogų. Vargšui uždrausta 
naši, nemažas. Raidžių di- net gimdymo kontrolė žino
damas pareina nuo to, ar ti. Turčių moterys, kurios 
fotografuojama iš toliau, ar,galėtų auklėti dideles šeimy- 
įs arčiau. Rinkėjas pradeda-nas, vaikų visai neturi, Šu
rnas darbą paspaudžia tam niūkūs vedžiojasi; o darbi- 
tikrą rankeną kun išrenka ninkės, kurios neturi iš ko 
atitinkamą filmą su tokio dorai pačios pragyventi, be
st iliaus raidėmis, kurio rei-veik visuomet apsipylusios 
kia. >u kita rankenėle rinkė- vaikais. Ir prie to da val-

Žmonės yra pasidalinę į juos doros. tautos, nei tikybos, turėtų
Z Z .Z________ ZZ_ Z | Bet nuo pikto nesulaikys but vienodai lavinami kumš

čius. Tarp šitų dviejų klasių žmonių nei tikėjimas, nei kai ir protiškai. Visos religi-
■ , ;____ ~ ..................... ~ J- "’ ' /* *

,_ j nori palaikyti kunigais nori išnaikinti pik- maišą ir padėtos į šalį. Mo-
žmogų tamsybėj ir.tadarybes ir skurdą, tai visų kyklose turėtų but dėstomas 

Ipirma jie turėtų parodyti tik grynas mokslas ir aiški- 
Nors mokslas yra toli pa-'žmonėms teisybę, o melą ir narna, kaip atsirado visokie

veidmainybę padėti į šalį, t tikėjimai, kaip tamsus žmo- 
Viešpataujančioji klasė nės prasimanė dievus, vel- 

išleidžia milžiniškas sumas nią ir pragarą, kaip atsira- 
pinigų karams, bažnyčioms do ant žemės žmogus ir kiti 
ir kitokiems nenaudingiems gyvūnai, 
dalykams. Tuos pinigus ji į 
turėtų sunaudoti jaunuome
nės auklėjimui ir darbo žmo-- 
nių švietimui. Kviekvienas 
vaikas turėtų but auklėja
mas tėvų, daktaro ir moky
tojo priežiūroj. Visiems ne
pilnamečiams turėtų but už
drausta naktimis trankytis

t.

Kada kožnas žmogus pa
žins save, kada jis bus iš
auklėtas kultūringai, tuomet 
jam nebus reikalingi nei ku
nigai, nei kalėjimai. Tuo
met jo nenuvarys į karą 
nei kapitalistas su policma
nu, nei kunigas su kryžium. 
Jis neis kito žmogaus žudy
ti, nes žinos, kad tai nerei
kalinga ir nedora.

jas nureguliuoja, kokiame džia leidžia kunigams mui- po gatves ir teatrus be jo- 
atst.u2?e nuo °bjektyvo turi kinti ir išnaudoti bemoks- kios priežiūros. Vaikams 
būti tuma, kitaip sakant, jis liūs darbininkus. Jie tai da-turėtų but gaminami ir ro-. _ , . , . . ...
nustato šrifto didumą. 'ro neva norėdami apsaugot domi specialus paveikslai J Dabar gi daroma kaip tik 

žmones nuo pikto, mokina Ir visi vaikai, nežiūrint nei atbulai, v aidžia ima kariu- 
i______________________j________________________ menėn vyrus ir mokinaTada jau jis dirba, kaip žmones nuo pikto, 

ir paprastu linotipu, arba ra-! 
šoma ja mašinėle. Mašina1 
tiktai čia paspaudžiamas1 
raides neatlieja, o nufoto
grafuoja eilutėmis. Eilutei 
baigiantis varpelis perspėja, 
rinkėjas pradeda* naują ei
lutę. o mašina tuo tarpu au-' 
tomatiškai eilutę atspausdi
na ant tam tikros plokštelės. 
Prieš rinkėjo akis taip pat iš
sispausdina surinktoji eilutė, 
kurią rinkėjas gali tuojau 
patikrinti ir radęs klaidų čia 
pat pataisyti, kol eilutė te
bėra neatspausdinta ant 
plokštelės. (Jei reikia, gali
ma korektuoti ir ant plokš
telės).

Vėliau šis fotografuotas 
rinkinys tvarkomas į pusla
pius ir pervedamas ant of
seto cinko plokštės.

Šis išradimas geras ne tik 
tuo. kad jį pritaikius nebe
reikalingi rankų rinkėjai, 
nebereikalingi metaliniai 
šriftai, nebereikalingas nei 
metalas, kad čia yra daug 
didesnis ir daug lengvesnis 
šriftų bei ornamentų pasi- 

________ ___ bet dar ir tuo, 
metalinių plokščių, nors taip kad šiuo budu galima rinkti 
pat nereikia į ją nei surink-'vięnur, o spausdinti kitur, 
tas raides dėti. Tekstą ar Jei tik tos vietos ^sujungtos 
piešinį, kurį reikia spausdin- 
ti, čia nufotografuoja ant 
cinko plokštės, ant kurios 
esti chromoželatinos me
džiaga. Ši medžiaga labai 
jautri šviesai. Nufotografa
vus per plokštę perleidžia-, 
ma šlapias volas, L_.__

NEW ORLEANS UOSTO GAISRAS.

t

Paveikslėlis parodo gaisrą New Orleans uoste, kur sudegė di
džiausis pasauly bovelnos sandėlis. Nuostolių ugnis padarė 
už $2.000.000.

tarp savęs telegrafu. Juk te
legrafu galima perduoti rin
kinio fotografijos. Vadina
si. jei tas išradimas butų jau 
pritaikintas, tai, pav., per 
svarbius Tautų Sąjungos 
posėdžius musų korespon- 

bet nuo-’dentas diktuotų savo prane- 
trauka* turi tą savybę, kad rinkėjui Ženevoj, o tas 
tos vietos, kurios turi būti rinkinys butų telegrafu per
spausdinamos, nepriima duotas mums, mes tuojaus į 
drėgmės, bet priima dažus, masiną ir spausdinam.
•r atvirkščiai — tos vietos,1 Bet... kad šis išradimas 
kurios nereikia spausdinti butų pritaikintas, reikia 
(baltumas} priima vandenį, laukti, kol steigsis naujos 
sušlampa ir nebepriima da- didelės spaustuvės arba se-' 
žų. Toliau per šią plokštę novės visiškai sudėvės savo 
eina guminis volas, kuriame mašinas ir turės pakanka- 
tekstas su visais piešiniais mai pinigų įsigyti tokioms 
atsispaudžia, kaip veidrody, naujienoms. Be to šis spaus- 
arba, kaip antspaudoj. t. y. dinimo būdas apsimokėtų 
atvirkščiai. Šis guminis vo- tik spausdinant didelį skal
ias toliau eina per popierį ir čių. t. y. turint daug skaity
tais pačiais dažais, kuriais tojų. Almaviva.
yra susitepęs nuo cinko 
plokštelės, spausdina ant 
popierio. Raidės ir piešiniai 
čia jau išeina nebeatvirkš- 
čiai. Šis spausdinimo būdas 
yra tuo geresnis, kad čia 
prie popierio liečiasi ne kie
tos raidės, kurios dažnai 
popierių įspaudžia, bet gu
minis lygus volas. Spausdi
nimas išeina dailesnis. Jkt 
ne šie išradimai yra naujie
na. Vis tai seni dalykai, šį 
kartą anglai išradėjai Au- 
gust ir Hunter sukonstruavo 
tokią mašiną, su kuria dir
bant visai nebereikės nei daugiau kaip 
rankomis renkamų raidžių, egzempliorių 
nei iš metalo liejamų eilu
čių.

Linotipas tuo yra nepa- o moterų — 218,335.

Kaip Kas Daryti.

Pajuodęs varis, žalvaris ir 
cinkas (zink) geidausią nu
sivalo uksusu (vinigeriu) su 
druska. Įdėk į uksusą apie 
trečdalį druskos ir pašlapi
nęs skudurą trink juo pajuo
dusį metalą pakol pasidarys 
kaip naujas. Tuomet nu- 
šveisk sausu vilnoniu au
deklu.

i žmogžudystės amato. Kai 
kįla karas, kunigai šventina 
durtuvus ir laimina skerdy
nes. O kai žmogus sugrįžęs 
iš karo lauko ima ir užmuša 
ką nors, tai tuomet jis vadi
namas piktadariu. Tuomet 

1 ir valdžia jį baudžia, ir baž
nyčia gąsdina pragaru.

Kita pi k tad arabių prie
žastis, tai skurdas. Valdžia 
draudžia vargšams žmo
nėms žinoti gimdymo kont
rolę. Kunigai taip pat ragi
na tamsuolius turėti kuo 
daugiausia vaikų. O kapita
listai daugiau algos nemoka 
darbininkui kada jis susi
laukia tuzino vaikų. Alga 
yra nustatyta tokia, kad tik 
vienas žmogus galėtų pragy
venti. Turėdamas didelį bū
rį vaikų, darbininkas negali 
jų tinkamai išauklėti, ir jie 
be jokios priežiūros palaidi 
mokinasi ant gatvių visokių 
nedorybių. Iš tokių vaikų ir 
išeina paskui piktadariai, 
kuriais būna prikimšti visi 
kalėjimai.

Bausdama piktadarius, 
valdžia mano juos “pataisy
ti.” Bet tai negalimas daik- 

Kad torielkos ir kitokie'Bausmė žmogaus ne- 
indai butu tikrai švarus, tai,^uon!et ne.pataisys. Nes kuo 
sumazgojus patartina jų ne-’d?u^u b?usl’ tuo <lau- 
šluostyti, bet ,nuplauti šva-'£iau tau kersys. Be to,
riu vandeniu ir sudėti taip,'-^ra Plktadarių, kurie tokiais 
kad vanduo galėtų nuvarvė- negalima
ti ir išdžiūti. Jeigu juos šiuo- ^oa;^invQ;de 
stysit, tai ant jų visada pa
siliks pūkų nuo audeklo.

taip kaip negalima žmo
gaus kaltint, jeigu jis yra 
užgimęs kūniškai nesveikas. 

• - v . nelaimingi žmonės
IŠ DARBO LAUK0.‘liratVut yba^domL”' j ba laikomi tam tikrose jstai- 

.k v I -1 1 - lgosę gydytojy priežiūroj.
Mo.hcr Jonės susilaukė Geri pavyzdžiai ir tinkamos 

100 metų amžiaus. pamokos gal atitaisytų to-100 metų amžiaus. pamokos gal atitaisytų to- 
“Mother” Jonės, kuri visą k’am ligoniui protą.

savo amžių pašventė kovai j Mes paimkime tokį pa- 
už darbininkų teises, perei- vyzdį: uždarykim karštą 
tą sąvaitę susilaukė jau 100 kataliką į kalėjimą ir liep- 

jkim jam išsižadėti tikėjimo. 
'Jis atsakys, nors ir galvą 
man nupiauk, bet tikėjimo 
neišsižadėsiu. O paduokim 
jam pažangų laikraštį, pa- 
aiškinkim jam gražiai, kaip 
aklai jis tiki, o jis pamatys 
savo klaidą ir pats pames 

.tikėjimą.
I Nors Amerikos prohibici- 

Bet seniaus ji buvo viena jos čia nereikėtų maišyt, bet 
tai žiemos geriausių kalbėtoją ir agita- ir ji puikiai parodo, kad su 
ir neanra- torių. Jos klausydavosi tuk- prievarta nieko negalima 

stančiai angliakasių. Gali- padaryti. Juo daugiau pro- 
ma drąsiai pasakyti, kad hibicijos agentai ' siaučia, 
“Mother” Jonės yra gar- tuo daugiau žmonės geria, 
šiaušia Amerikoje moteris. Nieko negelbsti nei areštai, 
Ir dabar ją tankiai aplanko nei kalėjimai, nei šaudymai. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green, se
natorius Borah ir kiti žymus 
žmonės. Susilaukus 100 me
tų amžiaus, ji gavo daugybę 
telegramų ir laiškų su pa- tamsumas ir tikėjimas, o jų 
sveikinimais iš visi] Ameri- vietą užims tikra apšvieta ir 
kos kraštų. kultūra. Darbininkas.

