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Generolas Vorošilovas Eina 
Prieš Tovariščą Staliną.

SPIRIA BOLŠEVIKŲ 
CARĄ REZIGNUOTI.

To paties reikalauja ir kiti 
komisarai. Stalino vietą už
imsiąs arba Vorošilovas, 

arba Molotovas.
Tarp Rusijos diktatorių 

prasideda jau atvira kova 
už vadovybę. Vėliausios ži
nios sako, kad generolas 
Vorošilovas jau pareikala
vęs, kad caras Stalinas re
zignuotų. Vorošilovui prita
ria ir kiti komisarai. Taigi 
išrodo, kad Stalinui prisieis 
važiuoti pas Trockį į sve
čius.

Šitas klausimas galutinai 
turės būt išrištas 16-tame 
Rusijos komunistų kongre
se, kuris susirinks Maskvoje 
apie birželio mėnesio vidurį. 
To kongreso Rusijoj laukia
ma su didžiausiu nervų įtem
pimu, nes tenai turės prabil
ti sunkiausios bolševikų ar- 
motos.

Po visą Rusiją šiandien 
komunistai šnabžda patylo
mis, kad kongreso metu 
bus padarytas smarkus jung
tinis puolimas ant Stalino, 
kurio padėtis žymiai susilp
nėjusi ūkio kolektyvizacijai 
nepavykus. Manoma, kad 
opozicijai vadovaus karo 
komisaras Vorošilovas, ku
ris dabar iškilo Stalino di
džiuoju priešininku. Voroši
lovas esąs nepaprastai popu
liarus raudonojoj armijoj, 
kuri daugiausia susideda iš 
kaimiečių, o kaimiečiai bai
siai priešingi Stalinui dėl jo 
sumanytosios žemės ūkių 
kolektivizacijos. Varošilo- 
vas irgi priešingas kolekti- 
vizacijai. Taigi visa armija 
—ir kareiviai ir vadovybė— 
nusistatę prieš Stalino dik
tatūrą.

Masėse Vorošilovas taip 
pat įgyjąs vis daugiau popu
liarumo ir jo padėtis dabar 
esanti tokia stipri, kad Stali
nas nedrįstąs jo atstatyti 
nuo karo komisaro vietos. 
Manoma, kad per ateinan
čias kelias sąvaites Stalinas 
dėsiąs visas pastangas Voro
šilovui nugalėti. Tečiau ir 
Vorošilovas nesnaudžiąs, 
rengiąs perversmą visaga
liam Sovietų Rusijos dikta
toriui nuversti.

Gen. Vorošilovas palaiko 
dešiniųjų elementų pusę. 
Bet kartu su jais prieš Stali
ną eina ir kairiųjų komunis
tų vadas Molotovas, Lenino 
našlė ir kiti “trockiniai.”

VLADIVOSTOKE SUKILO 
BOLŠEVIKŲ JURININKAI »

Iš Charbino pranešama, 
kad Vladivostoke sukilo So
vietų laivyno jurininkai. Su
kilimas apėmęs tris karo 
laivus: “Vorovskij,” “Kras- 
nyj” ir “Vimpel.” Sukilėliai 
užėmę Rusų salą Vlacjivos- 

< toko įlankoj ir paleidę tuks- 
, tančius kalinių, kurie ten bu- 

Žmios iš Leningrado sa-‘vo svietų valdžios įkalinti 
ko, kad pereitą sąvaitę gaiš- per pastarus kelis mėnesius, 
ras sunaikino Zaplavnoje Tie kaliniai daugiausia bu- 
kaimą. Iš viso sudegė 440 vo ūkininkai ir žvejai, 
triobėsių. Du trečdaliai jų ... ., . , ,, Tepriklausė atskiriems ukinin-1 žini0.s, Pnduria’ ,k?d Sa 
kams, o kiti — kolektyvams ye prasidep ir ukinin'ų su- 
ukiams. Manoma, kad ir kdlinai Pnes bolševikų di 
žmonių bus daug žuvę, iš tutiną.
Leningrado išvyko specialis' __ “ •
pagalbos komitetas į nelai- Knmilllistai SllSl-

V *1 D L- mUSe TarP ^aV?S’V askevicia rabego Pereitą sąvaitę Paryžiuje
Čl* -L komunistai įtaisė eiseną į

il<10 dlllluO. Perre Lachaise kapus, kur 
Waterbury, Conn. — Pe- palaidoti 1871 metais 

reitą sąvaitę čia turėjo įvyk- sušaudyti Paryžiaus komu- 
ti Onos Liaudinskaitės šliu- narai. ~ 
bas su Antanu Vaškevičia,’ Maršuodami į tuos kapus 
bet jis neįvyko, nes prieš pat komunistai visų pirma susi- 
vestuves jaunikis pabėgo, kirto su policija, o paskui 
Išgirdusi nuo savo draugų, ėmė muštis ir savo tarpe, 
kad jos kavalierius žada nuo 
jos bėgti, Ona Liaudinskai- 
tė tuojaus pasiėmė advoka
tą ir liepė uždėti areštą ant 
Vaškevičiaus pinigų, kurių 
jis turėjo banke $3,600. Bet 
pakol merginos advokatas 
nuvyko į banką, Vaškevičia 
pinigus jau išsiėmė ir išdu- žygiuotojai, atvykę ties 
me. Kur jis dabar yra, me- ...
kas nežino. Giminių Water- 
buryje jis neturi. Jeigu jis 
sugrįš atgal į Waterburį, 
Liaudinskaitė trauks jį teis
man ir reikalaus $5,000 atly
ginimo už jos suviliojimą.

Zenkauskas Sugau
tas Kanadoje.

Rusijoj Sudegė 
440 Namų.

•i” i,

Susikirtimas su policija 
įvyko, komunistų maršuoto- 
jams nepaklausius policijos 
įsakymo palikti savo raudo
nas vėliavas už kapinių var
tų. Vienas policininkas ir 
dvejetas dešimčių komunis
tų buvo sužeisti.

vadinama “raudonąja sie
na,” kur buvo Paryžiaus ko- 
munarai sušaudyti, rado čia 
jau pirmiau jų atžygiavu
sius priešingos frakcijos ko
munistus, ir tarp abiejų frak
cijų prasidėjo muštynės. Po- 

C • • 1 1- !>• • licija turėjo darbo, kol juosSuimta Didele rmi- išskyrė.
gy. į ____ j Apie 350 komunistu buvogy Dirbtuve. areštuota.

Valdžios agentai Brookly- ~
ne susekė ir suėmė didelę pi- Brazilijoj Sukilimas 
nigų dirbtuvę, kurioj rado
1,000,000 jau padalytų ne-' žinios iš Rio de Janeiro 
tikrų dolerių ir popieros ko- sako, kad Brazilijos provin- 
kiems keturiems milionams cŪ°i. . Parahyba pradėjo 
dolerių. Buvo areštuoti 4 
italai, kuriuos detektivai už
tiko spausdinant netikrus 
dolerius. Rasta daugybė dar 
neišdžiūvusių ir nesukarpy
tų popieros lakštų, ant kurių 
buvo atmuštos 10-dolerinės, 
20-dolerinės ir 50-dolerinės.

Dabar suimti jau visi trįs 
lietuviai banditai, kurie 

išplėšė Waterburio banką.
Pereitą sąvaitę Kanadoj 

buvo sugautas Kazys Zen
kauskas, 19 metų amžiaus 
vaikėzas, kuris kartu su 
dviem kitais lietuviais 28 d. 
kovo apiplėšė Waterburio 
priemiestyje Watertowne 
banką. Plačiau apie tai bu
vo rašyta 16-tame “Keleivio” 
numery.

Plėšime dalyvavo 3 Ame
rikoj augę lietuviai: Kazys 
Zenkauskas, Edvardas Poš
kus (Puckus) ir Jonas Žmui- 
dinas, kuris angliškai vadi
nasi “John Smeden.”

Apiplėšę 28 kovo Water- 
town Trust Co. banką, jie 
visi tris pabėgo. Po 10 die
nų žmuidinas buvo suimtas 
Detroite .ir pargabentas 
gal i Waterto\vną.

Gegužės mėnesyje 
Louiso mieste detektivai 
gavo Edvardą Poškų.

Gi pereitą sąvaitę Wind- 
soro mieste, Ontario provin
cijoj, Kanadoje, buvo su
gautas ir trečias plėšikas — 
Kazys Zenkauskas. Jis taip 
pat jau pargabentas Con
necticut valstijom Dabar vi
si trįs sėdi kalėjime.

Jie išplėšė iš Watertowno 
banko $22,000 grynais pini
gais ir pabėgo pavogtu auto- 
mobilium į New Haveną. 
Tenai jie pasidalijo grobiu 
ir išsiskirstė. Vėliaus jie bu
vo visi trįs susitikę vakaruo
se, bet pajutę, kad policija 
juos sekė, vėl išsiblaškė. Pi
nigus išleido ant moterų ir 
gėrimų.
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AMERIKIEČIŲ EKSKUR
SIJA PLAUKIA LIE

TUVON.
Šiomis dienomis laivu 

“Oscar II” išplaukė Lietu
von amerikiečių ekskursija. 
Dabar ekskursantai prisiun
tė nuo jūrių šitokio turinio 
radiogramą:

“Vardan Vytauto ekskur
santų, iš vidurio ekeano 
siunčiamas nuoširdus svei-

Voldemaro Prasižengimas 
Prieš Tautininkų Valdžią

Pral. Olšauskas 
Prašo Malonės.

Pralaimėjęs bylą Vyriau-

{DOMIOS žinios iš 
RYGOS.

kinimas užjūryje likusiems šiame Tribunole, kunigų ge- 
lietuviams, giminėms, pažis- nerolas Olšauskas paraše 

___  ‘(jsJ Smetonai prašymą, kad tas 
i kerta vilnis, .1° pasigailėtų ir išleistų iš 
entuziastiškas, kalėjimo.

tamiems ir draugams, 
car II’ narsiai 
ūpas visų ' 
oras puikiausis.”

Pasirašo ekskursijos ko 
misija.

Fašistai Užpuolė 
Socialistus.

Pereitą nedėldienį Austri
jos mieste Dunkelsteine 
gauja ginkluotų fašistų už-

Sako, tautininkai bijojo, 
kad buvusis diktatorius 

jų nenuverstų.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kad Lietuvos 
valdžia areštavo Voldema
rą ir kaltina jį valstybės iš-

.'davimu. Toji išdavystė bu- 
Bet Lietuvos laikraščiai vusį tame, kad savo pareiš- 

mano, kad šitas praloto OI-’kime spaudai Voldemaras 
šausko prašymas nebus Pa_ pasakęs, jog pirmąją Lietu- 

i tenkintas. Viena dėl to, kad vos konstituciją tautininkai 
Olšauskas pasiskubino tą sulaužę, o dabartinė konsti- 
prašymą paduoti^pirma, ne- tUcija neturinti teisėto pa- 

_ mato.
Dabar atėjo ir “Lietuvos 

sprendimą, o antra dėl to, žinios,” kur yra įdėtas Vol- 
kad “tėvelis” Olšauskas pa- demaro pareiškimas apie 
rašė tą prašymą labai piktu Lietuvos konstituciją ir apie

gu Vyriausis Tribunolas pa
skelbė savo motivuotą

I

puolė socialdemokratų susi-;tonu, įžeidžiančiu teismą,*valdžią. “Niekas nežino tiek 
rinkimą ir pradėjo šaudyt.‘parodydamas visą savo kle-.konstitucijos laužymo fak- 
Keliolika darbininku buvo į rikališką akyplėšiškumą. kiek aš,” sako tame pa-
sužeista. Dėl to ant šito prašymo pro- rejškime Voldemaras. O

Austrijos fašistai yra ap- kuratura uždėjo savo rezo- apje Steigiamąjį Seimą bu- 
siginklavę kaip tikra armija liuciją, kad Olšausko raštas |VUsis 
ir tokius užpuolimus ant dar
bininkų susirinkimų daro 
labai tankiai. Austrijoj nėra 
įstatymo, kuris draustų pri
vatiniams žmonėms nešioti 
ginklus.