Norint atgaivinti kylimų 
(karpetų) spalvą, reikia su
maišyti su vandeniu trupu
tį terpentino, pavilgyt į tą 
vandenį šluotą ir gerai kyli- metų amžiaus, 
mą išbraukyt.

| . VarnišV^uo rankų ge: 
nausia nuimti pavilgius p; J
'terpentiną truputį vatos ar'!”1-

Mes paimkime tokį pa- 
'*: uždarykim karštą

VnlriafiirU 1 ftftO (MM) audeklo. Malevą geriausia VOKietlJOJ 1,VW,WV noimti patrinus „„kas tau-

Socialistų. ikais ar sviestu-
Suvestos dabar Vokieti-;

jos socialdemokratų skaitli- daus glycerinu, 1
nės parodo, kad 1929 metų laiku jie neužšals ir neapra- 
pabaigoje vokiečių sočiai- gos. šitas būdas labai ge- 
demokratų partijoj buvo ras automobilių stiklams, 
daugiau miliono narių, bu- --------------
tent: 1,021,777. I Norint išmazgoti galvos

Per 1929 metus partija šepetį, juodą medį reikia 
turėjo 11,000,000 markių pirma ištepti vazelinu, tai 
pajamų, padarė 72,500 vie- nenušus spalva ir nesusiga- 
šų susirinkimų, išplatino dins šepetys.

72,000,000 ----------------
visokių raš- žolės dėmes iš drapanų 

tų. ' galima išimti patrinus jas
Vyrų narių buvo 803,442, šviežiais taukais, o paskui 

išskalbus.
i

Šiandien ji gyvena prie 
Burgess šeimynos Marylan- 

j, atokiai nuo 
i miesto, jos galva pabalus 
.kaip sniegas, ir prakalbų 
“močiutė” Jonės jau nebe
sako, nors jos balsas tebėra 
d a tvirtas ir aiškus.

Ištepk langų stiklus iš vi-

siaučia,

Dabar geria net moterys ir 
maži vaikai, kurie pirma 
niekad negerdavo.

Piktadarybė ir skurdas 
išnyks tik tada, kai išnyks
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VISOKIOS ŽINIOS VICTOR SPECIALIS PASIŪLYMAS ir

TIK TRUMPAM LAIKUI

Pajieškau brolių Tadeušo Ramono 
ir ‘Adelės Mastikytės, abu gyvena 
Amerikoje. Prašau atsišaukti arba 
kas apie juos žino malonėkite praneš
ti. (20)

STA NISLOVAS RAMONAS
601 Zion st., Hartford, Conn.

------------------------ -
Žiūrėk, Jonai kaip 
snieguotai balti 

drabužiai! Aš juos 
tik išmirkiau

Siderius Šaudo Iš Į 
Kanuolių. !

Jau buvom rašę, kad Pa
lestinoj pasirodė daugybė; 
skierių (sąrančių). Vėliau
sios žinios sako, kad tie va-Į 
balai gręsią pavojum visam

AR GALIMAS INTERNA
CIONALŲ SUJUN

GIMAS.

(Iš Friedricho Adlerio laiš
ko j Norvegų socialistą 

Kjell Aabrek),
Jus gerai žinote, kad šia-

JEI DABAR PIRKS1TE NAUJĄ 
VISĄ ELEKTRINĘ

kraštui. Jie skrenda tokiais me gludi visos problemos in-! 
temacionalinio darbininkų 

judėjimo ir, kad laiške jo
kiu budu negalima visų' 
klausimo pusių išnagrinėti 
ir į jį išsemiamai atsakyti-j 
Aš priklausau prie tų, kurie 
tiki, kad paskutinysis bolše-j 
vikų tikslas, kurio jie siekia,' 
yra tas pats, kaip ir socialis-! 
tų, bet kad keliai į šį tikslą 
vienų ir antrų absoliučiai 
nesuderinami. Bolševikai 
nori proletariatui primesti 
diktatorišką vadų viešpata
vimo kliką, kuri savinasi sau 
ypatingą supratimą istoriš
kai ekonomiško plėtimosi 
si, tuo tarpu kai mes griež
tai paliekame darbininkii 
klasei apsisprendimo teisę. 
Dėl šio esminio dalyko mes 
negalime daryti jokio kom- • 
promiso ir susijungimas su 
bolševikais tik tuo atveju 
galimas, jei jie šiame kardi-' 
naliniame klausime priims 
musų laikomas pozicijas. I 
Šiuo laiku, tokio bolševikų 
pasukimo laukti netenka, ir; 
todėl man atrodo utopiška 
kalbėti apie Socialistinį Dar- ‘ 
bininkų ir Komunistų Inter
nacionalų sujungimą...

dideliais spiečiais, kad sau
lę užtemdo, o jau kur nusi
leidžia, tenai suėda viską, 
kas tik auga: nelieka nei la
pų ant medžių, nei javų lau
kuose. Londono “Times” 
korespondentas praneša, 
kad jis buvo išvažiavęs au
tomobilium į laukus pažiū
rėti kaip šitas brudas naiki
na kraštą. Sako, užėjo toks 
baisus tų vabalų debesys, 
kad pradėjo mušti mums į 
veidus, i automobiliaus stik
lus ir jais užsikimšo net au
tomobiliaus radiatorius. Vie
nu žodžiu, oras pasidarė 
tirštas ir to debesio nesima
tė nei galo, nei krašto.

Iš Palestinos keli spiečiai 
skierių perėjo per Suezo Už
lają į Egiptą ir dabar jau 
tenai naikina laukus. Val
džia pradėjo šaudyt juos iš 
kanuolių. Sinajuje šarvuoti 
trokai su kanūolėmis užėmė 
50 mylių ilgio frontą ir kaip 
tik pasirodo skierių spietis, 
trokai tuojaus jį pasitinka ir 
šaudo liepsnojančiais skys
čiais. Šiomis dienomis buvo 
išsiųsta da 140 naujų kanuo
lių tam tikslui ir 200 tonų 
skysčių. Vienoj vietoj skie
rių buvo tiek daug sunai
kinta, kad jie storiausiu 
sluogsniu užbėrė Palestinos- 
Egipto gelžkelį ir traukiniai 
turėjo sustoti, pakol tas bru
das buvo nuvalytas.

VICTOR RADIO SUEIEKTROLA
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

Jusii Senoji Victrota Verta $76.00

t- Ji ž J

NAUJAUSI VICTORO
10 COLIŲ I.tsro KAINOS

Victor Radio 
Electrola RE-45 

Kaina $275.00

REKORDAI
75c. •

V-14036 I Šok, Mergyte-Polka-Padaužos Grupė 
( Mandruoiių Polka — Jonas Padauža V-14029 i 

(
Užgavėnios
Linonr.nis Žuronas ir Grupė

( Pilietybes popierų ( Dėdienė — Polka
V-14032 -! Vyrų vergai V-14034) Ar.t Upes Kasankos

' J. Šaučiunas ir J. Varaitis 1 \ ictoro Kapelija
( Radio Polka f Suirusio Gyvenimo — Valcas

V-Ė4033 5 Bevardė Polka V-14031 Gero Ūpo — Lar.dlcr
Į Chicago, Veselių (5rke tra i Kar.no Kapelija
f Pavasarėlis — Polka Pas mo'iutę augau *

V-14034 - Kaimo Polka V-livžž •<
1 ! Sėc!žiu po langeliu

( Victoro Kapclija Krasauskicnė-Volteraite
( Oi greičiau greičiau . f Ant'tėvelio dvaro

V-14035 5 Tolima laimė vilioja V-14025 J
k Sugrįžimas

( Jonas Butėnas t Šv. Marijos Lietuvių Choras
Reginos Polka ( Švento Jono vakarėlis

* V-14028 < Aukso Žuvitė — Polka V-140E7 J g Gaspadmčs valdo bernus
( Padaužos Grupė - l Petras Petraitis

Nauji Orthophonic Victoro Rekordai 
Apmainomi Ant Senų!

Kiekvienas Victor’o rekordų pardavėjas duos jums VIENĄ naują Victor rekor
dą uz 10 senų, nudėvėtų Victoro rekordų jei Jus juos pas pardavėją nunešit nevėliau 
gegužės 31 d., 1930 m. Pasinaudokit šiuo mainu.

Pajieškau savo kaimynų, kurie 
paeina iš Slabados kaimo, Žaslių 
parap., Kaišedorių apskr. Visų var
dai yra: Zosė, Juozas ir Alfonsas, 
pravardžių jau neatsimenu. Virš 20 

. metų gyveno Peabody, Mass. Turiu 
' svarbių reikalų, kurie iš tos vietos 
paeina. . (20)

SI MANAS VALINSKAS 
I 6820 Superior avė., Cleveland, Ohį

-----------------------------,—-
Pajieššau 3 pusseserių. Elzbietos 

Paulinos ir Sofijos Ta m u! yč tų, jm. 
vyrais pravardžių nežinau; jos gyve 
•io Bostone. Paeina iš Jaugelių kai 
mo, Radviliškės parap., Šiaulių aps. 
Kauno gub. Prašau atsisaukt, arb< 
kurie apie jas žino, malonėkit" pra 
nešti. (21)

ANTANAS TAMULIS
1409 Fulton st.. Pittsburgh, Pa

Darata Rukštetiratė-Lai rtavičienė 
I pajieškau brolių 
: Rukštelių; paeina 
i Prašau atsišaukti arba kurie 
' juos žino, malonės pranešti, duosit 
atlyginimą. (22)

JOHN LENART
R. R. 3, Box 84, West Frankfort, IF

Juliaus ,r Tam* 
iš Vilniaus gub 

a pi'

I
I
i

Pajieškau savo gerai pažystam? 
Joną Liukpetrį. Pirmiaus jis gyvenu 

; Cleveland. Ohio, dabar nežinau kur 
Jis pats ar kas žinote apie ji malonė- 

: site suteikti jo antrašą, už ką busiu 
■ nuoširdžiai dėkinga, nes turiu svar
bią naujieną jam pranešti. (20)
PALTONIJA PRONCELEVIČIUTĖ 

Baltimore, Md.
1
j 132 S. Carey st., 
Į_____________ :....... .
’ Pajieškau stvo keturių brolių Jobo 
Mykolo, Vincento ir Juozo Gibų; kili 
iš IJetuvos, Punsko parapijos. Žega 
riškių kaimo, ir pusbrolio Mateušr 
Valinčio iš Rudnikų kaimo, Punskt 
parapijos. Prašau atsišaukti arba ži
nantieji juos pranešti. (20)

ONA G1BIUTĖ
1819 Dufresne st., Montreal, Canad:

Pajieškau savo sesers Mikalinoj 
Vitienės (Staneikiutės) paeinančios 
iš Šakių apskričio. Griškabūdžio vai 
6 metai atgal gyveno Chicagoje. Kai 
žino malonėkite pranešti, arba nat 
lai atsišaukia (20)

ANTANINA RUDAITIENĖ
81 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

Jie stebėtina kad 
White išmetė saio 

skalbimo lentą.
(AIP aš pamislyju kiek aš trinda- 

vau! Dabar aš tik padarau Kubilą 
tirštų Rinso putų—sumerkiu — ir iš
gręžtu! Tai viskas Nė skalbiamos 
entos. Nė boilerio. Lengvas būdas su 
Rinso, ir drabužiai išsiplauna daug 
'Kilčiau.

‘■Rinso sutaupo rankas ir palengvi
na mano rankas. Jis tikrai yra ekono
miškas -muilas. Aš vartoju jį dėl di- 
šių, taipgi.”

Geras ir Skalbtuve
Puodukas už puoduką, Rinso duoda 
dvigubai putų už lengvosvarius išpus- 
us muilus—jis labai stangus. Tirš

tos, pastovios putos, net kiečiausiam 
vandeny. Ir viskas ko reikia—nė šmo
tų, nuotrupų; pauderių, minkštintojų.

Išdirbėjai 38 vadovaujamų skalbtu- 
vų rekomenduoja Rinso. Jus galit be 
baimės plaut geriausius jusu bovelni- 
nius ir lininius 
smetonuotese 
jo putose- 
Gaukit DI
DELI pake
tų šiandien

MILIONAI VARTOJA RINSO 
Vanioje, skalbtuve ir dišėms

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Ar nori apsigyventi Lietuvoje, Su

valkų rėdyboj arti miesto, geležinke
lio stoties? 22 margai gerai išdirbtos 
žemės, didelis sodnas, triobos, parsi- 
duos šią vasarą; dasižinok greitai. 
Adresuokit:

“THE NEIGHBOR” PUB.
Box 195, D. R. 2, VVarren, Mich.

SUOMIJOJ IŠSPROGDIN
TA KOMUNISTŲ 

SPAUSTUVE.
Vazos mieste, Suomijoj, 

šiomis dienomis buvo iš
sprogdinta spaustuvė, ku
rioj komunistai spausdinda
vo savo tris laikraščius. 
Sprogimo rengėjai, mano
ma, yra suomių fašistai pat
riotai, kurių vienas įtartas 
ir suimtas. Dabar socialde
mokratai ir komunistai dėl 
spaustuvės išsprogdinimo 
pateikė parlamentui paklau
simus, į kuriuos vyriausybė 
turės duot pasiaiškinimą. 
Kadangi Kalio vyriausybės 
padėtis paskutiniais laikais 
smarkiai pašlijo, tai kalba
ma apie galimą vyriausybės 
krizę. Spėjama, kad prie so
cialdemokratų ir komunistų 
prisidės ir dalis progresyvių 
ūkininkų.

ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA 
APIE TERORĄ RUSIJOJ. į

Francuzijos Žmogaus Tei
sių Lyga paskelbė rezoliu
ciją prieš terorą Rusijoj. Re
zoliucija taip skamba:

Žmogaus Teisių Lyga, lai-1_________________________
kydama negalimu kištis į raADtJO AIŠKĖTI KAS

Victor
T fVICTOR DIVJSION 

RCA VICTOR COMPANY. IXC) 
CAMDEN, NEW JERSEY

Pajieškau savo dukters France? 
Bernotaitės, kurios jau 8 metai kaip 
nemačiau. Miela dukrele, prašau at
sisaukt, norėčiau sužinot kaip gyve
ni ir pasimatyt. Kas apie ja žinc 
prašau pranešti (20)

MARTINAS BERNOTĄ
106 Scholes st., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA GERA MAŠINA
Champion stitehing machine, 

straight needle. (21)
JOHN .MATELONIS

15 Summer st., No. Brookfield, Mass.

svetimų šalių politikos gyve
nimą, neveda propagandos 
nei už, nei prieš Sovietų re
žimą. Ji priešinga pastan-

UŽMUŠĖ ESTIJOS .PA J IEŠKOJIMAI
GENEROLĄ. ------------

Pajieškau mano tikro tėvo Leono
Talinas. Viename Talino Levinsko. jis gyveno ilgą laiką Ha

verhill. Mass. po num. 8 Green pi 
Kas apie jį žino prašau pranešti, ar- 

’ ’ ..................- (19)
JONAS. LEVINSKAS

Caiie Žabai 7270, —

goms priversti Francuziją restoranų grupė vyrų pra- _ t ___ r
nutraukti diplomatinius san-'dėjo ginčytis ir pagaliau SU- ba pats malonės atsišaukti, 
ykius su Rusija, generolo ’sipešė. Kada policija iš 
emigranto dingimu prisi-Į triukšmadarių pareikalavo 
dengus. ’į* ’ JT. -

LATVIŲ POLICIJOS SU
SIŠAUDYMAS SU KO

MUNISTAIS.
žinios iš Rygos sako, kad 

Daugavpily (Dinaburke) 
ties kalėjimu įvyko susirė
mimas tarp policijos ir ko
munistų. Apie 20 komunis
tų mėgino nutraukti kalėji
mo elektros laidus, mėtyda
mi į juos akmenimis ir me
taliniais daiktais. Iššaukta 
policija komunistus norėjo 
išsklaidyti, bet tie pradėjo 
šaudyti. Susišaudymas tru
ko penkias minutes. Dalis 
komunistų pasislėpė, o as
tuoni suimti.

l’ARSIDUODA ŪKĖ
Su triobomis, gyvuliais, padarais 

ir smulkiu inventorių. Žemės 60 ak
rų, 20 akrų yra ganykla, su ne išse
kančiu upeliu; 20 akrų užsėta žiemi
niais rugiais; 8 akrai užsėta avižo
mis, 12 akrų šienu, ir likusi žemės 
dalis priruošta kitiems javams. Prie 
namų yra didelis sodas vaisinių me
džių. Triobos. visos naujos. Vieta ar
ti miesto, su marketais, kurie super
ka visus ūkių produktus. Pardavimo 
priežastis — esu našlys, pabuvęs am
žiaus, ir negaliu vienas viską ap
dirbt JUOZAS SIKORSKIS

R. F. D. 1, Hart, Mich.

Augustina Rutminaitė, paįiešHu 
brolio Liudviko Rutmino. Užvenčiu 
miestelio, Šiaulių apskr. Prašau atsi
saukt arba kurie žino kur jis randas 
malonėkit nranešti. (20)

CHAS BIELVEK
P. O. Box 4C1, Roslyn, Wash.1 Pajieškau brolio Jono Merkevi- 

i čiaus, Vilkabalių kaimo, Vilkaviškio 
\ apskr. Pirm 13 metų gyveno Worces- 
I tery ir paskui išvažiavo į mainas. Jc 
moteris ženota su kitu. Prašau atsi- 

! šaukt arba kas apie jį žino malonės 
i pranešti.
• Uršulė Merkevičiutė-Alšauskienė

i 150 Ingle Side avė., Worcester, Mass 
. , ! Ona Grilevičiutė pajieškau savo

Montevideo, Uruguay. i tėvelio Simono Gnlevičiaus, aš antrą 
— t syki atvažiavau iš Lietuvos, norė- 
įr; čiau pasimatyt su tėvelio Prašau 

atsišaukti jei gyvas arba kurie apie 
jį žino, malonėkite pranešti, ou- 
siu labai dėkinga. Iš Lietuvos Trakų 
apskr., žižrnarių parapijos, Bijauto- 
nų kaimo. (19)

ONA GRILEVIČIUTĖ
179 F st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano Valunge 
vičiaus. seniau gyveno Wilkes Barre 
Pa.; Alytaus apskr., ‘Seirijų valse. 
Pasarnikų kaimo. ~ 
rieko negirdžiu, 
prašau pranešti, 
atsišaukti.

Daug metų nūn jc 
Kas apie jį žino, 

arba pats malonės 
(21) 

JUOZAS VALUNGEVICIUS 
14 Garfield st, Haverhill, Mass

FARMOS! FARMOS!
Gera proga gražiai prasigyvent! 
Didelės ir mažos, išdirbtos ir pra

dedamos išdirbt ir visai neišdirbtos, 
kokių kas nori. Viena farma, 40 ake
rių, 40 dirbamos žemės, 20 akerių pui
kaus miško, 20 akerių puikios ganyk
los, budinkai, 6 kambarių stuba, gera 
dideįė barnė, cimentinis floras dėl' 
karvių ir sailo, visi budingai geri; 
ant gero kelio, .1 (4 mailės nuo mies
to, sūrių faktorės ir mokyklos. Kaina 
tik $5,000. Norint platesnių infor
macijų rašykite arba kreipkitės ypa
tiškai. VICTOR EUSKE (19)
Bos 142, Kerniau, Wis.

dokumentų, vienas jų iš-
Bet Lyga nuolat laikė sa- traukė parlamento nario 

vo misija ginti žmogaus tei- kortelę Šmidto vardu ir pra
sės, vis viena kur jos butų dėjo šaukti: “Aš parlamen- 
iaužomos. į to atstovas ir jus man nieko

Šios teisės nuolat ir be pa- nepadarysit! Aš galiu dary- 
sigailėjimo mindžiojamos ti ką noriu ir, jei jus ilgai 
Sovietuose, ' -
spaudos, minties ir susirin- likimas, kaip generolą Un- 
kimų laisvė panaikinta ir tą.” Šmidtas buvo visą lai- 
įau 15 metų siaučia teroras, ką komunistų atstovas ir tik 

Todėl Lyga kuo energin- po komunistų likvidacijos 
giausiai smerkia bolševikų pasiskelbė neutralus, 
terorą, suteršusį didžiausius 
žmonijos idealus, kurie ne
va jų kunijami.

Žmogaus Teisių Lyga
kreipiasi į Maskvos vyriau- pereitą sąvaitę vyras su mo- 
sybę, prašydama gerbti žmo- teriške užpuolė banką. Jie- 
gaus asmens elementarines du buvo suimti. Pasirodė, 
teises. ; kad tai yra brolis ir sesuo

---------------- Doyle’ai. Jis iš Toronto, o ji 
ARBATA IR DRUSKA riš Buffalo, N. Y. Mergina 
ANGLIJOS ISTORIJOJ. įgavo 2 metu kalėjimo, o jos 
Apie pusantro šimto metų bro,is 15 ir 30 rykščių, 
^“ba^'o RL^&%TgT™eNE’ 
ja dabar sukilo dėl druskos. TEKO 12,709 GYVEN- ; 
Dėl arbatos Anglija neteko; ..
dabartinių Jungtinių Valsti- Lowell, Mass. šių me- 
jų. Ar ji neteks ir Indijos,' tU. cenzas parode, kad sis 

. kol kas da sunku pasakyti-J?’ 
! Šiandien Anglija yra-šiuo 
žvilgsniu laimingesnė, nes 
ji turi sukalbamesnę val
džią, kuri sutinka su Indija 
taikytis geruoju. Jurgio III 

, valdžia 1776 metais nenorė-

kur žodžio, kalbėsit, jus ištiks tas pats

Angliją dėl arbatos, o Indi-

Dėl arbatos Anglija neteko 
dabartinių Jungtinių Valsti- • - - ~ • • • 
m. ■

KAIP ISPANAI SUTIKO 
LAISVĖS KOVOTOJUS.
Barcelonon atvyko keturi 

kataloniečiai, diktatūros lai
kais nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos už organizavimą pa
sikėsinimo prieš Alfonsą 
XIII. Dabar jie amnestuoti.

Stoty amnestuotus politi
nius kalinius sutiko 40,000 
minia su vėliavomis ir pla
katais, ant kurių buvo para
šyta: “Laisvė Katalonijai.” 
Minia ant rankų nešė juos 
per miestą.

Pajieškau Motiejaus Lelingio 
-Juozo Lelingio. Girdėjau kad juodu 
gyveno Chicagoje. Kas apie juos ži
no prašau pranešti arba patys lai at
sišaukia. Yra svarbus reikalas. (19) 

KAZIMIERAS JUŠKEVIČIUS 
Nepriklausomybes gat. 1, Papilė, 
Šiaulių apskr., Lithuania.

i

APSIVED1MA1.
Graži, rimta, darbšti lietuvaitė, 

katalikė. 24 metu, išsilavinusi, gera 
šeimininkė, vedybų tikslu nori susi
pažinti su Amerikos lietuvių, rimtu ir 

• blaivu, nuo 25—40 metų. (19
SKUODAS, iki pareik.' 1 lt. 562038,

Lithuania.

Pajieškau gyvenimui draugo, vai
kino, nuo 35 iki 38 metu, blaivaus 
kuris mylėtų švarų gyvenimą. Aš esu 
pasiturinti ir rimta Malonės atsi
šaukti Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką. A O. K. (19)
2900 So. Emerald avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Karolio Abromai 
” __ " " . “ . Ai

Balninkų valsčiaus. Plaštakos kaimo, i atvaž’avau 19J3 rn., bet jo tenais ne 
Girdėjau gyvena Detroit, Mich. Yra; radau. •- •—
svarbus reikalas, prašau jo paties į Baisiogalos y . .
atsišaukti arba kas apie ji žino, pra-i Kas apie jį žino, prašau ^pranešti 
šau pranešti, busiu labai dėkingas. Į *. ”

Rapolas Ivanauskas (19) ; A o , r>v>/-,n • ia,IC,
2801 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau Augusto Razinsko, pa-, __
eina iš Kauno gub., Ukmergės apsk..' čio, jis gyveno Mollenauer, Pa.

Paeina iš Kėdainių apskr., 
vaisė., Ugmenų kaimo. 

.. ’ . . . " i, ar-
Į ba pats lai atsišaukia. Turiu svarbų

t 
I I

NUBAUDĖ BANKO 
PLĖŠIKUS.

Kanados mieste Toronte

ventojų. Tai yra 12,709 ma
žiau negu 1920 metais buvo.

Į

Pajieškau brolio Aleksandro Stan
kevičiaus, seniau gyveno Bridgeport 
Conn I-

IGNOTAS ABROMAITIS
P. O. Box 111, Mollenauer, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Petri-

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Už geriausį nurodymą atviručių 
turinio.

Nauios fotografijos, labai įdomios. 
Lietuvių Istoriniai Vaizdai. Kaina 10r. 
12 atviručių už dolerį. Mokestį sius
kite sykiu, taisyklės pažymėtos atvi
rutėse. Teisinga proga. (-)

I'ARMA PARDAVIMUI.
105 akeriai, 40 išdirbtos, nėra ak

menų, daug medžių, vaisių, 9 ruimų 
namas, Barnė, 4 kiti budinkai; 5 ra
guočiai, 2 arkliai, paukščiai, vežimai, 
mašinerija, derlius, 3% mailės iki 
miesto. Kaina už viską $2,500. Įnešti 
pusę. (20) 

MRS E. KIRMAN 
Saratoga Springs, N. Y.

is, seniau gyveno orifi^epoiu, *
c„..... Iš Lietuvos paeina iš Nemu- ■ šonio, girdėjau kad pirmiau gyveno
niunu. Vilniaus gub. Yra labai svar-j ^ennsyĮvan<j°s šteite; iš Lietuvos pa- 
bi žinia iš Lietuvos Kas apie jį žino, £’n.a ’s Suvalkų apskričio, Lazdčnų 
prašau pranešti arba pats lai atsi- kaimo. Kas pirmasis praneš, skiriu 
šaukia: Jonas Stankevičius, Nema- ?5.00. Malonės pats atsišaukti, yra 
niunu paštas. Alvtaus auskr., Lithua- svarbus reikalas.
nia: arba pas Vincą Ribinską, Will-į FRANK DOWDOROWICH j P- LAWREN( E
mington, Mass. 109 Court st., Elizabeth, N. J. • 701 M’. Lombard st., Baltimore, Md.