į akyplėšiškumą? tų, kiek aš,” sako tame pa- 
Dėl to ant šito prašymo pro- reiškime Voldemaras. O

Vokiečiai Apšaudė 
Lenkus.

Varšuvoj pereitą sąvaitę 
kilo sujudimas, nes paskly
do žinių, kad ties Opa- 
lenie kaimu vokiečių pasie
nio sargai puolė lenkų sar
gybą ir apšaudė ją. Vienas 
lenkų karininkas buvęs su
žeistas ir vokiečiai jį nusine
šę su savim. Vienas kareivis

Worcesterio Lietu
vių Iškilmės.

Gegužės 30 Worcesterio 
lietuviai turėjo didelį pikni
ką su iškilmėmis Vytauto 
jubilėjui pažymėti. Dalyva
vo konsulas Žadeikis iš New 
Yorko ir visi žymesni vietos 
lietuvių profesionalai ir vi
suomenės veikėjai. Vietos 
anglų laikraščiai plačiai ši
tas iškilmes aprašė ir pa
veikslų įdėjo. “Daily Tele- 
gram” sako, kad iškilmėse 
dalyvavo 2,500 lietuvių.

. - ------- j diktatorius sako, kad
prie Smetonos visai nebūtų “jjs buvo Lietuvai neišven- 
prileistas. Tiesa, šituo Tei-jmjagas, būtinas. Aš galė- 
kalu turės da pasisakyti tei- čiau prisiminti savo straips- 
singumo ministeris, bet ma- ^yg, kuriais aš sveikinau 
noma, kad ir jisai pritars spaudoje Steigiamąjį Sei- 
prokuraturai, kad Olšausko Dar 1917 metais Petra- 
prašymas butų padėtas gur- pny aš pasakiau: ‘Tv: 
ban. * L__; -

Savo prašyme šitas gal- me/ vu i
variezas prisipažįsta Smeto- Seimo mes laukėme visi, 
nai, kad jis esąs juodžiausisi m , ..... . .fašistas, nesėtais ir pini- , Tal beveik stipriausi VoĮ- 
gais rėmęs fašistiškų aky-dema™ zod?lai <>. Par.e,lsk‘: 
plėšų kitąsyk leidžiamą T1^> Jls ^>9° lsIe'stl 
“Tautos Valią,“ kuri Lietu- da ,r ,k.^ Pareiškimą, kur 
vos konstituciją lygino prie'J?5 «^9° daugiau užgauti 
“žydo kromelio.” Olšaus- dabartinę raidžią. Bet jeigu 
kai sakosi rėmęs tą fašistų'J?. ,’?davyste remiama vien 
“Valią“ ir kovojęs prieš šie- ‘lk šituo pareiškimu tai ais- 
ŽPvičiaus-Griniaus valdžia lku’ kad suo turi but Pakas- zeviciaus-urmiau> vaiazią. !fac„ V1W

Taigi pasirodo, kad koks 
jis buvo juodašimtis caro 
laikais, toks pasiliko ir da
bar.

: Tki pasi
matymo Steigiamame Sei- 

’ Iš to jau matyti, kad

ANGLIJA NEKAS TUNE
LIO FRANCUZIJON.
Anglijoje buvo kilęs su

manymas kasti tunelį jūrių 
apačia iš Anglijos į Francu- 
ziją, taip kad su Europos 
d idžemiu galima butų susi
siekti traukiniais. Bet impe
rijos apsaugos komisija šitą 
projektą atmetė, nes apskai. 
čiuota, kad iškasimas tokio 
tunelio kainuotų daug bran
giau, negu naudos iš jo bu
tų. Be to, anglai bijosi, kad 
kilus karui, priešai galėtų 
panaudoti tą tunelį įsiverži
mui į Angliją, arba galėtų j 
sunaikinti, užlieti vandeniu, 
ir tuomet visas darbas nuei
tų niekais. _____

Indijoj 100 Užmuš
ta Ir 900 Sužeista. j
Vėliausios žinios iš Indi

jos sako, kad Raguno mies
te, kur tarp streikuojančių 
uosto darbininkų ir parga
bentų kiniečių streiklaužių 
įvyko anądien riaušės, už
muštų skaičius siekia 100 
žmonių, o sužeistų—900. Vi
si ligonbučiai esą užversti 
sužeistais žmonėmis.

GARLAIVIS NUSKENDO.
Anglijos pakrašty pereitą 

nedėldienį susidūrė švedų 
garlaivis “Inger” su italų 
garlaiviu “Litemo.” Švedų 
laivas plaukė su anglimis ir 
tuoj nuskendo. Nelaimėj žu
vo 15 žmonių.

Parahyba pradėjo 
smarkiai veikti sukilėliai, 
kuriems vadovauja parla
mento atstovas Jose Perei- 
ra. Jie turėjo jati kelis susi- t B
rėmimus su valdžios jėgo- taipgi buvęs paimtas vokie- 
mis ir vienas mušis tęsėsi čių nelaisvėn. Lenkijos val- 
net 54 valandas. Pereitą są- džia nusiuntė per savo at- 
vaitę prasidėjo naujas susi-'stovybę Berlyne protestą 

Valdžios karei-j Vokietijos valdžiai ir reika
lauja paleisti paimtus ne
laisvėn lenkus.

KUNIGAS AREŠTUOTAS
New Y'orke tapo areštuo

tas kun. H. W. Hunter, ku
ris grąsinimais mėgino iš
gauti iš tūlo brokerio $75,- 
000. Brokeris parodė teisme 
kunigo rašytus jam grasi
nančius laiškus.

rėmimas.
viam j pagalbą pribuvo 150 
policistų su 150,000 šovinių.

LENKAS NUŽUDYTAS 
ELEKTROS KĖDĖJ.

New Yorko kalėjime Sing. 
Sing pereitą sąvaitę buvo! 
nužudytas elektros kėdėj 
lenkas vardu Stanislovas 
Ziolkovskis. Jis buvo pa
smerktas mirti už žmogžu
dystę.

Išsprogdino Val
džios Rumus.

Maduros mieste, Indijoj, 
nežinomi žmonės pereitą są
vaitę Įmetė bombą per lan
gą į valdžios rumus. Bomba 

.sprogo su didžiausiu smar
kumu, sudaužė visus rakan
dus ir apgriovė kambarius. 

! Ar buvo kas užmuštas, ži
nios nesako. Policija jieško 
kaltininkų.

FORDAS PARGABENO 
MURO NAMĄ IŠ 

ANGLIJOS.
Fordas nupirko Anglijoj 

seną, seną muro namą, kuris KINIEČIŲ MAIŠTININKAI 
buvo pastatytas dar 14-ta- GIRIAS! LAIMĖJIMAIS, 
me šimtmety. Namas pasta-

tonų. .
jį išardė, visą medžiagą su- 

Miss Elsie McKenzie ap- dėjo į skrynes, sunumeravo 
skundė buvusį Bostono ma- ir atvežė laivu “London 
jorą Haines’ą, kuriam ji dir- Citizen” j New Yorką. Sako- 
bo kaip sekretorė. Ji reika- ma, kad Fordas norįs pasi- 
lauja iš jo $20,000. Turbut statyt tą namą savo miestely, 
jis jai kuo nors prasikalto. Dcarborn, Mich.

Šiaurės Kynų generolų 
tytas iš akmenų ir sveria 480 sąjunga, kuri pakėlė maištą 

Amatninkai atsargiai prieš Nankino vyriausybę, 
giriasi, kad paskutinėmis 
dienomis jai pasisekė už
duoti valdžios kariumenei 
didelį smūgį ir paimti nelais
vėn 50,000 kareivių. Nami
nis karas Kynuose eina visu 
atkaklumu. iI —

tas” kur kitur, nes vien dėl 
šito vargiai jis butų kaltina
mas.

Ir Ryga tam netiki. Ži
nios iš Rygos stačiai sako, 
kad Voldemaras buvo areš
tuotas ne dėl to pareiškimo, 
bet dėl to, jog bijojo laikyti 
jį liuosą, nes buvę susekta,

FARMOS NUKRITO
ORLAIVIS.

Norwich, Conn. — Perei
tą sąvaitę netoli nuo čia nu- kad jis norįs pasigrobti val- 
krito pašto orlaivis, kuris lė- džią į savo rankas.
kė iš Bostono. Orlaivyje bu-!
vo 3 pasažieriai, bet visi iš
liko sveiki.

ANT

Arkivyskupas Išsi
žadėjo Bažnyčios.

/ Taupomojo Banko Depozitoriusz

“The Bo*ton Herald" š. m. 23 gegužės rašė apie 
“Pidelę Šeru Suktybę.” Sako:

“Ligi šiol Connecticut valstijoj areštuota trylika 
žmonių, o Massachusetts du...

“Connecticut vyriausybė sako, kad tai buvo di
džiausia šėrų suktybė toj valstijoj, ir ji padarė areš
tų Massachusetts, Maryland, Pennsylvania ir Ken- 
tucky valstijose. Įvelti žmonės yra šėrų selsmanai 
daugiausia iš Massachusetts valstijos...

“Pas tuos selsmanus rasta bankų slipsų pinigams 
išimti. Jie padaryti ant vardų... taip kad tie selsma
nai tuoj galėtų išsiimti žmonių pinigus už parduo
tus šėrus.”

Selsmanas. kuris pataria žmogui išimti iš banko 
pinigus ir įdėti į jo parduodamus šėrus. turėtų būt 
skaitomas kaip nužiūrimas asmuo... Palik savo pini
gus banke, nes ten geriausia jiems vieta.

The Boston Five Cents Savings Bank
30 School Street, Boston

1900 Centre Street 696 Centre Street
West Roxhury Jamaica Plain

Sako, kunigų organizacija 
yra blėdinga žmonijos 

progresui.
Associated Press žinių 

' agentūra praneša iš Charko
vo, kad Ukrainos bažnyčios 

' galva, arkivyskupas Kons
tantinas Krotovič, šiomis 
dienomis išsižadėjo bažny
čios ir paskelbė šitokį savo 
pranešimą:

| “Išdirbęs daug metų baž
nyčiai ir dabar perkratęs vi
są dvasiškijos darbuotę aš 
įsitikinau, kad bažnyčia yra 
blėdinga žmonijos progre
sui ir priešinga sovietų val
džiai. Dabar prieš sovietus 
yra ruošiamas kryžiaus ka
ras, kurį vadovaus Romos 
popiežius. Tas parodo baž
nyčios socialį neteisingumą, 
parodo, kad bažnyčia su sa
vo kunigais visuomet gina 
turtingųjų viešpatavimą. 
Todėl aš išsižadu bažnyčios 
ir grįžtu atgal prie savo kul
tūrinio darbo kaip mokyto- 
• * 9
jas. . „ __
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MELUOJA PER AKIS.
Lietuvos 

ro organas, 
tis,” rašo:

“Katalikų
dien puolama iš visų pusių. Mo
bilizuojamos visos jėgos šia: 
dieviškajai galybei nugalėti. Ji 
atakuojama naujausiais ir suk
čiausiais ginklais. Visi tikintie
ji turi pasidaryti tvirtovėmis 
kad sulaikytų šių pragariškų 

jėgų antpuolį.
“štai vien; tvirtina, jog mok

slas ir tikyba griežtai nesude
rinami dalykai. Jog. jei kas 
ri būti ‘mokytas,’ tai turi 
pripažinti Dievo, juoktis 
Bažnyčios, netikėti sielos 

mirtingumu.
“O. tikrovėje, yra visiškai 

kas kita. Tikyba ir mokslas ne 
tik kad vienas kitam neprie- 
šingi. bet dar remia \ ienas an
trą.“

Klerikalų laikraštis čia 
meluoja per akis. Juk visų 
geriausių rašytojų veikalai 
Romos bažnyčios ir šiandien 
yra uždrausti katalikams 
skaityti. Mokslininkas Bnt- 
no buvo kunigų sudegintas 
ant laužo užtai, kad skelbė, 
jog žemė yra apskrita ir su
kasi aplink savo ašį. Bažny
čia tuomet tikėjo, kad žemė 
yra plokščia kaip blynas, ir 
kad ji stovi vietoj, o saulė 
aplink ją sukasi.