FARMOS! FARMOS!
Tarp didelių miestų, prie marketų, 

prie vieškelių ir mokyklų. Arti prie 
visokių centrų. Turiu didelių ir mažų, 
visokia kaina Platesnių žinių klaus
kite. TONY MARKŪNAS
Bos 71,

(19)
Sand Brook, N. J.

“BOBŲ MAIŠTAS” 
RUSIJOJ.

“Socialističeskij Viestnik”
jo su maištininkais tartis, ir Praneša, kad Ukrainoje pra
buvo skaudžiai sumušta. lsl<^eJ£ bobų protestai 

__________ ; pnes gyvulių atėmimą. Įvai- 
PER VELYKAS AUTO- riose vietose kilę “bobų mai

stai.”

buvo skaudžiai sumušta.

Į
RUSIJOJ SUSIORGANI

ZAVO ČIGONŲ KO
MUNA

Samaros gubernijoj perei-

MOBILIAI UŽMUŠĖ
36 FRANCUZUS.

Paryžiaus žiniomis, šįmet 
per Velykas Francuzijoj bu
vo labai daug nelaimių su 
automobiliais. Iš viso 38 tą sąvaitę įsikūrė pirmutinis 
žmonės buvo užmušti ir 172 čigonų “kolchozas,” tai yra 
sužeisti. čigonų ūkininkų komuna.

Jeigu kava
reiškia jums tiek, kiek dei dau
gelio kitų žmonių, tad nebūsit 
jus patenkinti patol, kolei jus 
neatrasite to mišinio, kuris pa
tenkintų per 364 dienas per
metus*

. . Reikalauk pas groseri

įįTouidine

PARSIDUODA FARMA.
80 akerių. žemė gera, netoli nuo 

miesto, budinkai geri. Gali pirkt su 
gyvuliais ar be gyvulių. Platesnių 
žinių klauskite per laišką ar vpatiš- 
kai. MIKĖ CHEVAS (20)

R. 3. Scottville, Mich.

"r/1 have the*'

KAS KENČIA 
UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ.

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę ir 
anksti atsikėlę jaučiatės ->ailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate vi
sokias pilės ir druskas bei įvairias 
gyduoles, pasiuskit savo adresą, o 
gausite dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- 
trola ir kita gyduolė daugeU pagydė 
ir gydo Pamėginkit Rašykite tokiu 
adresu: ' (20)

U ESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, Plainsvillc, Pa.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmas, Lotus ir Vande
nio l’rudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
a: dirt-u visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
I jetuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 YVashington Street, 
MORCESTER, MASS.

*
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KELEIVIS No. 19. Geguges 7 d., 1930
I

Humoristika KANADOS LIETUVIAI
KODĖL VYRAI USUS SKUTA

Marytė:— Kodėl dabar dau
gelis vyru usus skuta?

Onytė:— Mat. pamėgdžioja 
amerikonus, kad gautų žmoną 
su didesniu kraičiu.

Marytė:— O kodėl vedusieji 
skuta ?

Onytė:— Vedęs jauną žmoną 
nori ir pats jaunesniu būti.

NIEKAS NEPAŽINS.
—Sakyk, ką daryti, kad 

nes nepažintų?
—Užsidėk švarią apykaklę.

PRAŠO DIEVO.
Jonas: Girdėjau, kad tavo mo

teris perka bilietus ir tikisi lai

mėti daug pinigu.

Petras: Taip, taip... aš dabar 

tik meldžiuosi, kad ji laimėtu.
Jonas: Kas tau iš to naudos, 

jei žmona iškurnės pinigų.

Petras: Ji tuomet žada va
žiuoti toli. toli... na. o išvažia
vus pinigus tuojaus išleis ir pas 
mane grįžti negalės.

ma-

MAUDYKLĖJE.
Maudyklės prižiūrėtojas: 

Pone, dabar čia jokiu budu 
galima, nes moterys maudosi.

Pilietis:— Man galima, nes aš 
esu moterų gimnazijos direkto

rius.

ne

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

E. WINDSOR, CANADA. 
Ženybų epidemija.

Ženybų klausimu tur būt 
nėra laimingesnio miesto vi
soj Kanadoj, kaip East 
AVindsor. Jau tiek ir tiek lie
tuvaičių ištekėjo ir vis už

'ftišjr.*-'. jr-

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

gražių, spalvuotai paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smel storius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ..... «••••• ......... $1.00 
Audimo apdarais ....................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Lew
MTallace. 4t2 pusi. ..*••••••••• $2.00

»

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Berną towicz’o.
468 pusi. ......................................  $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir goriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m............................ $2.00
Biblija Satyroje. — Labai _ įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatanėiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ........................  $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta ?_ Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutes. Parašė D-ras G-mus.
I^ai n£i .......•.. ..*■• ......... 15c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir 
Antra peržiūrėta ir 
laida
Kaip Senovės Žmonės

1_____________ _ ‘ . . .. .

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz-

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veikimo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi
ja. Parašė Een. Rumšas. Juokingas 

veikalais. Dalyvauja 2 ryiai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................. 25c.
“Jaunystės .Karštis,” Vienaveiksme 

kotr.edija-farsaa. Parašė K. S. Kar- 
poviėius, ir Susižiedavima* Pagal Su
tarties. N. V Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tiftkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 na. .... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas \"yras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovrnscnd Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. ............ 25c.

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

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
i lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
i gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
‘ Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pss barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Ar.tra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas. Pusi. 95....................  35c.

namus lankytis negalima,
nes tokie Kanados įstaty- __________ - — —

Intai: gatvėj—ramybės nėr. Amerikos piliečių. Tuo tar- 
Aną dieną seni Kanados lie- Pu gyvena, rodos, laimingai, 
tuviai Augustas ir Rapolas 
sumanė atlankyti mergelių 
namučius. V argšai nespėjo 
nei Įsismaginti, kaip atėjo 
“dėdė" ir pasiūlė “ramybės 
pakajų.“ Augustas nevedęs 
ir turėjo dar §2o kišeniuj, 
tai ir užsimokėjo: o Rapo
las. kaipo vedęs žmogus nei 
pinigų neturėjo. Vargšą žy
delis išpirko iš bėdos, mat, 
pas ji Rapolas arklius šeria.

WINNIPEG, CANADA. 
Mėto vaikus.

“Keleivy” iau buvo rašy
ta apie Žukauskus, kurie ty
čia paliko traukiny savo vai
ką norėdami jo atsikratyti. 
Pasirodo, Kanadoje ir dau
giau tokių atsitikimų ne
trūksta.

Kove 28 d. Canadian Pa- 
cific traukiny, kuris ėjo i 
IVinnipegą. atrastas penkių 
savaičių vaikas. Jis buvo 
Įdėtas i medinę dėžutę ir už
kaltas lyg kokis siuntinys. 
Važiavusieji traukiny žmo
nės išgirdo vaiko verksmą 
tik nesuprato kame jis yra, 
nes vaiko niekur nesimatė. 
Patyrus, kad vaikas dėžutėj, 
tapo pašauktas kondukto
rius ir dėžutė atidalyta. Ša
ly vaiko gulėjo didelis bute
lis pieno ir raštelis, kuriame 
pageidaujama, kad vaikas 
butų atiduotas’salaveišių ar
mijai auginti. Policija veda 
kvotą ir jieško ypatos. kuri 
tą vaiką paliko.

Balandžio 8 d. netoli Win- 
nipego atrasta dvynukai, 
kurie jau beveik porą mėne
sių išbuvę sniege. Daktarai 
pripažino, kad vaikai esą gi
mę negyvi.

Sumažėjo statyba.
Šįmet \Vinnipege statyba’ 

žymiai sumažėjo. Pereitais vietoj pales

Paskutiniu laiku apsireiš
kė, stačiai, ženybų epidemi
ja. Merginos be moterėlių 
pagalbos nieko nepadary-] 
tų. Pastarosios suranda kokį 
senbernį, kad ir svetimtautį, 
ir apženina, bile tik šis su-] 
tinka įvežti mergelę į Ame-į 
riką. žinoma, po tokių ve
dybų, seka divorsas.

Teko girdėti, kad į tai at-j 
kreipęs domę imigracijos 
biuras: sako, tirs vedybų ap
linkybes ir, radęs skymą, 
grąžins ten, kur kas esąs gi
męs.

Lietuvaitės bukit atsar
gesnės ir pasirinkit tinkamus 
sau vyrus. Yla. !

Pirko pelėms nuodus, o pats 
nusinuodijo.

AVinnipege turim lietuvį , 
aptiekorių ii. K. B. šnekus 
ir simpatiškas žmogus, bet , 
laikrašty jau buvo kiek už- , 
gautas, neva kaip pinigų vi
liotojas iš lietuvių darbinim 
kų. Ką daiysi, kad musų 
tamsus lietuviai, vietoj išsi
rašyti laikraštį ar naudingą 
knygą, eina ir sunkiai už- 
cirbtus centus prakozyruo- 
ja. Aš nekaltinu p. K. B., 
nes tie žmonės vistiek pini
gus praleistų pas svetimtau
čius.

Kiek laiko atgal p. K. Bai
sas pardavė vienam svetim
taučiui nuodų pelėms nuo- 
dyt. Pasirodo, tas žmogus, 

______________________ ‘ ‘ ' nuodvt, pavar
inėtais ligi kovo 28 d. buvo‘tojo nuodus pats. Prieš mir- 
išduota permitų už 81.736.-’^tant jis pasipasakojo poli- 
100. Šiais metais per ta pati cijai, kur gavęs nuodus ir 
laiką išduota tik už SL256,--kad jis nuodijosi dėl nevy- 
500. Dėl statybos sumažėji-į kusjos meilės. Aptiekoriui 
mo padidėjo bedarbė. Dabai jokio trobelio nėr, o pasauly 
pavasario'laikas, pats pa-‘vienu durnium mažiau, 
plūdimas todėl daug darbi-] Kiti “zbitkai.” 
ninku grįžta iš miškų ir kitų . .
vietų, kur aplinkybės nelei-j , ?.iur,ini. tokių ‘Dievo 
džia dirbti. Farmeriams dar- Kada tėvai_ vaikus;
bininkai dar nereikalingi, tnazėja, be-,
kiti darbai, kol kas, dar ne-](;ai;bė ledai kalnus-
prasidėję, todėl miestas lyg ftinaro, vanauo liejasi ant į 

Hillside. kimšte prikimštas žmonių, b gumų, nurniai nuodijasi ;i 
drauguti. i Vakare net su “panelėm" i lietuviai ine-į

tamstos žinelės patalpinti negalima po užkampius pa-, j neatboja; mat jie i c” 
negalim, nes neparašėt koks vaikštinėti, nes tuojaus bo-’];lL-i 
ten paminėjimas ir prakal- mai užpuola. Tikra bėda z’ 

•bos buvo. Ikavalieriams: pas panas į
------------------- -—-------------------------------------------------

Vienas redaktorius sako, kad 
atskyrimo ženkleliai nepraktiš
ka vartoti. Nes. viena, reikia ži
noti kur juos Įrašyti, o antra, 
skaitytojai košės iš jų neverda, 

Z-c.

Bosas sako, kad geriausis dai
ktas yra pribūti anksti prie dar
bo. O aš sakau, kad geriausis 
daiktas yra ilgai iš ryto pamie- 

got.

I

NEAPSIRIKO.
Vienas ponas norėjo pajuokti 

kirpėją. Įėjęs ji paklausė: “Ar 
čia kerpa šunis?”

“Taip, prašau sėsti, ramiai 

atsakė kirpėjas.

ĮPRATIMAS.
—Gerai, kad Įsivedėtu 

ra: dabar vakare parėjęs 
darbo namo lengviau prie švie
sos surasiu degtukus žvakei 

degti.

elekt- 

nuo

už-

PRO LANGĄ.
Teisėjas vagiui:
—Prisipažink, kad aną 

išnešei tą skrynutę pro virtuvės 
duris.

Vagis:
—Tamsta, ponas teisėjau, ne

galėtum būti vagiu. Kas gali pa
vogęs skrynutę nešti pro gaspa- 
dinės nosį: pavogęs džiaugies 
pro langą iššokęs.

diena

Redakcijos Atsakymai.
“Keleivio” Skaitytojai.— 

Rašto mintis teisinga, bet 
patalpinti negalėsime. Per
daug išplėstas. Prašom mė
gint daugiau rašinėti.