Prieš evoliucijos

riausios valdžios ponas yra 
pati tauta, kad visų valstybės 
reikalų tvarkymas priklauso ( 
pačiai tautai. Kai kas dabar ( 
tvirtinti nori, kad St. Seimas 
nebuvo tautos valios reiškėjas,* 

nes jis buvo nesąmoningų pi-' 

liečiu išrinktas. Bet nedvejo-; 
jant galima pasakyti, kad jei-j 
gu St. Seimas, vietoj demokra
tinės tvarkos, butų kokį kara
lių pasodinęs, tai tą pačią die
ną jis butų turėjęs pats ir su 
savo karalium sudulkėti.

"Antras labai svarbus St. 
Seimo darbas buvo žemės re
formos įstatymo priėmimas. 
Lietuviai, kovodami dėl savo; 
neprik la usomv bės. 
kovojo <lėl teisingo 
dymo sutvarkymo, 
symo tų skriaudų, 
ištisus amžius 
kai žemės dirbėjams

►s.

daugiausia 
žemės val
dei at i tai
ku rius per

darė dvarinin- 
valstie- 

čiams. Steigiamasis Seimas 
žemės valdymą sutvarkė taip, 
kaip norėjo dėl nepriklausomy
bės kovojusi tauta, ir šiandien 
mes matome dešimtis tūkstan
čių naujų ūkininkų valstiečių, 
kurie savo krašte dirba savo 
žemę.“

Vadinasi. Steigiamas Sei
mas. reikšdamas tautos va
lią. netik Įkūrė Lietuvos Res
publiką. bet ir nustatė jai 
tvarką. Įstatė ją i nepriklau
somojo gyvenimo vėžes. .

Ir dabartiniai preudopat- 
riotai nesigėdi sakyti, kad

Prieš evoliucijos mokslą! Steigiamojo Seimo sukaktu- 
tikybos skelbėjai ir šiandien] neturi jokios reikšmės 

Lietuvos valstybei! Fašistu 
smurtas 16 gruodžio naktį 
turėjo, mat. didesnę reikš-

I

stoja piestu. Ir dvidešimta
me amžiuje kunigai da nesi
gėdi tvirtinti, kad pasaulis 
buvo Dievo sutvertas iš nie
ko.
Ir visa to akyvaizdoj jie ne- 

sisarmatija rašyt, kad tiky
ba mokslui nesanti priešin
ga. bet dar remianti mokslą.

Didesnių melagių ir veid
mainių, kaip kunigai, pasau
ly nėra.

me.

RAČKAUSKAS IŠTREM
TAS AFRIKON?

Mes jau rašėm, kad žino
mas Amerikos lietuviams 
p. Račkauskas tapo paskir
tas Lietuvos konsulu Pietų 
Afrikoj. “Sandara” dabar 
mano, kad paskirimas p. 
Račkausko i tolimąją ir pu
siau laukinę Afriką konsulu 
yra beveik lygus ištrėmimui 
žmogaus iš tėvynės ir atski- 
rimui nuo savųjų. Suglau- 

Įąeiuvoje nieKas neapvaiKs-(lus -Sandaros” pasalra to- 
cio.io, nes patriotų valdžia - - 
buvo priešinga tam. Jos

i
I
i

“LIETUVOS ŪKININKAS” 
APIE STEIGIAMOJO SEI

MO SUKAKTUVES.
Kaip rodos. Steigiamojo 

Seimo 10 metų sukaktuvių 
Lietuvoje niekas neapvaikš-

kia:
Pirma p. Račkauskas bu-

spauda iškalno jau pasakė, vo Lietuvos atstovybės Lon- 
kad Steigiamas Seimas me- -
ko gera Lietuvai nėra pada- įuvo

'■Smetona poną Galvanauską 
atšaukęs, nes Galvanauskas 
būdamas kitą syk Lietuvos 
ministeriu pirmininku buvo 
areštavęs Smetoną už kėsi
nimąsi nuversti vyriausybę. 

Atšaukus iš Londono Gal
vanauską, jo vieton buvo

kad Steigiamas Seimas nie-

ręs, todėl jo sukaktuvės ne
turinčios jokios reikšmės ir 
neverta esą jas minėti.

“Lietuvos Ūkininkas” 
tuo nesutinka ir sako:

“Mes į šitas sukaktuves 
taip žiūrime.

“Visų musų atgyjančios tau-

done sekretorium. Atstovu 
__ j Galvanauskas. Bet

ki-

< Ji galvojo kodėl kitos 
moteris jos vengie

V,EV AS pirmiausių <i;. j. u. k inuos ponia
Ūsas atliko atsikrausčiusi į naują kai- 

mir.ysię. tai atlankė savo mergy-’t-s <irauges. 
Buvo jai malonus apsilankymas, lwt kažin 
ko jos draugės neatlankė j<>s namų.

Per daug metu por.ia Ūsas troško gyventi 
geresnėj kaimynystė;, . i-" tud;-.ug jos tau
tiečių gyveno. Tečiau kada 
—kaimynės moteris, nor
is syk

Ji buvo begalo tuom nūs 
dus, bet syki jos draugė airi 
priežastį. Tai buvo atstuir 
atsidavimas. Ji pradėjo varu 
muilą—Lifebuoy. Dabar j: 
rė didelio ratelio lietuvių

Retai dasiprotėjant

c.a apsigyveno 
buvo prielankios 

bet greit nustojo ja Įdomauti.
■r.inus ir nuliū
si pasakė jai to 
antis prakaito 
t i valanti toilet 
a populiarė na-

iraugių.
• natis mm

. HEALTH
SOAP

kaili už ši netikumą, nes mes greit apsipra- 
tom su visada esamu atsidavimu. Bet kiti 
pastebi momentaliai. .Mes visi prakaituojant, 
net ir vėsiomis dienomis, mokslas mums sa
ko, kad odos skylutes išleidžia iki kvortos 
atsiduodančiu išmatų.

Stebėtinas muilas veido spalvai.
Lifebuoy yra stebėtinas veido spalvai mui
las—taip sako tūkstančiai Unksmių lietuvių 
kilmės moterų. Lifebuoy gilios-valančios 
putos padaro išblyškusią odą žėrinčia svei
kata. blizgančia grože. Jo malonus, extra 
švarus kvapsnis—kuris dingsta plaunant— 
pasako Lifebuoy švarumą.

Priimk 'Lifebuoy šiandien—jis taps jūsų 
šeimos toileto muilas.

LEVER BROTHERS CO.. Cambridge. Mass

stops bodų odor
v

IŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor )

BRAZILIJA.
Rusijos pabėgėliai.—Šio

mis dienomis i Rio de Janei- 
ro miestą atvyko apie 180 
vokiečių kolonistų iš Rusi
jos. Jie vyksta su visomis sa
vo šeimynomis Į šv. Kateri
nos provinciją, kur yra Įkur
ta vokiečių ūkininkų koloni
ja. Tai yra tie patys vokie-Į 
čiai kolonistai, apie kuriuos/, 
nesenai buvo musų spaudoj |au y.ra 
rašoma, kaip jie bėgo iš Ru
sijos per Lietuvą. Jie buvo 
apsigyvenę Rusijoj apie 
Volgą ir ilgus metus tenai iš
gyveno, l>et prie bolševikų 
diktatūros jie nebegalėjo iš
kentėti ir palikę savo ukius 
pabėgo. Vokietijos valdžia 
ir visuomenė padėjo jiems 
išvažiuot Į Braziliją, nes Vo
kietijoj irgi sunkus laikai.

KUBA.
Nori uždaryti ateiviams 

duris. — Atstovas Santiago 
Verdeja Įnešė Kubos parla- 
mentan Įstatymo sumany
mą, kad uždaryti duris vi
siems ateiviams, kurie atva
žiuoja iš kitų šalių darbo 
jieškoti Kubos cukraus lau
kuose. Negana to, visus sve
timšalius darbininkus, kurie 

yrą tokiais tikslais Ku- 
bon Įvažiavę, išvežti Kubos 
lėšomis atgal i tas šalis, iš 
kur jie atvyko.

Vyšnios medis.
< Japonų pasaka.)

Vienoje Japonijos dalyje 
yra labai senas ir gausus vyš
nios medis, vadinamas Tuo- 
roku-zakura, arba “šešio
liktos dienos vyšnios me- 

Jis žydi kiekvienų me-

tos, pastangų tikslas "5'< paskirtas klerikalas Bizaus- 
Jam, žinoma, nepatiko, 
atstovybės sekretorium 
laisvamanis Račkaus- 
Todėl jis pareikalavo, 

valdžia Račkauską iš

priklausoma Lietuva. O nepri- į.^ 
klausomvbės atstatymo ženk
las yra tas. kad tauta jau gali 

savo visuotina valia per tobu- 
liausiai išrinktą savo atstovybę 

tą nepriklausomybę paskelbti. Londono atstovybės atsiim- 
ka.p ir patvirtinti. Teisybė, tų Račkauskas buvo 
Lietuvos nepriklausomyliė bu- šauktas Kaunan, bet rai
vo jau anksčiau paskelbta Tau-(f^ja neįurėjo kur jį dėti, ir 

Bet tai tik buvo buvo sumanyta išsius-
bet nepatvirtini- tj jj Afrikon>

kam
, vra

kaip ir patvirtinti. Teisybė. at-

Daugely vietų Švedijoj 
kalėjimai visai užsidaro, nes 
nėra kalinių. Estermelmo 
kalėjimas pernai buvo pa
verstas valstybės archyvo 
skyrium, o Vendenbergo 
miesto valdyba nesenai nu
tarė savo kalėjimą visai už
daryti.

Anglijoj kalėjimai taip
pat tuštėja. Ant kaikurių ka-di. 
Įėjimų vartų tenai galima tų, pirmo mėnesio šešioliktą 
matyt iškabintus šitokius 
skelbimus: “Kalėjimas par
siduoda prieinama kaina."

Taigi, protestoniškose ša
lyse kalėjimai nyksta. Reiš
kia, žmonės tenai kuliurėja 
ir piktadarių skaičius eina 
mažyn. Tuo tarpu šventoj 
musu Lietuvoj, kur žmones 
doros mokino per 500 metų samurajus, bajoras. Tas sa- 
Romos katalikų kunigai, į mūra jus turėjęs sodą, o so- 
reikia vis naujų ir naujų ka- de augęs vyšnios medis. 
Įėjimų. į Kasmet, balandžio mėnesi,

Mes norėtume, kad gud-i Vs apsikraudavo žiedais, 
ras musu ‘Mušiu ganytojai” Atsimena samurajus, kad, 
paaiškintų, kodėl taip yra.

tos Tarybos, 
paskelbimas, 
mas. Maža. pav.. pasakyti, kad 
aš ūkį perku. Nupirktas jis1; 

bus tik tada, kai bus padaryti 
tvirti dokumentai.

“Taigi St. Seimo susirinki- _
mas buvo aukščiausiu tautos Lietuvoje sparčiai auga ka- 
siekimų laimėjimo apvainika- Įėjimų skaičius. Pavyzdžiui, 
Vimas. todėl jau vien dėl to ši- Raseiniuose atidalytas nau- 
to susirinkimo diena turėtų jas kalėjimas; Utenoj atida- 
buti mums minėtina. j rytas naujas kalėjimas; Za-

“Iš Steigiamojo Seimo darbų rašuose atidalytas naujas 
visų pirma pirmaeilinės reikš- kalėjimas. Be to da nauji 
mės turi valstybės tvarkos pa- kalėjimai ruošiami Mariam- 
grindinių Įstatymų — Konsti- pelėje ir Telšiuose, 
tucijos priėmimas. Steigiama-’ Lietuva nedidelė šalis, tu
si s Seimas, priimdamas vals- ri vos 2,300,000 gyventojų, 
tybės konstituciją, pareiškė jį o kalinių yra daugiau kaip 
išrinkusios tautos valią, kaip 3,000. neskaitant tų, kurie 
turi Lietuva valdytis. sėdi už politiką.

“Tautos valia pasirodė esan- Tuo tarpu Švedija turi 
ti tokia, kad Lietuva turi vai- <8.000,000 gyventojų, O kali
ntis demokratiškos tvarkos nių vos tik 2,000, ' vadinasi, 
pagrindais. Per Steigiamąjį visu trečdaliu mažiau negu 
Seimą tauta pasisakė, kad vv- Lietuvoje.

LIETUVOJE AUGA 
KALĖJIMAI.

Laikraščiai praneša, kad

i

FRANCUZUA.
Darbininkų apdrauda. — 

Francuzijoj išleista Įstaty
mas, kuriuo Įvedama taip 
vadinama socialė apdrauda. 
Ji qjsaugoja darbininkų šei
mynas nuo visokių sunkeny
bių. Įstatymas turėjo ineiti 
galion jau nuo šių metų 1 
liepos, bet darbo ministeris 
pranešė, kad reikės dar apie 
porą mėnesių palaukt, pa
kol viskas bus galutinai su
ruošta. Einant tuo Įstatymu, 
Francuzijoj bus apdrausta 
apie 8,000,000 darbininkų.

ANGLIJA.
Valdžia rūpinas bedar

biais. — Darbiečių valdžia 
prižadėjo duoti piniginę pa
ramą viešiems darbams, kad 
parūpinus bedarbiams už
darbio. Tokių darbų esą nu
matyta 39,325.000 svarų su
mai ir jiems atlikti reikėsią 
apie 140,000 darbininkų per 
apskritus metus.

darni kam nors išreikšti sa
vo dideli liūdėsi, dažnai per- 

■sipiauna peiliu sau vidurius, 
j—tai jie vadina “chara
kiri”) kaip pritinka samu
rajui. Ir jo siela perėjo Į vyš
nios medį, kuris tuojau pra
žydo, nors buvo dar tik 16-ta 
sausio. Nuo to laiko, kas
met jis žydi tiktai pirmo mė
nesio šešioliktą dieną, šaltu

dieną, ir tiktai tą dieną. Tai
gi jis žydi per didelius šal- 
eius. kada paprastai kiekyje-įsni u ,aiku 
nas vyšnios medis dar lau-j \t cm

kia pavasario ir ne drįsta! 
žydėti. Bet Tuo-roku-zakuną 
verčia žydėti gyvybės jėga,;
žmogaus siela.

Gyveno kadaisia _vienas

Pagal V. Chitrovą parašė 
Arėjas (L.) Vitkauskas.

Mano Žvaigžde. !-laugkartų-.w j 1US naSpno ,

ITALIJA.
Emigracijos Įstatymas.— 

Italijos senatan tapo Įneštas 
Įstatymo sumanymas, ku
riuo aštriai draudžiama vi
sokioms laivų kompanijoms 
ir jų agentams vilioti Italijos 
darbininkus i kitas šalis, 
ypač jeigu tokie viliojimai 
yrą apgavingi.

Kas Mums Rašoma.
MORLIN, PA. — Tariu 

širdingiausi padėkos žodį 
Alekui Kamarauskui už tai. 
kad suteikė brangią man ge
gužinę dovaną užprenume
ruodamas visiems metams 
“Keleivi.” Per keletą metų 
nesimačiau su “Keleiviu” ir 
jo pasirodymas mano šlu
boj padarė didelio malonu
mo. “Keleivis” po senovei 
draugiškas ir turtingas skai
tymu. Linkiu drg. A. Ka
marauskui po kelioliką Į 

; dieną rast naujų “Keleivio” 
skaitytojų.

A. J. Banišauskas.

KANADA.
Ateiviai jieško žemes. — 

Iš Edmontono pranešama, 
kad ateivių, kurie jieško že
mės apsigyvenimui, ši pa
vasari i Albertas provinciją 
privažiavo iš Jungtinių Val
stijų ir kitų šalių daug dau
giau, negu kitais metais pri
važiuodavo. Daugiausia že
mės pageidaujama sėdy
boms (homesteadams) 
Peace River apielinkėj. Per 
balandžio mėnesi tenai bu
vo išdalyta 407 tokie homes- 
teadai.

Nanticoke, Pa. — Mamo
se dirbame 3 dienas i sąvai
tę. Man labai malonu “Ke
leivyje” skaityti J. Kruko- 
nio straipsni apie Lietuvos 
fašistus ir jo vargus. Prieš 
naujus metus pas mus dau
guma skaitė “Keleivį.” Ne- 
kurie pakeitė “Keleivi” ir 
ėmė skaityti “Tėvynę,” bet 
jiems “Tėvynė” nelabai pa
tinka ir todėl mano grįžti 
vėl prie “Keleivio.” Turiu 
pasakyti, kad pas mus dau
giausia skaito “Laisvę” ir 
agituoja, kad tai yra geriau- 
sis darbininkų laikraštis. 
Vienok, aš manau visados 
skaityti “Keleivi,” nes jame 
randu daug gražių straips
nių. M. P.

y?
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MOKSLO ŽINIOS.
Kada užges saulė.

Italų mokslininkas Pokar- 
di apskaitė, kad saulė užges 
už 50,000,000 metų. Bet dar 
20,000,000 metų prieš tai 
mūsiškė žemė apšals stora 
ledo luoba ir jau tuomet čia 
nebegalima bus jokia gyvy
bė.

Nors technika nepaprastai 
sparčiai progresuoja, bet 
žmogus vis dėlto neįveik
siąs gamtos. Visa gyvūnija 
pamažu išnyksianti. Apšalęs 
ledu žemės rutulys nustos 
suktis už 19 milijardų metų.

Bet ligi tol dar galima bu
sią ramiai pagyventi.

Gerai da, kad, pasaulį nu
gąsdinęs, šitas mokslininkas 
neužmiršta mus suraminti.

vaiku dar būdamas, jis žais
ti avo po tuo medžiu; jis bu
vo labai jau senas ir matė 

. Kada samura- 
i jus paseno ir visi, ką jis my- 
f įėjo numirė, visame pasauly 

tik tas 
vyšnios medis. Ir staiga, vie
ną vasarą jis pradėjo džiūti. 
Senas samurajus labai nusi
minė. ir kaimynai, norėda
mi jį nuraminti, atnešė ir 
pasodino jo sode kitą gražų, 

! jauną vyšnios medi. Senis 
jiems dėkojo ir sakėsi esąs 
patenkintas. - bet jo sieloje 
buvo labai liūdna, nes jis 
mylėjo seną medi ir niekas 
nebūtų galėjęs jam jo pa
keisti. Bet galų gale jis at
siminė, kad yra būdas, ku
riuo galima išgelbėti myli
mą medi. Nuėjo Į sodą ir nu
silenkęs nudžiuvusiam me
džiui, tarė: “Prašau tavęs, 
buk malonus, pražvdėk dar 
kartą, vietoje tavęs, aš tuo
jau numirsiu,” ir pasitiesęs 
po medžiu kilimą, pasidarė 
chara-kiri, (japonai, norė-

Spindėk, o, tolima žvaigždė!

Tamsiam vidurnaktyje mano, (jam liko brangaus, 
Ir bukie mano kelrodė
Bangose juodo okeano.

Aptemus žemė ir dangus 
Nuolatos perkūnais man 

grūmoja.
Išplėtęs debesio sparnus, 

žaibus tik mėto man po kojų...

Toli žadėtieji krantai. 
Ruknose vakaro paskendę. 
Kuriais tikėjausi šventai. 
Mane paliko nusigandę...

Per plyšį debesio baisaus, 

Tik tavo spindulys man šviečia 
Nuo aukšto, tolimo dangaus 
Ir žutbutinėn kovon kviečia.

Likimas... debesio sparnu.
Uždengs tave žinau...
Aš vien tik vilčia gyvenu
Dėl jos vienos gyventi verta.

P. Mockus.

i

Dūmai apsaugoja sodą
Pavasario šalnos sugadina 

sodų žiedus ir vaisius. Kad 
sodą apsaugojus, pavėjui 
sukuriama ugnis, taip kad 
durnai eitų per visą sodą. Jei 
sodas didelis, tai tokių ug
nių sukuriama keliose vieto
se. Pridedama puvėsių, mėš
lo ar kitokios medžiagos,! 
kad ugnis ilgiau degtų ir kad ’ 
durnų butų daugiau. Taigi 
durnai pridengia žemę ir šal-' 
čio neprileidžiama. į

I
š kožno algos voko pasidėk kiek nors i 

taupomąjį banką. Nežinai kada gali kas 

nors atsitikti ir algos voko negausi. Dėk 

savo pinigus i The First National. didžiau

si Naujos Anglijos banką, po tiesiogine 

Jungtinių Valstijų valdžios priežiūra. Su 

$5 gali atidaryt taupymą ir šiandien.
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Km skaito ir rašo1 © AMERIKOS i r u viĮ’ H !| Kas nieko neveikia 
To niekas nepeilaa

ir gerti. Tuomet tikrai su-
lietuviškas P1™“

PITTSBURGH, PA.

Pittsburgho 
bakūžes ir puikias stubas, 
karts nuo karto, aplanko, 
tikrai lietuviškai-krajaviš- 
kas “daktaras,” su krajaviš- f 
kom “liekarstvom,” žolelėm. 
Jis gydo visokias ligas ir 
gelbsti, musų moterėlėms, 
visokiuose moteriškuose tru- 
beliuose.

Vieną kartą, mano gera Daktaras Skinei Onai pa- 
susiedka, pašaukė mane Į siūlė sumaltos gyvatės ir

Skini Ona klausia dakta
ro patarimo, ką jinai turinti 

' daryti, kad galėtų nors kiek 
sustorėti, subuinėti. Visi 
bernai ją vadina: “Skini5’ 
Anne; ir jei ji galėtų būti 

i nors kiek storesnė, tai tikrai 
įišrodytų, daug gražesnė ir 
(lengviau butų apsivesti, ba 
j jau nusibodo singeliauti.

^X\:,1-rĖ"ii.£:|BR00KLYN0 KRIAUČIŲ REIKALAI
, 1*__ •ka lietuvių tautinės bažny-i 
čios klebonas. Palaidotas 
ant lietuvių tautinių kapi
nių. Dalyvavusiems laidotu
vėse, ponia Grinaveckienė 
surengė puikius pietus.

Bačių Yuozas.

Pas kriaučius vėl grįžta pra- riui, savo mažu uždarbiu, ir 
kaito sunkino sistema. kad turįs dirbti ilgas valan

das, tai tie ponai atsako,

stubą ir supažindino su virš- 
minėtu “daktaru.” “Štai, sa
ko, yra krajavas daktaras. 
Jus skundėtės, kad vaikas 
nemiega. Daktaras jūsų vai
kui pagelbės.” Aš užvedžiau 
kalbą su minėtu “daktaro” 
ir pasisakiau savo trobelius. 
Daktaras tuojau išėmė iš sa
vo krepšio baksiuką žolių, 
sako, čia yra “naktižolės,” 
ir liepė jas išvirti, duoti vai
kui gerti, o tada vaikas tik
rai miegos.