Šakei. — Tamstos atsaky
mo neidėsim. Koresponden
tas nėra nieko įžeidęs: ant
ra vertus, tamsta neužginči- 
ni tų faktų. Skirtumas tame, 
kad tas pats dalykas vie
nam išrodo taip, kitam ki-
taip.

Aklas Mate. — Ačiū už 
raštus. Juos turėjom sutrum
pinti, nes apie potvini yra 
parašyta kitoj vietoj, o raš
to pabaiga labai plati ir vi
suomenei neįdomi.

Ten buvusiam.
[N. J. — Atleisk,

NEBEATSKIRIA.
—žiūrėk, Onyte, mano suža

dėtinis atsiuntė iš Brazilijos fo- 
fcogra/iją. štai jis čia draug su 

beždžione nusitraukęs.
—Labai puiku. Bet kuris čia 

tavo sužadėtinis?

| Kaip AR \R\1 
įdeda

Į •<

I I

MONTREAL, CANADA.
Darbininkų vargai.

Į Montrealą būriais plau
kia lietuviai emigrantai, lyg 
į tikrą savo tėvynę. Jie tiki
si rasti čia darbo, bet skau
džiai apsirilia. Pavaikščio
ję kelis mėnesius po miestą 
ir negavę darbo, įgrista 
miestas ir nenori nei kojos 
niekur iškelti. •

Daugumas dėl skurdo lik
viduoja šeimynas, t y. pa-] 
meta moteris, ir vienas bu-j 
damas kaip gyvena, taip ge-j 
tai. ; Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Nevedusieji, nemėginę to; p’įj1™®. Ky;i?ika K^b'vl^“1feras 
vargo, vilioja paneles zeny-: ją perskaityti. 64 pusi............20c.
tis. Mano manymu, “singe-i Mtohi)1.s it K-tM_Arb. t,ip 
liai turėtu rimtai apie tai , "

anglų kalbose, 
pagerinta 

■.. ••■•••« 25c.
____ ____________ H Persistatydav®

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašėTaUka.H. kaip,jis žmonėms kenkia, aą ragai

Liaukimės rutę. Pagal A. A po < . j^sas Antra knygutės dalis yra: “li-
ir <wuge i is gyvemmo patyrimų para- vlrk^Us MoksUs arba Raip Ataira- 
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. _ -- - -- •
190d m., pusi. C3..............................25c.
Žingsnis Prie šviesos. Vieno rieto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass,
1914 pusi. 23..............................10c.

____ _______  _r__ ____ atsiliepki tėvų vartojimas alkoholio 
naprolvoti Kam didinti llbn- ar*t iu vaikų. Kas yra arba tikisi ka- am ’ ’ nU_______ <ia nors būti kūdikių tėvais, būtinai

Antanas Belgas. ^"ąktirąHoį^zeri sutaisė Ba- _ 
___________________________ raboštus. PusL 23.................................... ........

gu skaičių?...

LIETUVA JUNGTINIU 
VALSTIJŲ PREZIDEN
TO VARDU PAKVIES
TA DALYVAUTI CHI- 

CAGOS PARODOJ.
1933 metais Chicagos mie- 

. cu-'ste įvyks pasaulinė paroda, 
netiki. Lyg ant “zbit-’gj paroda, kaip žinoma, yra 
22 kovo buvo surengę rengiama Chicagos miesto 

v^esz f?kių vakarą. Senų ka- 100 metų sukaktuvių proga, 
nadiečių tik kokios trys šei- Joje pakviesta dalyvauti ir 
mynos dalyvavo, mat jie at-Lietuva.

MI SŲ VAIKAI.
Motina:— Onyte, ką tu ten 

skaitai ? Ar knygą apie vaikų 
auklėjimą ?

Duktė:— Taip, mama. Aš no
riu žinoti, ar mane gerai 
ji.

auklė-

Sandariečiai išponėjo, 
šiam jų suvažiavime M. 
taitis tapo paskirtas sargu prie 
durų. Seniau tik caro činaunin- 
kai turėjo “sargus” prie durų, 
kurie kiekvienam Įeinančiam 
atidarinėdavo duris.

O gal sandariečiai bijojo, kad 
neįsilaužtų i susirinkimą bolše
vikai ?

Įvyku- 
Vokie-

“Vienybė” sako, kad Spita- 
liunas gyvenęs “ponuos Montvi- 
luos.” Iki šioliai kunigai sakyda
vo, kad galima gyventi tik Die- 
vuje. Kristuje; bet dabar “Vie

nybė” atrado, kad galima gy
venti ir žmoguje.

“Amerikos Lietuvis” atrado 
pas žmogų dvi krutinės. Sako. 
Montvilienę radę peršautą per- 
dešinę krutinę. Reiškia, kairėji 
krūtinė liko sveika.

Kapliogramistas.

PAS MĖSININKĄ.
—Tamstos šuo pavogė man 

gabalą mėsos!
—Ačiū už pranešimą; šian

dien jo aš jau galėsiu nešerti.

•
—ir tas reiškia “geriausias ką už pinigus gali pirkt.” 
Kada Motina Gamta gali pagamint geresnių mede- 
gą ir mokslas geresnių metodą, tad nė pirmiau, nė 
dabar jus negalite gaut ką nors geresnio kaip Bud- 
tveiser Barley-Malt Syrup. Nė darkomas, nė užpil
domas. Nėra dirbtina spalva, nė skonis. Gvaran- 
tuotas 100 procentų tyrumo.

susendintas išdirbant

sivežę seną raugą iš Lietu
vos ir po šiai dienai jo laiko
si. tuo tarpu jaunesnioji kar- 

i ta jo atsikratė. Emigrantai 
Į lietuviai esą buvę veik visi, 
j Lietuvaičių irgi mažai buvę. 
■Sako, ir jos gavėnios laiku 
‘bijosi “grieko.” Bet tai ne
liesa. ĄIūsų lietuvaitės žino, 
kad dorai linksmintis gali
ma visada. Jos bijosi bažny
tinių fanatikų, nes su jais 
dažnai tenka turėti reikalų, 
o tuomet gausi nesmagumų 

i tiek ir tiek.
I Tūlas bučernikas P. Y. 
buvusius šokiuose taip “pa- 
blagaslovino”: “Kad jie vi- 

!si iš proto išeitų, kad juos 
perkūnas išmuštų, kad jie 

■sprandus nusisuktų” ir tt. 
Na, o juk jis iš musų centų 

[tunka. Ar nevertėtų mesti 
j visas draugystes su tokiais 
mulkiais?... Aklas Matė.

i

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES

VISU LINU V.
Padarome įgaliojimus. Užrašome 

visas laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

kams, tėvams, broliams ir seserims: 
taipgi partraukiame ant farmų darbų 
draugus bei prietelius. Išsistorojame 
pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi
lietybės popieras Patarnaujame sku
biai. gerai ir teisingai. Atliekame 
darbus a=meniškai ir raštu. Teikiame 
informacijas dykai. Siunčiame pini
gus į visas pasaulio dalis. (-)

GENERAL SERVICE AGENCY 
909 Queen Street. West. 

TORONTO, ONT , CANADA.

3 menesius

Šimui?

Tėmyk, kad “Tony” pa
veiksiąs butų ant vir
šaus kožno keno.
Knygutės kuriose nuro
doma kas geriausia val
gyt, bus prisiųstos ant 
biie adreso pareikalavus

Parsiduoda visur.

/

V <"■ VAV.t7 j/Ą /

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSI S—TURTINGAS SUDĖTY—NĖRA GERESNIO
5. S. Piene Co.

Sloan’s
Liniment

Distributors, Boston, Mass.

Ritai FoodSf Ine.
Cambridįc, Mass.Distributors,

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Alto Pakertoj Butch Edra DryGinger Ale BM 158

Skilvio Uždėjimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Pepsinic Sdtzcr
sako e.H Strout.Seohoertft.Me.

SAMPELIS DYKAI
.nork

Pepsinic Seltier Ca. 
l^arcefter.'Mtua. 9

•* 1 . u .

YANKEE iĮ50
Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. Ingersoll 
laikrodžiai yra toki tvirti ir 
-atsidčtini, kad parduota 
80,000.000 nuo laiko, kaip 
pirmas Ingersoll laikrodis pa
darytas, 40 metų atgal.

Kiti 1 n persali Laikrodėliai
MITE — Dailiai maža- wri«t.watch.

$5.00 Radiolų?* į.fJiO
WRIST—Tnter-oll < žemian-tos kainos 

wrišt-watch. $3.50 Radioli">* $4.M 
JUNTOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* St.OO
^Iliuminuoti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL 
WATCU C*., \

Mwr«rt • CMcogo • SmFrmdm •

turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa-
. 10c.

i Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Piratą kartą katalikai uz-

I puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
i Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
I gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismjf rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..........................25c
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vvrus. I^abai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. ........................................ 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo ja apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-_
da. Kaina ... •••••••.•••••••••
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 

■ įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusL 80....................  25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybe naujų, labai gra
žių ir juokingu monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Ar.tra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24.............................. 10c.

! Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai.

; Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
1912 m., pusi. 32..............................10c.
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63................  25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Lithuanian Sdf-lnstruction. by .T. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

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

' do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa, 
j 40 pusL.............................................10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir že«- 

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

23 gražios eilės, daugybe straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 9pusi. 25c.

, “Salomėja.” arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per-

i skaityti.............................................. 25c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingai 
ir geras perstatymui. Kaina —. 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net

• 72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.

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

vatkų Gadzir.kų” telpa 30 įvairių juo
kingu dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL.................................... 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

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

apysakos: (1> Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta? Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................................15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

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

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

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

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas r.uo pradžios iki galo. 
Kaina .............................................. 2Se,

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Matfc

i
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MAŽIAU NEGU 8 DIENOS J LIETUVĄ

j.

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukit 500 metu 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti šventėje.

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš CHERBOURG 
Į KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU.

vitk AusK*s"^r v
Richtnond Trust Co., - į 

“ _ X WIa.,Pa4

J.

2701 E Allegtoeny A v.'
M BIEKŠA, “Sandaros” Ag. ved./

373 Kensington Avenue, 
Roseiand-Chicago, HL

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS
Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos Ame

rikoje Rengiama Didelė Ekskursija 

I LIETUVĄ
Lietuvių visuomenei gerai žinomas veikėjas pil. Anicetas B. 
Strimaitis asmeniškai tvarkys ekskursijos reikalus visur. 
Vytauto Didžiojo Metais atlankykite savo seną TĖVYNĘ 
Pasaulio Didžiausiu Laivu S. S. “LEVIATHAN” United 
Statės Lines Išplaukiančiu iš New Yorko per Cherbourgą 

Birželio-June 11 dieną, 1930 m.

iy.su.

sSi&nčŽ tą yra baustas už valkatavi-

mirtinas smūgis.

DIDELE EKSKURSIJA

GALVAŽUDŽIAI PER
ŠOVĖ ŠOFERI.

mą. Kėsinimosi nužudyti 
priežastį tiria.

Regykla Ohio valstijos kalėjime. Columbus mieste, kur dėl kriminališko valdininkų apsilei
dimo ir nepaisymo žuvo liepsnose 317 kalinių. Kilus gaisrui ir pradėjus kaliniams šauktis pa
galbos. sargai kvatojo iš jų ir neatrakino plieninių narvų, pakol šimtai žmonių gyvi iskepe.

4 Dyk^nno patrūkimo
W. S. Rice. Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiėst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ...............................................
Adresas ......................................... ..
V aisti ja * •.. ■ • ■

Vienas piktadaris jau 
pagautas.

Kažkoki du asmens pasi-

bet'. Trinerio Kartusis I-

JIS JAUČIAS KAIP
20 METU VAIKINAS 

“Altocr.a, Pa.. April 14. — Esu 74 me
tų amžiaus, L-2 T ___
Vynas padarė mane 20 metų vaikiną. 
Aš neradau tokio vaisto nei Vokieti
joj. nei šioj šaly. John Lohmer.” 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra puikus vidurių tonikas. Juo greit 
pašalinsi apetito stoką, sukietėjimą, 
galvos skaudėjimą nemiega ir pana
šius vidurių trubelius. Bandyk jį šian
die! • Visose aptiekose. Nemokamai 
sempeliai iš Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Dept 6, Chicago, III.