Toliau, “daktaras” pradė
jo mane teirautis apie kitus 
mano trobelius. Girdi, aš 
moterims pagelbsčiu visa
me. Jei katra nor kad “bu
tų,” arba katra nori kad 
“nebūtų,” aš turiu visokių 
liekarstvų. Bet mano durna 
galva nesuprato, ką tas reiš
kia, kad “butų” ir kad “ne
būtų.” Aš paprašiau dakta
ro paaiškinti, ką tas reiškia 
kad “butų” ir “nebūtų.” 
“Daktaras” paaiškino, kad 
tai gimdymo reikalai. Vie
nok tuo “buvimu” ar “nebu
vimu” aš netiek buvau užin- 
teresuota, 1 
vyro sveikata. ] 
nelabai gerai jaučiasi pa- 
starooju laiku. Stilvarke sun
kiai dirbdamas, prie karš
čių, parėjęs iš darbo neturi 
apetito valgyti, nors aš duo
du stikliuką, kitą nuo trejų 
devynerių, ale vistiek ma- Raseinių miesto ir turėjo 52 
žai ką gelbsti. Apie tai aš metu, bet buvo nevedęs, 
papasakojau daktarui. Dak-į Amerikoj išgyveno apie 30 
taras pasiūlė grybelio. Gir- metų. Kadaise prie rusą Ra
di, sutarkuok, apmerk su šeinių kalėjime tarnavo pri- 
šnapsu ir duok vyrui gerti: žiūrėtojų. Buvo “Keleivio” 
pamatysi kaip jus vyro pasi- skaitytoju per 15 metų. Tai 
taisys apetitas ir pasveiks, buvo doras, puikus žmogus. 
Bet aš, išgirdus apie grybelį, ilgą laiką velionis gyve- 
atsiminiau, kad Lietuvoj^ bu- no pas ponią Grinaveckienę 

farmoje, kuri paskutinėj va-

grybelio: apmerkti su šnap- 
su ir gerti, o tikrar pagelbės 
sustorėti.

Visos pirkome liekarstvų 
nuo minėto daktaro. Užmo- 
kėjom: kas dolerį, kas pusę 
dolerio, kas du doleriu, kas 
ir daugiau. Tas priklausė 
nuo svarbumo musų trube- 
lio. Už tai kad “butų” ar 
“nebūtų” — reikia pamokė
ti gana brangiai. Daktaras 
patarė nusipirkti liekarstvų 
daugiau, negu mums dabar 
reikia, ba jis greitai nesu
grįš. Jis turįs labai daug 
kostumeriy ir kol visus ap
einąs, tai trunka kokie 6 mė
nesiai ; o paskui, kol lie- 
karstvas užaugina ant savo 
tuščių lotų kokiam ten mies
telyje ir kol sutaiso, tai vis 
užima laiko.

Aš, įdomaudama, pradė
jau klausinėti daktaro iš kur 
jis tiek daug žino ir kokius 
mokslus yra ėjęs. Daktaras 
sako, kad jis jokių mokslų 
nėjęs, tik turįs dukterį nor- 
sę, kuri žinanti daugiau ne
gu daktaras ir duktė jam pa- 

kiek man rūpėjo* dedanti sutaisyti visas lie- 
Mano vyras karstvas. Kaiminka.

Bet aš, išgirdus apie grybeli,

SCRANTON, PA. 
Mirė Dominykas Šilva.
Gegužės 12 d., 4 dienas 

sirgęs, persiskyrė su šiuo pa
sauliu D. Šilva. Jis paėjo iš

PITTSBURGH, PA. 
iš sand ar iečių darbuotės.
Sandaros kuopų sąryšio 

posėdis įvyko 13 gegužės. Iš
klausytas buvusios vakarie
nės raportas. Pasirodo, gau
ta apie $50 pelno. Nutarta 
padėkuoti visiems prisidėju-j 
siems prie tos šaunios vaka
rienės, I 
kėms Grinienei, Griniūtei ir 
Pauleikiutei, P. P. Giliui ir 
šokikėm Meškauskaitei ir 
Plukiutei, smuikininkui K. 
Savickui, pianistėm p-lei Ra- 
džius ir M. Virbickiutei, 
Jaunam muzikantui, kuris 
gražiai pagriežė ant kons- 
tantinkos, Sandaros moteių 
kuopai už gražų vakarienės 
prirengimą, P. Pivaronui už 
duoną ir keksus, J. Kazlaus
kui už margučius, F. Pikšrui 
už $5 auką ir L. M. D. už lei
dimą dykai naudotis jų nau
ju pianu.

Po gražaus koncerto visi 
dalyviai nulipo ant antro lu
bų, kur sandarietės buvo pa
ruošusi os skanią vakarienę. 
Užkandžiaujant buvo pasa
kyta visa eilė trumpų pra- 
kalbėlių, įvairių linkėjimų ir 
anekdotų.

Į sandaros seimą Chica
goj išrinkta: nuo sanryšio— 
F. Pikšris, K. Benetaitienė 
ir P. Dargis; nuo 36 kp. — 
J. Virbickas ir F. Savickas; 
nuo 43 kp. — P. Pivaronas; 
nuo moterų kuopo® — A. Gi- 
lienė; nuo 84 kp., rodos, 
kun. Z. Vypartas.

Gauta politinio iždo ženk
leliai, kuriuos nariai išsida
lino ir pasižadėjo platinti.

J. Virbickas.

Nors dar mes negirdėjom kad, esą, valandų nereikia 
o4-to skyriaus delegatų ra-'skaityti, jei nori pragyveni- 
portų, iš Amalgameitų Um- padaryti. Reiškia, patys 
jos konvenciĮos atsibūvu- skyriaus viršininkai įveda 
sios Toronto mieste, Cana- prakaito sunkimo sistemą, 
doj, oet iš laikraščių jau ma- lietuvių kriaučių dirbtuvėse, 
tėm, kad Amalgameitų Uni- 0 jeigu ne komunistai 
ja pasisakė už įvedimą 40 buvę ofise, ir šitaip mu- 
darbo valandų sąvaitėje. gy uždarbiai ir darbo sąly- 
rr’"......".... 1........... gos butų nupuolę, ką tuomet

komunistai butų sakę? Da
bar tie begėdžiai, nesisar- 
matina sakyti, kad, girdi, to
kios geros tvarkos dar musų 
lokale nėra buvę. Puiki tvar
ka, ką jau ir sakyti.

Girdėjau aną dieną, ofise 
kriaučius kalbant, buk da
bartiniai viršininkai taip ir 
įsitikinę. Kaip bus rinkimai 
birželio mėnesy, tai, girdi, 
jei tik mudu kandidatuo- 
sim, tikrai kriaučiai mus iš
rinks. _O jei nauji kandida
tuosią, tai vistiek bus komu
nistai ar komunistams parsi
davę; kaip kad S. Masiulis. 
Kriaučiai šitaip kalba; va
dinasi, bolševikai tokią pro
pagandą jau varo. Na, ma
tysim kaip ateis rinkimai.. 
Čia pačių kriaučių reikalas,1 Musų gyvenimas, 
kokį žmogų jie išsirinks, kasdien, apie 6 valandą, 
Svarbiausia, I__k ______
giausia kriaučių susieitų į 
susirinkimą. Žinoma, komu
nistai iš kalno turės savo 
mašiną užsukę, bet jei tik 
skaitlingai kriaučiai susieis, 
tai jų skymai neišdegs.

Nėra abejonės, kad tai 
yra būtina pareiga perkeis
ti dabartinę administraciją 
ir tuomi. gal bent kiek, sulai
kysim, kaip sakiau, grįžimą 
prakaito sunkimo sistemos.

Senas Kriaučius.

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS. |i

darbo 1
Tai yra puiku.' nutarimas, ir 
reikia palinkėti, kad grei
čiau pavyktų musų organi- 

Įzacijai gyvenirnan ivykdy- 
’ti.

kaip antai: daininin- Tečiaus, pažvelgus 
bartines anlinkvbes (

davo su grybeliu, tročydavo 
šunis, pabūgau, kad nenu- , 
tručvčiau ir savo vyro. Aš 
ėmiau aiškinti, kad grybelis 
tručizna, ba Lietuvoj grybe
liu šunis tručija. “Daktaras” 
sako: “Pusė grybelio — tai 
ttiičizna, b čielas grybelis— 
tai liekarstva. Bet aš grybe
lio vistiek bijojau duoti sa
vo vynu, nes bijojau, kad 
nenutručyčiau jo.

Kita mano kaiminka 
skundėsi daktarui, kad jau 
12 metų kaip ženota, o jai 
vis nieko “nebūna” ir gana: 
nors jos vyras ir ji, gerai jau
čiasi ir mylisi. Daktaras da
vė jai liekarstvų ir kitų pa
tarimų, ir tikrino, kad jei tik 
pildys jo prisakymus, tai tik
rai “bus.” Antra mano su- 
siedka irgi su tuo patim tro
belių, kad “nebūna.” Jau 8 
metai kaip ženoti ir taip no
rėtų kad “butų.” o nėra ir 
gana. Jai irgi davė liekarst
vų ir patarimų.

Da kita musų kaiminka 
skundėsi daktarui, kad ji 
turinti šeimynos pakanka
mai ir vos galįs jos vyras iš
maitinti. Ji norinti, kad dau
giau “nebūtų.” Daktaras 
davė ir jai liekarstvų ir pa
tarimų.

Kita musų susiedka klau
sė daktaro patarimų, ką ji 
turinti daryti, kad suplonė- 
jus kiek. Ji esanti jau per- 
stora ir persunki; ir kas kar
tą vis storyn ir sunkyn ei-’ 
nanti, nors valganti nedaug, 
gerti nedaug ką gerianti, tik 
naminio alaus kelias bon- 
kas ir degtinės stikliuką ki
tą į dieną. Daktaras musų 
kaiminkai sako reikia kra- 
javos baltosios pušies išvirti

350 BUTLEGERIĮJ 
TRAUKIA TEISMAN.
Chicagoje valdžia trau

kia teisman 350 žmonių dėl 
• butlegeriavimo.

, M _ > į da
bartines aplinkybes (aš kal
bu apie New Yorko marke- 
tą), prisieina abejoti ar tik
renybėje butų galima su
trumpinti valandas; ypač 
lietuvių skyriaus dirbtuvėse. 
Įvedus darbą nuo kavalkų, 
ir nesant nustatytos pasto
vios darbininko uždarbio 
kainos, algos, diena iš die
nos, eina žemyn ir žemyn. 
Svetimtaučių dirbtuvėse dar 
nėra taip bloga: ten yra pa
stovesnė uždarbio kaina, 
darbininkų algos dar kur 
kas aukštesnės, ir ten dar il
gesnius laikotarpius išdirba. 
Vadinasi, svetimtaučių dirb
tuvėse, darbininkai užsidir
ba geresnį pragyvenimą, ir 
tokiu budu, lengviaus palai
kyti nustatytas unijos va
landas, arba ir tiumpesnes 
įvesti.

Kaip yra pas lietuvius? 
Ar lietuvis, unijistas-kriau- 
čius, dirbdamas 40 ar 44 va
landas, gali nors pusbadį 
pragyven imą užsid irbti ?
Nei... negali. Užmokestis 
tiek nukapota, kad patyręs 
kriaučius, dirbdamas 8 va
landas, negali nei S4 už
dirbti; ir jeigu*zmogus turi 
užlaikyti šeimvna suside-<z */ C

dančią iš 4-5 ypatų, ką jis 
tuomet turi daryti? Atsaky
kit dabartiniai 54-to sky
riaus viršininkai, kurie bol- 
ševikiškai-nachališka politi
ka privedėt skyrių prie šito
kios padėties. Dar toliau: 
jeigu darbininkas pasiskun
džia delegatui, ar sekreto-

Vieno kauniečio, dailinin- vieną draugų nusivedę į ka- 
ko, mirė žmoha. Namie liko reivinę taip prikankino, kad 
mažas, be jokios priežiūros tas apalpo. (Jam dėjo tar- 
vaikutis. 7 
tinkamai palaidoti. Gavęs 
apie tai telegrafu žinią, mu
sų visų mylimas piešėjas 
(jau pavardę užmiršau) ne
išlaikė ir apalpo. Supuolėm, 
atgaivinom ji, nuraminom ir 
nusiuntėm pas komendantą 
prašyti, kad leistų kelioms 
dienoms nuvykti ir palaidoti 
žmoną. Komendantas, nors 
išreiškė savo užuojautą, bet 
leisti nei vienai dienai, sa
ko, jis negalįs. Pirmiausia 
reikia kreiptis į Telšių Rus- _______ _____  ______
teiką, o paskui į Kauno ko- draugai nuolatiniai virėjai. r __ ...........................
jis gali ir leisti parvykti. Te
lefonograma buvo kreiptasi 
pas visus minėtus ponus. 
Bet... nu kaip jus manot?... 
leidimas trims dienoms nu
vykt į Kauną, atėjo po 6 ar 
8 dienų, žmogelis nuvyko 
reikalų sutvarkyti, bet jau 
savo mylimos pačiutės dau
giau nematė.

Musų gyvenimas.

Lavono nėr kam pupirščiuose paišelius, lau- 
z’ - _ pirštus ir kitaip kankino.) 

Apart šitų “locnų virši
ninkų,” iš savo tarpo turė
jom bendrą visai stovyklai 
gaspadorių, kuris skyrė 
bendrus darbus, kaip antai : 
bulvių skusti, vandens pri
nešti i prausyklas, šluoti ko
ridorius, valyt išeinamąsias 
vietas, dirbti virtuvėje prie 
kukorių, išnešioti draugams 
maistą, parnešti virtuvei 
produktų, malkų ir tt.

j Virtuvėje dirbo du musų

mendantą, nes jis_ištrėmė, vienas komunistas, kitas so- 
i.._x x. “j eiaidemokratas. Pirmiau

maistą gamindavo kareiviai, 
į bet jis buvo toks šlykštus, 
kad internuotieji ėmė pra- 

i šyti, leisti jiems patiems ga- 
į mintis. Buvo leista, ir dabar 
maistas nepalyginamai ge
resnis, nors gaunama tokis 
pats kiekis, tų pačių, pro
duktų.

Virtuvėj kabo maisto da
vinio lentelė, kur pasakyta, 

j kiek ir ko, duodama kiek- 
! vienam į dieną. Užrašų ne- 

’ turiu ir jau esu šiek tiek pa
miršęs, bet, maisto gauna
ma maždaug tiek: bulvių 

! 200 gramų, miltų ar kruopų 
100 gr., riebalų 30 gr., mė
sos 50 gramų, cukraus 3 gr. 

J duonos 500 gr. (1 svaras).
Virtuvėj įmūryti du dide- 

, Ii katilai. Jei iš vakaro pa- 
' skyrė tave dirbti virtuvėje, 
; tai turi keltis anksčiau. Ka-

kad kuodau- mus išbudina švilpukas. Su
kilę iš savo gulyklų, skubam 
nusiprausti, pakloti nartus ir 
laukiam kavos. Kiekvienas 
kambarys turi savo gaspa- 
dorių, kuris dėl moteriškų 
jo pareigų, vadinamas “gas- 
padine.” Mano kameroj ga- 
spadinė buvo Seimo atsto
vas N. Radys. Kiekviena ka
mera renkasi gaspadinę iš 
savo tarpo, ką nori. Jos pa
reigos tokios: savo žiniojI vlfcVO LVaalvziO • OCtVV £jl.kLlXJ 1 • • • -v. • 1 J* •
laikyti visus maisto produk- ieni.^.s¥ durtuvais nulydi į < . r - onnrlnli ivivinvAi dirbo V of

O. tos yra muiliniausios putos 
kiek aš esu mačius. r ■ JBĮ ' Jai

j ? / 'f'

Taip, ir jos yra didelė pagelba 
skalbimo dienoj, pavelyki* man 
jums pasakyt... Nė trinti ir 

nė virint nereik

-—— I.............. I —I
Jus norite pasakyt kad tie 

skaisėiai-balti drabužiai 
nebuvo trinti?

(—............ ....... ......
Stebėtina! Jei taip, aš turč-_ 

siu gaut Hinso krautuvėje 
einant namon ....

Gaukite didelį paketą. 
Jis geras dėlras dėl dišių 

taipgi

vanoj ar skalbtu ve...

DALLAS MIESTE AREŠ
TUOTA 100 DEGTIN

DARIŲ-
Dalias mieste, Texas val

stijoj, keliasdešimts prohi- 
bicijos agentų padarė abla- 
vą ant degtindarių ir suėmė 
iš viso 100 žmonių. Sunku 
degtinę išnaikinti, kuomet 
žmonės jos nori.

r

Ne... nė nevirinti! Tos

ištraukė

.&.__ JSJg-i*1 . .,y;„c laiškus) |

" “Sutaupiau drabužius | 
tvirtina Mrs. J. ^hite 

is South Bostono
“Rinso padaro sttte^

rius, aš nė nepajus,y • man nereik trinti »n
sunkaus darbo taipgi Su ^>so, m As
raa, tas sutaupo ir dra diena< Rinso yra labai
džiaugiuosi ^rvJtoju ii dėl dišių, vanoję, norams i 
ekonomiškas, a.
ant medžio daiktų.

"•‘■Vi S' ST*»—■
Tirito. veikiančio, put«-ir

™ to. j® j-g SS SZS p 

smetonuotos putos, k

Saugios putos ev kibimo mašinų
MirbėJPį.» ir 'taUe-K.

menduoja ;įs duoda dvigubai putų, n g
dūkas už puoduką, J 
svariai, išpusu niuil

G,ra.«"<» ^*±^0- C*-**“* ””

reko- 
Puo- 

[enffvo-

dėl baltesnių drabužių

tus ir juos išdavinėti drau
gams. Neprivalgysi tiek, 
kiek norėsi, bet tiek, kiek f 
“gaspadinė” duos. Nei vie-i 
nas čia esančių negyvena 
vien iš valdžios gaunamu 
maistu. Jei kamera nuo ge
rą žmonių gauna aukų, pini
gais ar maisto produktais, 
tai jie yra visų bendra nuo
savybė. Tų aukų, žinoma, 
neužtenka, ir maistą turime 
pirkti iš savo kišeniaus. 

i“Gaspadinė” žiuri eilės, ku
riam ir kokių produktų pirk
ti. Jei kuris iš draugų neturi 
pinigų ir jų iš namų negau
na, tai jis nuo pirkimo at
leistas, bet valgo lygiai su 
kitais, draugų nupirktą. Tai 
kiekvienos kameros kolek
tyvas arba komuna.

j Apart šitų komunų, ma
no laikais buvo du visos sto
vyklos kolektyvai. Vienas 
jų buvo komuunistų (prie jų 
priklausė keli soc.-revoliu- 
cionieriai ir anarchistai), o 
antras buvo bendras valstie
čių liaudininkų su socialde
mokratais. Pirmasis gauda
vo, kažin iš kur, stambias 
sumas pinigų ir todėl jų ko
lektyvo nariai būdavo ne tik 
maistu gerai aprūpinti, bet 

’ ir kitu kuo: kaip tabaku, ci- 
' garėtais, batais ir tt. Musų 
kolektyvas laikėsi savų 
draugų sumestais centais. 
,Geros širdies šiauliškiai apie 
porą kartų atsiuntė roges 
prikrovę lašinių, dešrų, cuk
raus, muilo ir kit ko.

Šitie du stambus kolekty
vai irgi turėjo po žmogų, ku
rie produktus išdalindavo į 
kameras.

i Kolektvvu veikimas buvo• *
daugiau slaptas, negu vie
šas dalykas. Po kiekvienai 
gautai aukai, kuri turi perei
ti per komendanto rankas,, 
komendantas stengdavosi iš
aiškinti, iš kur aukos gautos 
ir kurie jomis naudojasi. 
Tos žinios, žinoma, reika
lingos fašistams, kad terori
zavus musų šelpėjus.

Norėdami išgauti komu
nistų kolektyvo paslaptį,

sandėlį (virtuvėj dirba 2 ar 
! 3 žmonės apart “koševa- 
rų”), paimi produktus, atne
ši virėjam; paskui prineši 
malkų: išplauni katilus
(kad jį velniai, kaip būdavo 
negerai jie išbružyti; mat 
juose viską verda: ir košę, 
ir kruopas, ir barščius, ir... 
kavą. Po kiekvieno virimo, 
net į vidurį įsilipęs, turi ge
rai, su mazgote, išbružyt); 
prineši vandens, išnešioji 
kavą po kameras; vėl plauji 
katilą, pjaustai nuluptas bul
ves, dedi mėsą, kruopas ir 
taip per dien, gana sunkiai 
gauni padirbėti. Bet užtai, 

! kuomet dirbi virtuvėj, tai 
j čia ir valgai, na, o iš viso 
' katilo sau pildamas, vis ne
pasigaili: žiūrėk karvės, o 
gal ožkos, tešmens vieną, ki
tą šmočiuką daugiau paimi 
ir tiek.

; Jeigu negauni bendro t.y. 
■ komunos darbo, tai prisiei- 
‘ na dirbti “namie.” Kiekvie- 
1 nas kambarys, kiekvieną 

dieną, turi iš eilės dižuriuo- 
jantį. Jis irgi turi anksčiau 
atsikelti, atnešti visai kame
rai duoną ir cukrų; atnešt 
malkų, iššluot kambarį; iš
plaut, po kiekvieno valgio, 
bliudus ir šaukštus; vienu 
žodžiu, privalai daboti na
mų tvarką.

(Bus daugiau)

I 1
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Sveikatoj Kampelis^ Kaip Fašistai Persekioja
EJKATOS DALYKAI. įtrūkimas, ar išlaukinio au- O > < f f /

Socialdemokratus.SVEIKATOS DALYKAI.
Akys.

Netrink akiu kuomet kris- 

krislus iš akių yra menka 
procedūra, bet mažai žmo
nių, išskyrus gydytojus ir 
slauges, žino kaip tą pada
lyti. Bile kas gali išmokti 
kaip išimti krislą iš akies. 
Jei krislas įsismeigia į akies 
plėveles, tai jau kitas daly
kas. Tuomet reikia kreiptis 
prie akių gydytojo. Jei ne
bus kreipiama į tai dėmesio, 
tai labai greit galima netek
ti akies, o laikui bėgant tas 
pakenktų ir kitai akiai ir 
žmogus paliktų aklas.

Jei krislai liuosai laikosi 
akyje, pirmiausiai reikia 
žiūrėti, kad rankos butų 
švarios ir jei galima nu
prausti jas prieš pradėsiant 
akį čiupinėti. Paskui reikia 

»paimti mažą pagaliuką ar 
degtuką, ir juomi atversti 
blakstieną. Su kitu degtuku 
ant kurio apvyniota bisku- 
tis vatos, reikia krislą išim
ti. Turi būti labai gera švie
sa, kad jį atradus. Išimk, 
lengvai šluostant su vata ant 
degtuko apvyniota.

Akių užgavimas yra rim
tas dalykas, ir reikalauja 
greitos priežiūros. Visuose 
atsitikimuose reikia surasti 
ir prašalinti priežastį.

Per dieną, kad nors akys 
natūraliai švarios, bet gat
vių dulkės gali kur nors Įsi
smeigti, todėl kasdien akis 
plauki. Reikia išvirti kvortą 
vandens ir jame ištarpint ar
batinį šaukštuką druskos, 
arbatinį šaukštuką sodos, 
arbatinį šaukštuką “boric 
acid" ir arbatinį šaukštuką 
glvcerino. Pripildyti taip va
dinamą akies puoduką (eye 
eup) ir abi akis plauti. Lie
kamą vandenį laikvti di
džioj bonkoj. Užteks per 
kiek laiko.

Akiniai ir kiti apsaugo- 
jantieji dalykai apsaugojo 

7,000 vyrų ir moterų 
1926 ir 1927 m. Užklausi
mai buvo pasiųsti 583 kom
panijoms, kurios atsakė, 
kad jos bandė apsaugoti 
darbininkus darbo vietose.

j Vien tik industrijai pada
ryta blėdies iki $50.000,000 
į metus per netekimą regėji
mo, o juk į šitą sumą neįei
na paties darbininko ir jo 
šeimynos nuostoliai.

I
I
i
las įpuola. Paprastai, išimti

sies kanalo užsikimšimas,— 
bus priežastimi girdėjimo 
netekimo.