PO GAISRO KALĖJIME, KUR ŽUVO 317 KALINIŲ

■XAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iluo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VIŠTA VAGIS BANDĖ IŠ 
GUOS PASIPJAUTI.
Papilė. Pereitą mėnesį čia 

Įvyko keliatas smulkių va
gyse u. Iš Ordmano pavog
ta uiraktą nulaužus dvi kar
vės ( dos ir veršis nenulup
tas; tą pat naktį pavogta 
Naršsienės 6 vištos ir J. Le- 
vinsl o 7 vištos. Auštant viš
tų beieškant pagal kapines 
užtiko odas ir veršį padėtus, 
ir pastebėta pačius vogėjus 
besit airant. Tuoj buvo pra
nešti policijai, kuri ir su
ėmė įtariamuosius. Vienas 
pasiiodė Doveika iš Meduo- 
lakh; jau kelis kartus pasi
žymi jęs vagystėmis ir sėdė
jęs kalėjime, o kitas Pocius 
čia pat iš miestelio. Tardant 
prie kaltės prisipažino, kad 
vogę 6 vištas ir odas, bet 
prie eitu vištų vogimo nepri
sipažino. Policija tuojau su
žinojo, pas ką randasi ir Le- 
vinskio rištos ir buvo pada
rytos kratos. Vištos surastos 
pas Žvinglį; betardant 
Žvinglys su peiliu patraukė 
sau per gerklę ir norėjo pa- 
sipiaati, bet tik perpiovė 
kaklo dvi gyslas, bet labai 
nesusižeidė. Pasisakė piovę- 
sis iš gėdos, kad jis buvo su
sektas vištų vagystėje.

Į daboklę buvo atvarytas 
suimtas koks tai Kairys už 
suklastuotus kvitus iš pirk
lio Zalkindo ir kitų, bet už- 
veizdai su vienu šauliu išlei
dus Kairį, su kitais areštuo
tais, nakties tamsumoje ėmė 
ir pabėgo. Po kelių dienų 
Kairys sugrįžo daboklėn; 
pasisakė bėgęs kitų prikurs- 
tytas ir buvęs namuose pasi
imti maisto.

KAUNO KOMUNISTĖS.
Sausio mėnesy Kauno po

licija sužinojo, kad komu
nistų atsišaukimus redaguo
janti ir platinanti turtingo 
pirklio žydo C ha vėso duktė 
Judita. Kilus įtarimui, poli
cija tuoj pas Chavesaitę da
rė kratą, bet jos bute nieko 
nerado. Tik kieme po laip
tais policija užtiko pundą 
<omunistinių atsišaukimų.

Judita tuoj buvo areštuo
ta ir padėta kalėjiman.

Kariumenės teismas 
sprendė Juditos bylą.

Teisman buvo pakviestas 
ekspertas kaligrafas, nusta
tyti ar šapirografuoti atsi
šaukimai gali būt Juditos 
ranka rašyti.

Ekspertas netvirtino, kad 
atsišaukimai Juditos ranka
rašyti, nors viena, kita raidė 
ir panaši.

Judita griežtai gynėsi, 
o tardama paskutinį žodį, 
jradėjo pasakotis kokiose 
ležmoniškose sąlygose ka- 
ėjime moterys gyvenančios. 

Juditai kalbant apie kalėji
mą teismas padarė jai pasta
bą ir liepė kalbėti apie save. 
Judita atsakė:—Aš ten esu, 
tai apie save ir pasakoju.

Teismas ją pasmerkė 6 
metus kalėti.

Nesenai kariumenės teis
mas sprendė trijų Slabados 
panelių bylą. Visos trys kal
tinamos už komunistinių at
sišaukimų barstymą. Alek
sandravičiūtę Leją nubau
dė 8 metus, Bordonaitę Mi
rą 6 metus, o Deleckaitę Mi
ną 4 metus kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime.

Kaip matosi, Lietuvos ko
munistų tarpe vieni tik žy
dai.

PEILIU NUDURĖ ŽMONĄ
Netoli Kauno gyveno tur- 

tinga> ūkininkas A. Girdau- 
skas. Jo žmona 45 metų mo
teriškė 6 vaikų motina.

Pasipainiojo mokytojas ir 
Gird;tuskienė Įsimylėjo jį. 
Meilė tęsės neilgai: ji metė 
mokytoją ir dar karščiau Įsi
mylėjo savo berną. Su ber
nu net pabėgę buvo. Bet ir 
bernas jai greit nusibodo ir 
žmona sugrįžo pas vyrą. Su
grįžus vyrą pradėjusi mušt- 
ravoti ir grąsinti.

Vyras žmonos Įsakymus 
pildės, bet atsargai nešiojęs 
peilį. Girdauskas miegoda
vo apsirengęs ir šalfa peili 
pasidėjęs. Žmonos, mat, bi
jojęs.

Vieną naktį pajutęs, kad 
ji kažkas smaugiąs. Gir- 
dauskas švystelėjęs peiliu ir 
žmonai

Aną dieną Kauno apygar
dos teismas sprendė Gir- 
dausko bylą ir nubaudė 4 
metus kalėti.

200 LITŲ UŽ DAUGIAU
SIA VAIKŲ.

Ka ino miesto valdyba 
skelbia konkursą, kuri varg
dienė moteris turi daugiau
siai vaiką. Jau viena mote
ris atsiradus, turinti 15 vai
kų. Bet nežinia, kas konkur
są laimės. Manoma, kad 15 
vaikų motina dar konkurso 
nelaimėsianti, nes esą ir 
daugiau vaikų turinčių. Mo
teris daugiausiai turinti vai
kų gausianti 200 litų premi
ją

ru £. a. £. i v j g

i GIRTAS PILIETIS MĖGI
NO MUŠTI POLICI

NINKUS.
Policininkas Remeika gir

tą pilietį vedė nuovadon 
prasipagirioti. Bevedant gir
tasis drožė policininkui į 
vieną ausį, o paskui į kitą. 
Remeika pasikvietė pagal
bon Neįmaną. Bet girtuok
lis ir tam kirto veidan. Pa
aiškėjo, kad girtasis buvo 
Ant. Žemaitis. Teisėjas Že
maitį nubaudė 2 savaites ka-

NUŠAUTAS KELY 
ŽMOGUS.

Kelyje Šiauliai-Voveriš- 
kiai revolverio šūviais neži
nomo piktadario tapo nu
šautas Šiaulių gyventojas 
Skačkauskas Juozas 40 m. 
amžiaus.
Jeigu jūsų nervai yra 

silpni ir išklibę 
Jei jus esate silpnas, nervuotas. 

piktas ar susierzinantis, lengvai su
sijaudinęs ir negalite gauti geno nak
ties poilsio, ar esate abehvame susilp
nėjimo prastame stovyje, paimkite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug tvirtesnis ir 
energiškesnis jus pasijausite Nuga- 
Tone tai padarys, kadangi jis išvalo 
kūną nuo nuodų, kurie silpnina ner
vinę sistemą, sumažina gaivumą, ken
kia a bei na i sveikatai ir padaro gyve
nimą nuobodų ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintą svei
katą, didesnę spėką ir naują laimę 
milionams žmonių. Jis priduoda jėgą 
ir spėką visiems organams ir funkci
joms, pagerina apetitą, pagelbsti 
virškinimui, palengvina inkstų ar pū
slės įdegimą, nugali konstipaciją ir 
parūpina kunui užtektinai raudono 

• sveikatą teikiančio kraujo.
i Jus galite gauti Nuga-Tone bile 

kilo dėl neprižiurėiimo ma- kuri°i aptiekoj. Jeigu jūsų aptieki- 
» v. 5, J lunkas neturi jo, paprašykit jj uzsa-Žamecio vaiko. kyti dėl jus iŠ savo džiaberio.

BEDARBIAI.
Šiauliuose užregistruota 

ta darbo biržoj 1 d. balan
džio bedarbiu 505 vyru ir 
318 moterų.

VAIKAS UŽDEGĖ 
TVARTUS.

Garliavos valsčiuje, Rin
gaudų kaime užsidegė Ka-! 
zio Reipos triobos. Gaisras:

VILKAI.
Ukmergės apskrity pei

14 mėnesių vilkai suėdė 757 
gyvulius, būtent: arklių 12,' 
kumeliukų 38, karvių 4, ver
šių 3, avių 387, šunų 266, 
kiaulių 21, paukščių 66. Pa-j 
daryta nuostolių už 30,000 samdė taksi važiuoti į Za- 
litų. Apskrity priskaitoma pyški. Bevažiuojant netoli 
131 vilkas. Manoma, kad 
pavasary vilkai atves apie 
160 jaunų vilkiukų. Per 14 
mėnesių užmušta vos 14 vil
kų.

*. v - — I
kelio į Marvo6 dvarą vienas 
iš keleivių iššovė iš revolve-; 
rio į šoferį Butnikauską 
Vaclovą. Kulka pataikė į 
kaklą.

Nelaimingasis, norėda
mas pasprukti iš piktadarių, 

automobilio ir su-

ii i

“KATALIKAS” MOTERŲ 
KAMBARY.

Radviliškio stoty, moterų 
kambary rastas dviejų są-' 
vaičių amžiaus pamestas 
kūdikis, prie kurio rastas 
raštelis su užrašu: “katali
kas,” pakrikštytas Romual
do—Vytauto vardu, pavar
dė Leonaitis, nuo krikšto tė
vo vardo Leono.”

ŽENTO KERŠTAS.
Kaune Žaliakalny gyvena 

vienas pilietis, kuris baisiai 
neapkenčia savo uošvės. 
Uošvė labai įkyri, o su ja 
tenka kartu gyventi.

Žentas šoferis ir su taksi 
stovi gatvėj.

Aną naktį prieina prie jo 
girtas pilietis ir prašo, kad 
šoferis nuvežtų jį “pas pa
neles,’’ kur — nesako, bile 
tik “pas paneles.”

Šoferis girtą pilietį įsodi
ną į autobomilių ir veža-na-

Parvežęs'Įsivedė prieme- 
nėnT'liepė’ -nusirengti, nusi
auti kojas ir parodė kur yra 
“panelė” t. y. jo uošvė.

Svečias, nieko nežinoda
mas ir būdamas giltas tuo
jau nuėjo pas “panelę,” uoš
vė ir supratusi koks čia da
lykas be galo išsigando ir 
pradėjo baisiai rėkti ir stve
rtis kėdę norėjo svečią pa
vaišinti.

Subėgo kaimynai, kilo 
triukšmas ir svečias turėjo 
panelę apleisti.

Išeidamas šoferį keikia: 
“Tai ragana, o ne panelė!”

DAVATKOS GRAŽIAI 
VAIKUS IŠ AUKLĖJ A.

PASKENDO DARBI
NINKAS.

Klaipėdos celulozos fab
rike įvyko nelaimė. Dirbę 
vienoj patalpoj mūrininkai 
išgirdo baisiai rėkiant. Pra
dėjo jieškoti kas rėkia, ir 
vienam karšto vandens ku
bile rado paskendusi darbi
ninką Joną šešką 52 metų. 
Kaip jis pateko Į kubilą, ku
ris gerai aptvertas, nėra ži
noma. šeškas paliko žmoną 
ir tris vaikus.

JEI PATUKĘS,
nsifjbW ta 1bWAI iššoko is automobilio ir su- 
dANIjIa 1Ą VibAI. žeistas bėgo į artimiausi kai- 

Uždėk ant bile patrukusios vietos, pia kur Vietiniai Žmonės su
seno* ar naujos. Didelės ar mažos, ir LA - ■ „ 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino (rike jam

.. . \ Policija nustatė, kad vie-
Siuncta Dykai Prirodymui naf keleiviu buvo Porteris 
Kiekvienas patrukęs, vyras, mote-( r , f ,.Q cnlaikvtas

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyti Jona>^ b.Ui 1> XĮa . Uldh v d., 
pas w. s. Rice, 70-N. Main street, Porteris Jonas jau vieną kar- 
Adams, N. Y, reikalaujant dykai iš- - - - ” “ ■ ’
bandymui jo i 
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 
išbandymui dykai šios puikios meto
das patrūkimo gydymui. Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

TRAUKINYS SUVAŽI
NĖJO ŽMOGŲ.

Kovo 17 d. traukinys prie 
Kaišiadorių stoties miltinai 
suvažinėjo pil. BacelĮ Rapo
lą 32 metų amžiaus.

Svarbus Prane
šimas.

šiuomi pranešu visiems lietu-, 
viams ir mano pažystamiems, 
kurie žada ir nori važiuoti i Lie
tuvą GEGUŽĖS 24-tą DIENĄ, 
su Ekskursija Skandinavian 
American linijos laivu “OSCAR 
II,*’ tai visi bus po mano ypatiš- 
ka priežiūra nuo pat pradžios 
kelionės iš Amerikos iki nuva-1 
žiavimo į Klaipėdą ir Kauną. 
Sveikatos reikalais ant laivo per 
visą kelionę bus aprūpinti kartu 
su laivo gydytoju. Kadangi esu 
važiavęs keletą metų atgal Į 
Lietuvą, tai žinau kas reikalin
ga yra dėl laimingos ir linksmos 
kelionės, ir kad nebūtų jokių 
kliūčių kaslink sugrįžimo ir tt. 
Laikas gana trumpas ir kurie 
žadate važiuoti, tai meldžiu pra
nešti tuojau man ypatiškai arba

“Amerikos Lietuvio” Agentū
rą. Tada visi jūsų reikalai bus 
mandagiai ir gerai aprūpinti ir 
turėsime linksmą kelionę. Su 
gilia pagarba,
DR. J. SEYMOl R-LANDŽIUS 

51 I’rovidence Street, 
Worcester, Mass.

Tel.: Park 5873 arba Park 5318

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

K MAKAREVIČIUS,
95 I.iberty St., Ansonia, Conn. 