Išlaukinis ausies kanalas 
turi dauk vaško. Jis suima 1 11 . _ • vturi dauk vaško. Jis suima Po 1926 metų gruodžio 17 licininkai, už rankų atvelka teismo grąžinti Kauno apy- 
dulkes ir mažus gyvūnus, dienos perversmo, kaip tik kalėjiman, uždaro nuo kitų gardos teismo valst. gynė-
kurie įsigauna į ausį. fašistai paėmė valdžią į sa- kalinių atskirai, kad nema- jui padaryti papildomą tar-

bpilkų, krapštukų, degtu- vo rankas, tuojau pradėjo tytų kiti kaliniai baisių ant dymą.” Kauno apygardos
kų ir kitų aštrių dalykų nie- žmonių kankinimą ir žudy- kūno žaizdų, kad nekeltų teismo, Raseinių nuovados
kuomet nereikia į ausį kišti, mą. Ir juo tolyn, juo labyn 
nes galima perdurti arba su- jie tą darbą varo. Dabar Lie- 
zeisti ausies bubnelį. Jei rei- tuvoje užtenka to, kad esi 
kalas ausį išvalyti, reikia socialdemokratas, (ar bent 
tai daryti minkšta, šlapia kitų pažiūrų) ir tuojau busi 
skepetaitei _ apšauktas pavojingu “visuo-

Kartais tėvai mano, kad menės rimčiai,” be jokio ap- 
ausies skaudėjimas yra vai- kaltinimo medžiagos užda- 
kų paprasta liga, ir jie lau- rys tave į kalėjimą arba iš- 
Ria jos pasjtaisant, kartais siųs į Lietuvos sibyrą—Var- 
ilašindami šilto aliejaus, kad nius. Lietuvos socialdemo- 
tuomi skausmą sumažinus, kratų partija yra legalė, ir 
Daug protingiau yra pa- už prigulėjimą prie jos, ro- 
^aukti gydytoją, kaip tik au- dos, niekas negali žmogaus 
sis pradeda skaudėti. Skaus- sodinti kalėjiman.

t Taip. Fašistai ją laiko le
gate partija, o tuo pačiu lai
ku žvalgybai duoda įsaky
mus socialdemokratus per
sekioti, daryti kratas, šlykš
čias provokacijas ir tuo bu
du veikliausius visuomenės 
veikėjus atidavinėti karo paminėtų draugų buvome

- r - luuko teismams, vienus jų sumušti Žvėga Liudas ir aš. 
•Ji- įniktų,'sušaudyti, kitus sukišti vi-!Liudui — —--------

m arnžiuį j kalėjimus. Tuo buvo sudaužyta galva, pa- 
. i-- i - budu fašistai mano įsitvir- d-rytos Vai.

haip galima kurtumo iš- valdžioje ir pasiskelbti rės ausies truko barabonėlis. 
vengti? Nuo vidurinės au-'isave karaliais. " '------"
sies į gerklę siekia tam tik- T_ . _ . x
ra maža triubelė. Ji įleidžia' Kaip Lietuvoje sudaro- 
oi ą i vidurinę ausį, kad oro m?s. P° 1,vines. ^J’tes, skaity- 

butų vienodas iš abiejų pu
sių.

Jei liežuvėliai (tonsilai) skaitytojams 
ir gerklės plėvelė apie tą šnipas U 
triubelę yra sveikam stovy,J (“Keleivyje” 
vidutine 
Bet jei liežuvėliai nesveiki metu Raseinių rajono žval-* 
ir nosyje auga adenoidai.gv bos (šnipų) viršininku, su i 
vpač prie pat triubelės, tai policijos buriu atvažiavo Į 
galima lengvai ausį užkrės-: pas buvusį Seimo narį s 
i: ypač tuolaiku, kada žmo-'cialdemokratą Praną Viko-’ti po tokiu suklastuotu pro- 

gus turi šaltį nosyje ar gerk- nį jo areštuoti. Vikoniui lai- tokolu, kur surašyti draugai 
Įėję. Vidurinės ausies užkrė-.mingai pavyko iš šnipų na-;ir užnertos jiems kilpos. To
limas daugiausiai atsitinka gų pabėgti į Latviją ir tuo kiu pasirašymu bučiau pri- 
po sirgimų: tymu, skarlati- budu išgelbėti savo sveika-Ridėjęs prie" jų pakorimo. Po 
na arba kita liga. FLIS. tą, o gal ir gyvybę. Vėliau to paleisdavo" į mane šūvį, 

i padarė kratas pas šiuos so- žinoma, pro šalį. Ir taip pa- 
cialdemokratus: agronomą'eiliui keletą kartų baugino. 
Žukauską, buv. Seimo narį, Labai stebiuosi, iš kur pas 
Aleksą Špuką, Petrą šiau- mane radosi tiek kantrybės 

ir kitur, o ir energijos nepasiduoti gal- 
, kai tuo tarpu

kalas ausi išvalyti,

protestų. Skųstis suimtajam teismo tardytojas darė ant- 
neleidžia niekur, kol ant ku- rą tardymą. Pastarasis, rei- 
no nepranyksta žymės. Su- kia pasakyti, nemušė, bet 
imtoji Zuzana Petrauskaitė grasė mušti, kai suimtieji 
taip pat buvo kankinama. * pareiškė, '“kad jie atsiima 
Žvalgyba (Golotinčius) jai pirmuosius parodymus, nes 
siūlė, kad pasiduotų išnieki- Golotinčius prievarta išga- 
nimui visiems ten buvu-'vo iš musų parašus, o kas 
siems šnipams ir policinin-J protokole parodyta mes ne- 
kams.Jei ne,ją muš ir kankys tik, kad nesakėme, bet neži- 
pakol ji nepasirašysianti po nome net kas ten parašyta, 
žvalgybos suklastuotu pro-;Tada tardytojas perskaitė 
tokolu. Petrauskaitė nega- ir žvalgybos protokolus. 
Įėjo pernešti fizinių ir mo-'Liudas Žvėga Antano Gri- 
ralinių kankinimų, ir po to-'giškio nepažįsta ir nėra ma- 
kiu žvalgybos protokolu pa-tęs, o žvalgybos įrašyta, kad 
sirašė. Toj pačioj “byloj" į Grigiškis esąs Žvėgo drau- 
buvo kankinamas Juozas gas. Ir tokių nesąmonių pil- 
Dovydaitis ir Juozas Sirtau-' 
tas, kurie taip pat “pasisa
kė kalti esą" ir parašu pa
tvirtino. Daugiausiai iš čia

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Gerą rytą. tėve. Sakyk, 
gerbiamasis, kas čia tavo 
per paprotys, tas “pagarbin
tas" ir “pagarbintas." Ar tu, 
tėve, jau nemoki žmoniš
kiau pasisveikinti?

—Nausa, Maike. Man za
kristijonas išvirozijo, kad 
visi kiti pasveikinimai yra 
pagoniški ir juos juzina tik 
bedieviai. O geri katalikai, 
kaip aš. privalo sveikintis 
katalikiškai. Anądien praei
damas strytu pamačiau, kaip 
vienas nelabai nobažnas ka
talikas susidūrė prabaštėlį ir 
sako: “Gerą rytą, prabaštė- 
li.” O dukauna asaba tik pa
žiurėjo į jį ir nieko neatsa
kė. Ar tai nesarmata jam, a?

—Palauk, tėve. Čia gėda 
yra ne tam žmogeliui, kuris 
pasielgė kaip visi kultūringi 
žmonės, bet jūsų kunigėliui. 
Jis tai tikrai negražiai pasi
elgė. kad sveikinamas tylė
jo. Antrą vertus, jūsų sveiki- 
nimosi žodžiai nėra visai 
joks sveikinimas. Tais žo
džiais jus nepasveikinate 
savo draugą, bet kažin ką 
garbinai. Garbint ką nors 
yra labai linkę tik laukiniai 
ir šiaip tamsus žmonės. Tai
gi ne musų, bet jūsų sveiki
nimas yra stabmeldiškas. 
Tie žmonės, kurie nepažįsta 
mokslo ir gamtos reiškinių, 
garbindavo daug daiktų: 
saulę, graustinį, žvėris; pas
kui jie garbino visokius ka
ralius, ponus, savo viršinin
kus. Bet dabar, tėve, visi 
rimti žmonės skaito, kad 
mes visi esam lygus ir viens 
kito garbint neverta. Jei 
mes gerais darbais nešam 
žmonijai naudą, tai mus 
žmonės gerbia, mvli, bet ne- , ..
garbina kaip dievu. jpelerą ir užmuštas nukrito Jei liežuvėliai

-Čia tai jau negerai pa-!Ze.1'.en;.Fa,™,'a' ra,!o J! su 
sakei. Maike. Tu sakai, kad 1111 -l,s'a galva 

gus. I ISKASE 8 COLIU ILGIO Į pasiduoti išegzaminavimui:
—Žinoma, tėve, taip turi , , DANTĮ,

būt. ! Alabnmos valstijoj, prie
—Nausa, Maike. Aš su,Tojnbigbee upės, pereitą są- 

tuo sutikti negaliu. Nu, kaip vaite buvo iškastas nežino
tu mane gali lyginti su vyčių gyvūno suakmenėjęs 
vaisku, jeigu aš esu jų gene-į dantis 8 colių ilgio. Apie pu-

Į

žmogus. Tik seniau, tėve, 
bajorai ir ponai buvo pra
manę. kad jie turi baltą kau
lą, šlektną kraują, o “muži
kai, kaip jie sakydavo, yra 
prastesni sutvėrimai.

—Hm!... gal tu, Maike, ir 
į teisybę sakai, kad visi žmo- 
I nės tai p savęs lygus. Reikės 
paklausti zakristijono, kaip 
jis sakys.

—Tu gali klausti ko nori. 
Rimtas, prasilavinęs žmo
gus taip sakys, kaip aš tau 
sakau: bet tavo zakristijo-

' nas gali dar ir priešingai pa
sakyti. Aš manau, kad jis 
■ nedaugiau už tave, tėve, ži
no.

—Tai sakai. Maike, kad 
pagarbinimų nereikia?
I —Žinoma, kad ne. Visos 
kultūringos tautos turi savo 
pasisveikinimus be jokių 
garbinimų. Ir lietuviai turi akis 
savo: sako: gerą rytą; svei
kas gyvas ir tt.

—Olrait. Maike. Bet, kad 
aš neįpratęs tų žodžių: aš 
geriau sakysiu gud morning.

—Bet tai bus angliškai.
—Ai dont kėr. Maike.
—Na. lik sveikas, tėve; 

aš jau turiu skubintis.
—Gud bai, Maike!

ARAS NORĖJO MUŠTIS > 
SU ORLAIVIU.

Pennsylvanijcs valstijoj,1 
Buffalo klony, pereitą sa
vaitę aras puolė orlaivį, ma
tyt, norėdamas apginti lais
vą orą nuo šito sutvėrimo 
įsiveržimo. Farmeriai žiurė
jo didžiausiu 
kaip įniršęs paul 
ant skraidomos 
pradėjo ją mušti savo spar-

FLIS.

KURTUMAS.
Niekuomet nemėgink iš

imti iš ausies vašką kitu kuo. 
kaip tik minkšta skepetaite, 
įsakyk vaikams nieko nedė
ti į ausis.' Guzikai, žimukai

žingeidumu, ir kiti maži dalykėliai daug 
kštis metėsi sykių yra kurtumo priežas- 

mašinos ir timi.

mas ausyje, su karščiu ar be 
karščio, reiškia koki nors 
užsikrėtimą; gi užsikrėti
mas kaltais gali būti labai 
pavojingas. Jeigu gydytojas 
atėjęs randa, kad ausies
bubnas ištinęs, jis praduria
jį. kad leidus skystimui ište- v i v r_____ ______
kėtL Jei jis to nepadarytų, jayko teismams, vienus jų sumušti Žvėga Liudas ir aš.
ausies bubnas pats truktų, sušaudyti, kitus sukišti vi-Į Liudui Žvėgai revolveriu
ir ta ausimi daugiau jau ne
būtų galima girdėti. budu fašistai mano isitvir- darytos galvoje skylės, kai-

Taip žvėriškai sumušę be są
monės paleido iš arešto. Po 

i to vėl areštavo, nes karo lau
ko teismas turėjo teisti. Ma-1 c* X UMvj, vlv|i . . . ** X AU LVloIIlcto lUICJU LcloLl. lUd“

spaudimas ant ausies bubno L°Jai matXs siame straipsny. ne taip p^t kankino auų^_
Raseiniuose, 1927 m. rug- čiau išvardintomis priemo- 

sėjo mėnesy, “Keleivio” nėmis. Apart tų kankinimų, 
jau žinomas mane statydavo prie sienos 

Golotinčius Vladas,’ atsitraukęs žvalgybinin- 
---------------- buvo rašyta(kas su revolveriu rankoje 

ausis neužsikrės.1 apie šį niekšą) būdamas tuo J duoda tokį klausimą: “Ar 
~ ’ .pasirašysi ar ne? — jei ne,

auga adenoidai,!gybos (šnipų) viršininku, su!tai tuojau nušaunu.” Aš bu- 
atvažiavo vau pasiryžęs geriau mirti 
nori so-j kankinamas, negu pasirašy-

nėmis. Apart tų kankinimų,

I

na arba kita liga.