K VAIŠNORA,
Franklin Savings ir Trust Co. 

Pittsburgh, Pa. 
J J. URRSZO,

187 Oak St., Lav-rence, Mass. 
■ “AMEJL LIETUVIO” Agentūra 

14 Vernon St., Worcester, Mass.

kreipkitės į
P. MOLIS,

1730—24th St., Detroit, Mich. 
J. G. BOGDF.N,

322 W. Long St, Du Bois, Pa.
J. ZOLP,

4559 S. Paulina St.. Chicago, III. 
V. M. STULPINAS,
3255 S Halsted S t., Chicago, UI. 
A VARAŠIUS.
S. 12 ir Carson St.. Pittsburgh,Pa. 
MISS J RODIS (Rauktytė),
50 Sterling St., Worcester,Mags. 

N. GENDROLIUS,
395 Broadway, So. Bosfon, Mass.
K. KAžEMEKAS,
793-797 Bank St. Waterbury, Ct 
P BARTKEVIČIUS,
678 N. Main St, Montello, Mass. 
K. SIDABROS.

875 Cambridge St.,

arba i

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St, Boston, Mass. 45 Broadway, New York City

Pabandyk Dykai

Ulytėlė. Rokiškio vai. R.l 
Grigonis pastebėjo, kad iš, 
jo sodybos iškirsta 74 mede-. 
liai. Kirtėjas susektas ir pa
sirodė didelių davatkų su-! 
nūs.

SAVIŽUDYBĖ.
Kelezeitskis, būdamas 

neblaivus susipyko su žmo
na ir išgėrė acto. Nugaben-! 
tas į ligoninę mirė.

į i/ pavargęs? A
Ą Esorka Suteiks Naują f i Tvirtumą! Cf Ar jus trokštate bnti rnrrTiš-

■ Jtfirsryvns*? Tai Mskfte K-or- ■
■ ka jus a t būdavot i. Esorka «rr< i- ■
■ tai suarrąžins jusi? sistemą j HU normaluina pašalindamas pilvo V
■ pakrikimus. konstip'aeiją. ne- I
9 mterą ir pairusius narvus. Su- ■
■ teiks jums paceidaujamą tvir- ■
W tuma. Klausk savo apttekinin- ■
x Z

I

f

REM-OLA
GYDO 

Ą GYSLĄ
KAM KENTĖT kad mos

to’s su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arta parsisiųsk dovanai 
Sampelį—^paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& C*., Cambridge, Kasa.

S DIENOS AMT VAW&E»YIIO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į 

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba 
NORTH GERMaN 
LLOYD
65 Statė Street, 

Boston,

Dvi Didžiosios Ekskursijos
Į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš New Yorko į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

BIRŽELIO (June) 18 d.
Amerikos Lietuvą Tautinės Sandaros

Oficalė Ekskursija.

LIEPOS (July) 6 d.
Laikraščio “Vienybė” Vakarinė Ekskursija

Tuoj po Mokyklą Užsidarymo.
Pakeliuj ekskursijos aplankys didžausį ir garsiausi pasauly meistą 
Iondoną, kur 3-čios klasės keleiviai dovanai gaus pilną pasiviešė- 
jimą ir pavėžinimą autobusuose 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi

I CUNARD
33 Statė 

Street

su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 

maloniai kviečiami ir pašaliniai 
Cunard Linijos Agentai.

Z ji&$r
' I LINE

Boston, 
Mass.

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė su
tvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektakliais, 
parodomis visuose kaimuose, ir miestuose.

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

KELIAUKITE POPULIARU’ GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”

bet

KURIS IŠPLAUKS Iš BOSTONO. BIRŽEI JO 8, 1930.
Taipgi parankus išplaukimai iš Bos ton b

GEGUŽĖS 4 ir LIEPOS 13
Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Mentei.

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų D-jos
Dėl informacijų kreipkitės prie Hile agento nario

Lietuvių Laivų Agentų Asosiacijos

ARBA I

HAMBURG-AMER1CAN LINE
209 Tremont St., Boston, Mass.

l

iy.su


8 KELEIVIS No. 19. Gcgugės 7 d., 1930.
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Vietines Žinios
mažai supranta p. Bolys? 
Mickevičiūtė ir Čia gražiai 
pasirodė. Gaila tokios ga
bios mergaitės tokiame cho
re. G. Že.

POLICIJOS KOMISIONIE- 
RIUS PRAŠALINTAS.

Jis tapo Įveltas į skandalin
gą Garretto bylą dėl grafto.

ši panedėli gubernatorius 
prašalino iš vietos Bostono'prašalino iš vietos Bostono 
policijos viršininką Wilso- 
ną. Jis kaltinamas tuo, kad 
jam šeimininkaujant, polici
jos departamente priviso 
daug grafto ir kitokių nedo
rybių. dėl kurių nupuolė po
licijos vardas ir visuomenė 
dabar žiuri i tą departamen
tą kaip Į didžiausių sukčių 
ir žulikų lizdą.

Šitas grafto skandalas iš
ėjo aikštėn tyrinėjant Gar- 
retto bylą. Garrettas buvo 
savo laiku tikras policijos 
carukas. Jam buvo pavesta 
saugot prohibicijos reikalus. 
Vykindamas prohibiciją, 
jisai Į trumpą laiką susikro
vė sau didelius turtus, prisi
pirko namų, hotelių, auto
mobilių, prisidėjo pinigų Į 
visus bankus, ant galo pasi
traukė iš tarnybos ir, būda
mas dar visai jaunas vyras, 
gavo pensiją iki gyvos gal
vos. Ir visa tai buvo pone 
Wilsono užtvirtinta.

Kada visas tas šmugelis 
dabar išėjo i aikštę, majo
ras Curley sulaikė Garrettu 
pensiją, o prokuroras per
duoda jo bylą Į grand jun 
rankas. Manoma, kad kartu 
su Garrettu bus apkaltinti ii 
keli kiti aukšti policijos de
partamento valdininkai 
Prašaiintasai dabar komisa
ras Wilsonas paskutiniais 
laikais buvo baisiai susirū
pinęs Garretto bylos reve- 
liacijomis. Galimas daiktas 
kad ir jam prisieis atsisėst 
Į vieną suolą su Garrettu.

Prašalintas ponas Wilso- 
nas pasakė nepasiduosiąs ii 
eisiąs prieš legislaturos ko
mitetą savo nekaltybei Įro
dyt. Bet legislaturos komi
tetas jo pasiaiškinimų ne
priėmė.

Tai yra skaudus smūgi? 
pasiputusiam politikieriui.

Kaip Bostono darbininkai 
šventė 1-mos gegužės 

šventę.
Bostono buržuazija šįmet 

tikėjosi didelės “revoliuci
jos” 1 gegužės dieną. Jos iš
tikimoji tarnaitė policija 
ruošėsi i dideli muši, o gat
vinė kapitalistų spauda gąs
dino minias pasakomis apie 
kulkasvaidžius, gazines 
bombas ir kitokius karo 
Įrankius, kurie buvę paruoš
ti “ant riaušininkų gahm.”

Tečiaus darbininkai nie
kad riaušių nekelia, ir jei 
pati policija jų neišprovo
kuoja. tai susirinkimai vi
suomet užsibaigia ramiai. 
Taip buvo ir šįmet. Komu
nistai turėjo mitingą ant 
Boston Common, socialistai 
tą patį vakarą turėjo mitin
gą Tremom Temple salėj, 
rubsiuvių unija apvaikščio
jo 1-mos gegužės šventę ki
tur. bet policija savo nosies 
niekur nekišo, ir viskas išė
jo kuogeriausioj tvarkoj.

Lietuviai i 
vaikščiojo 1-mos gegužės 
šventę pereito nedėldienio 
vakare South Bostono Lie
tuvių Salėj. Buvo pral 
dainos ir muzika. Buvo rim
as

socialistai ap dvgtėj

Moteris užkapota, vyras 
areštuotas.

Bostono priemiesty Chel- 
sea pereitos subatos naktį 
buvo užkapota Catherine 
McLaughlin, 30 metų am
žiaus moteris ir 4 mažų vai
kų motina. Jos kaimynai iš 
lauko pastebėjo krauju ap
taškytas firankas ant langu. 
Pi ie durų taipgi buvo krau
jo lašų. Jie tuojaus davė ži
nią policijai. Tai buco pe
reito nedėldienio rytą. Pri
buvus policija rado moterį 
nebegyvą, o keturi maži vai
kai verkė savo mamos. Ji 
buvo užkapota kirviu. Na
mie viskas buvo iškruvinta. 
Policijai besidairant, atėjo 
namo ir pats McLaughlin. 
nužudytos moteriškės vyras. 
Policija ji tuoj suėmė. Jis 
teisinasi subatoj buvęs gir
tas ir nieko neatsimenąs. Jo 
pati taipgi buvusi girta. Ar 
jis turėjo su ja koki ginčą iš 

i vakaro, jis negalįs atsiminti, 
j Policija jį kaltina žmogžu-

Lietuvių .Žinyčios Pro
gramai!

šią Subatą, Gegužės-May 
10 d.. 1930 m. kaip 8:00 va
kare, įvyks šokiai, kuriuos 
rengia L. M. Ž. Ratelis, 
sus kviečiame dalyvauti šo
kiuose, nes šitie šokiai bus 
paskutiniai šį sezoną.

Šį Sekmadienį Žinyčioje 
kaip 11:00 vai. iš ryto, bus 
apvaikščiojama . / Motinos 

Diena. Per ceremonijas Ona 
Kubilienė giedos. Apart jos, 
Žinyčios jaunimo choras bus 
gerai prisirengęs dėl pami
nėjimo šios iškilmingos 
šventės.

L. M. Ž. Komitetas.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 
DORCHESTERY

PARSIDUODA — Trijų šeimynų 
namas, prie Columbia Road, netoli 
Uphams Corner, 20 kambarių, 3 šil- 

Vl- dytojai, šiltas vanduo elektriką, pia
zai, randos $115 per mėnesį. Yra ran
kose morgičninko, kuris parduoda už 
$10,300. Reikia įnešti $1,300, kitkas 
ant lengvų išmokėjimų. Pamatykite.

R. S. FITCH (20)
585 Columbia Road.

Uphams Corner, Dorcheoter.

Studija—Paveikslų Dirbtuvė
Išsiduoda ant randos. Yra visi įtai

se-.ai ir geri aparatai, randa pigi. 
Gera proga fotografui Matyt galima 
kožną dieną. J. VALEIKA (21) 

250 W. Fourth st., So. Boston, Mass.

Visoj Mass. valstijoj poli
nu juie- •• i-- - . :
kalhn^ Clja PradeJ° vaJ^ pnes neU

ir gražus vakaras.
ikusius automobilių žiburius.
Bus duodama 3 dienos laiko 
žiburius sutaisyti.

Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus
BARGENAI! Tiktai per Gegužes menesį. 

SPECIALŪS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS 
IR POPlERIUOTOJAMS.y _

Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį. 
Floor ir Trim Water proof Varnish $2.00, 
Flat White Pentas .................................. $1.90,
Shellac, 5 sv. viedras .............................. $3.25,
White Enamel ........................................... $3.50.
Visokių Spalvų Peniai .........................  $2.00,

$1.50
$1.25
$2.35
$2.90
$1.50

už 
už 
už 
už 
už

gal. 
gal. 
gal. 
gal. 
gal.

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

Pristatymas Dykai arba Užmokam Persiuntimą.
B.'& D. WALL PAPER CO. 

2150 Washington Street, Roxbury, Mass.
Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street.

Parsiduoda — ant Pleasant St.,
Uphams Corner, Trijų šeimynų na
mas, 12 kambarių ir priėmimo alės. 
3 štymo pečiai, elektriką, piazai Ran
dos $120 į mėnesį. Savininkas išva
žiuoja. parduoda už $10,800 ant leng-
vų išmokėjimų Pamatvkit R. S. Fitch neS2S2S2SaS25a5aS2SHSaSHS2S25?5aS2SaS25a5aSE52SH5?S2S252SaS2SH5aS25a522  
585 Columbia Road, Ūphams Corner,
Dorchester, Mass. (20) ------------------------------------------------------

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

site gerą darba. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

PARSIDUODA CAMBRIDGE-UJE
2 trijų šeimynų namai ir storas, vi- ; 

si įrengimai, štymo šiluma, randų I 
$200.00 per mėnesį. Vienas blokas 
nuo Mass. Avė., arti Centrai Skvero. 
Mažai reikia įnešti. Pirk tiesiog nuo 
savininko .ir sutaupyk komišinų. 
Kreipkitės Das

T G. DOUGLASS
42 Magazine st, Cambridge. Mass.
Tel University 2710-W

Geležinių Daiktų 
ir Penty

t H U. PARSIDUODA 
APARTAMENTAS

I
Telefonas 21324 

MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCF, MASS.

KRIAUČIUS
Siuvame Vy riškus drabužius pagal 

naujausias madas už pigiausią 
kainą.

Taisome, išvalome, prašiname 
teriškus ir vyriškus rubus.

Užeikit persitikrint.
ANTANAS KAZLAUSKAS

130 C St, So. Boston, Mass.

I
I 

du 
po penkis-ruimus, ir du po šešis-' 
ruimus. Geriausia proga pirkėjui, ku
ris nori įsigyti namą, ir iš randų įei-' 
gų galės tą prapertę išmokėt. Smulk-; 
menų pasiklauskit pas savininką.

C. F MURPHY (20)
157 Summer st, Boston, Mass.

Apartmentas — kuriame yra
• penkis-ruimus,

Bal’ Bearing Lawn
Mowers .............  $5.69
SCREEN WIRE UŽ ROLJ 

Black Galvanized C op per
kv. pėda 2c. 2% c. SVįe.

STEP LADDERS—KOPĖČIOS 
4 Foot
90c.

mo-

Maldeno ekspliozijoj su
žeisti 6 žmonės.

Converse Rubber
Co. dirbtuvėj Maldene ši pa- 
nedėlį Įvyko sprogimas, ku
rio pasekmėj buvo sužeisti 
6 darbininkai, vienas vyra: 
ir 5 moterys. Nelaimės prie 
žastis buvo neatsargumas 
Vienas darbininkas išpylė Į 
sink.ą pusę galiono terra 
clorido, manydamas kad ta 
vanduo. Susimaišęs su van
deniu šitas chemikalas spro 
go ir pagimdė ugnį. Viena 
mergina persigandus atida
rė langą ir iššoko nuo antrr 
aukšto žemėn, sunkiai susi- 
žeizdama. Kiti susižeidė be
siverždami viens per kitą 
prie durų.

Dr. Samuel Home
SPECIALIZUOJA '

Porceliano darbuose ir dirbtinėse 
denturosė. Dantis traukia su sa- 
lietrinio oksido-oksigeno, gazo ar 
novokaino anestezija. Diagnozai 
turi įvairių priemonių, jų tarpe 
X-Ray.

„ Ofiso valandos 9—5.
>00 Boylston St„ Boston, Mass. 
Rūmas 1018 Tel. Liberty 2449

5 Foot 6 Foot 
$1.10 $1.29

Black Screen Pentas 
95c. gal.

Flat White Paint 
rai.

£>A

$1.50 
English White 
Enamel .. $1.95 
Varnish Stain

$2.00

VALSPAR
VUtNISH

gal.

UNITED 
UPHOLSTERING CO.

Aptraukiame. Sutaisom, Atnaujinam 
Visokius Furnišius.

PADAROME MATRASUS
IR PERDIRBAMEI

I Kal-
Garantuotas Pure 

Shellac $2.49 gal.
Pilnas pasirinkimas Pentą ir Pen- 
tinimui Reikmenų. Plumbingų ir 
stogams daiktų.

Tel: Hancock 6105—6106
Dykai Vietos Pristatymas.

i DR. J. MARCUS
I IŠ MASKVOS IR KAUNO
■ Specialistas slaptų ir kroniškų ligų
■ moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
| Elektriką ir 606 gydoma
i jei reikalas.
Į 261 Hanover St, Boston, Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437.
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.

-—------------- - - i - i .. . -

3 00I vieną rieną. už
276—278 M'ARREN ST. ROKBURY
Tel. Garison 9441. Columbia 3176

Bolševikų “opera.”
Gegužės 3, Lietuvių Sve- 

ainėj vietos bolševikų “Lai/ 
>vės” choras pastatė St. ■ 
Šimkaus “Čigonus.” Įdo- i 
maudamasi bolševikų “jė-' 
*omis” nuėjau ir aš pažiu-: 
rėti. Publikos, ir su “bei- Į 
bėm” skaitant, buvo apie 
šimtas. Tikietai brangus, 
'yg j gerą parengimą, $1.00, 
75c. ir 50c. Pirmam aktui 
praėjus — jis truko apie 30 
minučių — išeina vienas 
“draugų” ir pradeda “pra
kalbą” sakyti. Sako: “drau
gai! pirmą gegužės vienas 
iraugas pakliuvo Į šaltąją. 
Jam išimti reikia pinigų, to
lei sumeskit kiek kas galit.” 
Tuojau buvo pasiųstas vai
kutis su kepure ubagauti. 
Sako, priubagavę S9 su cen- 
:ais. Pirmiau aš vis nenorė
jau tikėti tam, kad bolševi
kai neapsieina neubagavę 
nei vienam susirinkime, pa-j 
sirodo tiesa. Negana, kad 
užsimokėjai gerą Įžangą, 
duok dar ir Į “skarbonką.” 
Lygiai kaip bažnyčioj. Ro-' 
mos ir Lenino kunigai nesi
skiria niekuo.

Dėl paties vaidinimo reik 
pasakyti, kad jis išėjo dau
giau negu blogai. Nu, ir 
choras! Du altai—bet ne
girdėt. Pusantro baso, irgi 
negirdėt. Užtai sopranai cy
pia, spiegia iš viso pilvo. 
Tenorai—ožių balsais bliau- 
ja. Bet užtai dirigentas p. 
M. K. Bolys, tikras Majest- 
ro... Kad išskės rankas, kad 
pakratys galvą... lygiai kaip 
garsus dirigentai. Gerai tam 
žmogui, kuris drąsos turi 
daugiau nei proto.

Neblogai vaidino senė či
gonė p. F. Rainard ir kiek 
geriau, jauna čigonė p-lė A. 
Mickevičiūtė.

Laike vaidinimo, prie nu
sižudžiusių, čigonai su
klaupė ir poteriavo, todėl 
po vaidinimui p. Bolys pa
aiškino, 
klauptis 
bet jie 
veikalėlių, todėl paėmė bur- 
žuišką Šimkaus “Čigonus.”

Po “Čigonų,” kurie yra 
labai trumpi, ėjo “solo” ir 
choro dainos. Pirmiausia 
perstatė “naują dainininką.” 
Šis “dainininkas” sker- 

tiktai džiaus balsu tiek prijuokino 
'publiką, kad ji ėmė tyčia 
ploti ir šaukti vis ant sce- 

naktį nos. Dainavo keliatą daine-

Shoe

Nors sušlapo, bet nuo 
policijos pabėgo.

Ties Revere Beach bulva
ru užpereitą sąvaitę polic
manas užklupo biedną žmo
geli kasant iš dumblo klem- 
sus’ ir tuojaus nusitvėrė ji 
areštuot. Žmogelis pasipur
tė, policmaną parmetė ir šo
ko Į Saugus upę plaukti kiton 
pusėn. Susirinko apie 1,000 
žmonių, kurie karštai jam 
plojo delnais, kad taip šau
niai ištruko iš policijos nagų. 
Jis perplaukė kiton pusėn ir 
nusikratęs vandeni nuėjo 
sau šlapias.

Majoras Curley norėjo 
užtraukti $10,000,000 pas
kolą Bostono gatvėms sutai- 

komi-syti, bet legislaturos 
tetas leido skolinti 
$6,000,000.
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South Boston Hardware Co
Gerą Tavorą Gausite Pigiau!

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius  ............................ $1.00
Floor varnišius  ................. $1.75
Baltas tyras iead. 100 sv. $11.45
Sienom popieros rolė;nuo5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2’/jc

Egyptian pentas 21 spalvų
Special flat pentas ..........
Baitas žibantis pentas ...
Geras baltas Enamel ....
Geriausias Enamel ..........
Šlėkas. baltas ir raudonas .
Pento ir vamišiaus remuveris 1.49

Žolių sėklos, svarais .............. 25c.
Šakės žemei kasti ................  95c.
Griebliai ............................... 59c.

$2.-”>0
$1.25
$1.40
$2.50 
$4.50 
$1.50

Su ta mašina padaro iš senų florų dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.
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Apart paminėtu dalykų, turime visokių įran
kių: perdoriam. plumberiam ir kitokiems me
chanikams Viską pristatom į namus veltui.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktu Krautuvė South Bostone

S0. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia.

kad bolševikam 
ir melstis netinka, 

neturj bolševikiškų

Pereito nedėldienio
Bostone buvo matoma šiau- lių, bet galų gale suprato, 

šiaurės dangų- kad publika savo plojimu 
.tik “fulina” jį. Nejaugi tiek

rėš pašvaistė 
je.
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i- j Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
1d 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broad way, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON, MASS.
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Tel. Porter 3789

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

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

CAMBRIDGE, MASS.

SOUTH END
Hard ware Co.
1095 Washington Street,

Prie Dover St. EI. Station

TIWWi AUTO SEK VICE
and F1LLING 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 VArTAITIS
415 OW Colony Ava,

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

l

į

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

PENSYLVENIJOS ANGLEK AŠIAI 
10” 75c. Incidentai SingingBy Yurgis Aranskas
16162F (Gaspadinė Aną Dieną Orchestra with

(Zanavykas Incidentai - Singing
MAHANOJAUS LIETI VIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by A. Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.
16160F (Lazdijų Polka Orchestra with Incid. Singing

(Mylimo Polka Orchestra
16157F (Shenadorio Polka. Ork ..Mahanojaus Lietuvių Mainerių Ork.

(Bernelio Polka. Incid. Singing Mahanojaus Lietuv. Main. Ork. 
16143F (Piatro Polka

(Vestuvių .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
16142F (Paprieniokų Polka

(Frano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
16112F t Magdės Polka .................Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

(Medžiotojo Valcas .......................................... Fr. Yotko, Leader
16147F (Katriutės Polka

(Klaipėdos Polka .............Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas su Orkestros Akompan. 

16152F (Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) .............................. Comic
(Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis) .......................... Comic

16154F (Velnių Šimtą (A. Vanagaitis) .................................. Comic
' (O—Čia—Čia (A. Vanagaitis) .....................................Comic

16078F (Mergutę Prigavo
(Eina Pati į Karčiamą .. 

1613OF (Margarita .........................
(Be Nosies .......................

K MENKELIUMUTĖ

Lietuvis Outmetnstu

881

Iir 
Mė-

TeL s®. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

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

JUS ŽINOTE KAD
BLUE RIBBON MARKET

2 ŠTORAI
Parduoda šviežias ir geriausias 
Mėsas, Daržoves ir Groserį. 
SPECIALIAI ŠIĄ SĄVAITĘ:

Chop Suey ................... 3 sv.—20c.
China Boy Sauce, bonka ------ 25c.
Lietuviškas Skilandis .... sv. 39c.

BLUE RIBBON 
MARKET

658—8-th St.
Cor. 8 and L St.

Tei. S. B. 3169-M

357 Broadnay,
So. Boston, 
Tel. S. B. 1129

Song 
Song 
Song 
Song

Antanas Vanagaitis, Baritonas
Vanagaitis
Vanagaitis

.................................... A. 

.............................  A.
ir F. STANKŪNAS

16158F (Atneša Dienas Kukulių Viedrų (Mikas Petrauskas)
(Šių Naktelę Miepo Nemiegojau ..............................

16096F (Trys Sesutes ,
(“Valia Valuže” ....................K. Menkeliuniutė ir F.

WORCESTERIO LIETI VIŠK \ ORKESTRĄ 
10” 75c. ALBINA LIETUVNIKAITĖ, LEADER

16159F (Linksmybės Polka .................. VVorcesterio Lietuviška Orkestrą
(Lietuviško Kliubo, Polka .... Worcesterio Lietuviška Orkestrą

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

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

GEO. FIAS1LIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Folk Song 
Folk Song

Stankūnas

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

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

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

Užlaikome geriausią tavorą 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius 
gus. Chop Suey—3 svarai ..

Pagardinimui Chop Suey, 
tok it China Boy Soy Sauce, 
už bonką.

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUsKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY. SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 0551.

LAIDOJIMUS] 
kuriuos paveda] 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet] 
būna patenkinti, 
ir sutaupina g»-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina* 
visiems ir visur] 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
Lietuvis Graboriuu ]

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

Telefonas: So. Boston 0304-W. ]

die- 
25c. 
var- 
15c.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas 

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

r?S252Sffi2Sase5H52Sas«SZ5e5Z!i2SZ5a^
Telefonas: So. Boston 1058. K

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė.,

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Bay View Motor Įi
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius automobiliui 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patar i rimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST., 

kampas E. Eight ut, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tei. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistu Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Bacfc Bay 7279m HUNTTNGTON AVM, netoli Meea. Avė, BOSTON, MASS.