D YGO DIEGAS.
Dygo diegas iš po žemiu, 
Tor.s menkutis iš tamsės’...
Gaivia rasą palytėjęs. 
Stiebės, siekė jis šviesos.
Rožių krūmas sužydėjo. 
Džiaugės saulės spinduliais! 
Pilnas meilės, jai mokėjo 
Savo grože ir žiedais.
Rožių krūmas vyst pradėjo, * 
Jau praeivio nežavės;
Šiaurio srovę palytėjo— 
Vien liūdesiu bešlamės.

Prisiuntė Virvytė.

Jei koks gyvūnas įsi- 
pradėjo ją mušti savo spar- gauna į ausį, reikia mėgint: 
nais ir griebti nagais. Te- jį išplauti šiltu vandeniu: 
čiaus kova buvo trumpa.- jei taip nesiseka, tuomet rei- 
Aras pataikė i orlaivio pro- kia kreiptis pas gydytoją, 

jpelerą jr užmuštas nukrito Jei liežuvėliai (tonsilai) 
, arba sunkus pel

nosi kvėpavimas jaučiamas, 
reikia eiti pas gydytoją ir

rolas? Arba kaip tu gali ly
ginti jo cencelenciją Lietu
vos Smetoną su kokiu ten 
mužiku?

—Palauk, tėve. Tu, ma
tau, nesupranti dalyko. Tai 
kas, kad tu vyčių tarpe už
imi tam tikrą vietą? Tu gali 
daugiau išmanyti už savo 
vyčius, bet tai nereiškia, kad 
pats esi kitokis už juos žmo
gus. Ir tu, ir tavo vyčiai vie
nodai gimėt, augot ir mirsit. 
Tavo vadinamas “cenceten- 
cija” Smetona irgi ne kito
kis sutvėrimas, kaip kaimo

visus nesveikumus reikia 
prašalinti. Jei ausis pradeda 
skaudėti ir kurtumo ženk
lai pasirodo, reikia kuogrei- 
čiausiai teirautis pas gydy
toją. Tuojaus gydant, gali
ma išvengti visiško kurtu
mo.

Apačioje centralio kana
lo, kuris eina i ausies vidų, 
yra ištempta plėvelė, kuri 
vadinama ausies bubnu. Už
pakalyje šio bubno, yra vi-

sė metų atgal netoli tos pat 
vietos buvo iškasti zeuglo- 
dono kaulai. Zeuglodonas, 
tai priešistorinis gyvūnas, iš 
kurio yra išsivystęs dabarti
nis banginis (vieliorybas). 
Kunigai tečiaus sako, kad 
gyvūnai nesivysto: jie tebė- dūrinė ausis, kurioje yra ke- 
*ą tokie pat, kaip Dievas tetas mažų kaulelių, jie taip 
juos sutvėrė. f 'sutvarkyti, kad kuomet vie

nas juda, kiti irgi juda. Vie
no kaulelio viršūnė siekiaGreitai važiuodamas au-

omcbilium pereitą sąvaitę ausies bubną iš vidaus.
Kas tik neleis tiems kau- 

vis- 
tiek ar tai bus ausies bubno

Belgijos karalius Albertas
sunkiai sužeidė 9 metų am- lėliams liuosai judėti 
žirnis vai! a.

JIS ŽINO KOŽNĄ 
APSKRITĮ.

t

dyti, pas mane ir kitur, o ir energijos nepasiduoti gal- 
taip-pat pas valstiečius liau- važudžiams, kai tuo tarpu 
dininkus Antaną Grigiškį ir kiti nušamieji darė tai ką 
Biržinį Juozą. Visus areštą-'žvalgyba įsakė. Taip pat 
vo ir uždarė į kalėjimą.

Pradedama tardymas, tuo'viena kulka nors ir pro šalį 
pačiu prasideda ir suimtuju šaunama. Golotinčius pa- 
kankinimas. b matė, kad išmanęs neiš-

Policijos nuovadoj susi- Raus nieko (mat protokole 
rinko visi šnipai su įvairiais buvo parašyta, kad aš buk 
inkvizicijos įrankiais. Poli-'^ai buvęs slaptos orgamzaci- 
cijai paliepė atvesti vieną Jos narys ir karo lauko teis- 
suimtajį tardymui. Žvalgy- Ta.s butų galėjęs mane, A. 
ba iš anksto turi surašytusŽukauską ir A. Spuką su- 
protokolus, bet dėl formos šaudyti).
klausinėja apie kokį tai ren-1 Telefonograma pareikala- 
giamą sukilimą ir liepia pri- vo iš Šiaulių porą žvalgybi- 
sipažinti. Kada tardomas ninku baigti tardymą. Šiau- 
atsisako nuo žvalgybos su- liškis šnipas, Mimėnas, baig- 

į galvoto išmislo, tada žval- damas jau nemušė. Matyti 
gyba siūlo dideles sumas pi- nebuvo malonumo sutinusio' 
nigų, pažada žvalgyboj duo- nuo smūgių žmogaus mušti, 
ti tarnybą, paleisti iš arešto, už tat gerai pasvaidęs “po 
ir tt. Jei suimtasis ir vėl atsi- matuškie,” padaužęs kumš- 
sako, tada pradeda mušti tį į stalą tardymą baigė, 
tiesiog kumštimis į veidą, “Bylą" perdavė karo lauko 

j revolveriais daužo į ausis, teismui prie 8 pėst. pulko 
paguldo afit grindų kniupš-Šiauliuose. Pirmininku to 

’čią, ant nugaros uždeda len- teismo paskirtas koks tai 
tą paskiau per lentą daužo majoras Radzevičius, ir pats 
tam tikrais įrankiais ir klau- teismas turėjo įvykti 1927 
šia “ar patvirtinsi protokolą m. lapkr. 3 d. Kaip aukš- 
parašu." Kai prižada pa- čiau minėjau Liudas Žvėga 
tvirtinti, tuomet nustoja buvo tuoj po sumušimo pa
kankinę, bet jei pastarasis leistas laisvėn. Atgavęs są- 
netvirtina, tada deda tarpu- monę, jis parašė skundą

stebiuos kaip nekliuvo nei

Čia matote Arthurą V.?Swif-,
tą. kuris yra aplankęs kiekvieną pirščiuosna paišelius ir spau- valstybės gynėjui, pridėjo 
3.076 apskričių Jungtinėse Vals- do rankas, ir jei to dar ne- daktaro liudymą, kuriame 
ti.iose. Jis gali iš atminties pa- užtenka, pirštus įkiša į tarp- buvo konstatuota, kad žaiz- 
sakyti kiekvieno apskričio var- durį, o kitas šnipas spau- dos padarytos nuo sumuši
mą ir kuriam mieste randasi jo džia duris. Durys taip spau- mo. Man tą pavyko padary- 
sėdyba. Jis sako, kad aplankyti džia pirštus, kad kankina- ti kalėjime. Skundai pas'ie- 
kiekvieną tų apskričių jam ėmė masis apalpsta. Kaip kanki- kė krašto apsaugos ministe- 
25 metus laiko ir prisiėjo pada- namasis nustoja sąmonės, rį. (Ministeriu tuo metu bu- 
ryti apie 1,000.000 mylių kelio, tada žvalgyba paima pus- vo gen. Daukantas.) Dau- 
Jis dabar turi 56 metus am- gyvio ranką ir patys po pro- kantas uždėjo rezoliuciją 
žiaus. Dabartiniu laiku jis yra tokolu parašo pavardę. Va- tokią: “Kadangi suimtieji 
Oregono valstijos legislaturos dinasi, tas jau ištardytas, tardant buvo žvalgybos mu- 
iiarys. Primuštąjį be sąmonęs, po- sami, 'bylą’ iš karo lauko

ni protokolai ir po tomis ne
sąmonėmis pasirašiusis pats 
sau neria ant kaklo virvę.

Po antrojo tardymo “by
la’’ perduodama kariume- 
nės teismui. Kariumenės 
teismo valstybės gynėjas 
kap. Gudavičius neatsižiu- 
rėdamas i įrodymus, kaip tie 
pirmieji parodymai išgauti 
sustatė kaltinamąjį aktą su
lig žvalgybos išgautais paro
dymais, bet ne sulig tardy
tojo ir “bylą’’ atidavė ka
riumenės teismui.

1928 m. gegužės 9-11 d. 
kariumenės teismas Rasei
niuose iš žvalgybos pusės 
apklausinėjo visus liudinin
kus, o iš kaltinamųjų pusės 
retam katram liudininkui 
prileido liudyti. Atlikęs teis
mo formą. krokodilio balsu 
išnešė tokį sprendimą: “Ka- 
riumenės teismas respubli
kos vardu atrado kaltais ir 
rado teisinga nubausti: A. 
Žukauską 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, J. Dovydai
tį — 10 metų, Antaną Gri- 
giškį, Petrą Šiaudytį ir ma
ne 8 metais kiekvieną, Žvė- 
gą Liudą, Banį Igną ir Špu- 
ką Aleksą po 5 metus. Bir- 
žinį Juozą, Sirtautą Juozą ir 
Petraitį Liudą po 3 metus 
grąsos kalėjimo ir Petraus
kaitę Zuzaną 1 metams ir 6 
mėn. grąsos kalėjimo.

Nuteistieji padavė apelia
cijos skundą vyr. tribunolui. 
Šis 1928 m. rugsėjo 22 d. iš
žiūrėjo šią bylą ir neradęs 
jokios apkaltinamosios me
džiagos, sulig kuria galima 
butų tokį banditišką kariu
menės teismo (teisingiau, 
Budrevičiaus) sprendimą 
patvirtinti, visus nuteis
tuosius, išskiriant Dovydaitį 
Banį ir Žvėgą, išteisino. Tai 
štai kaip buvo sudaryta by
la socialdemokratams Rasei
niuose. Taip buvo Tauragėj, 
taip buvo Alytuje, taip buvo 
Mariampolėj, taip buvo ki
tuose miestuose, kaip Pane
vėžy, Utenoj ir kitur. ‘Taip 
buvo sudaryta provokacinė 
byla pačiam Lietuvos social
demokratų centro komite
tui, tokiu pat budu nuteistas 
karo lauko teismo Vincas 
Galinis, Jokubėnas ir kiti.

Kaip tik Tribunolas ištei
sino mus, išteisino Mariam- 
polės bylos dalyvius, Smeto
na išleido dekretą, kad to
kios bylos į tribunolą nepa
kliūtų. Banditų sprendimai 
yra galutini ir šventi, nes de
kretas apeliaciją panaikino. 
Iš to mes matom kas yra 
Smetona ir kas»yra fašistai.

J. Novogrodskis.

LOUISIANOJ DIDELI
potviniai:

Potviniai Louisianos val
stijoj užliejo 105,000 akrų 
laukų. Apie 6,000 žmonių 
yra likę be pastogės.
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VISOKIOS ŽINIOS
AZORŲ SALŲ PAKRAN- VERČIA MOTERIS KEL

NES DĖVĖTI.
Sapatyzių fabrike, Bue-

Jau nuo žilos senovės lai- nos Aires mieste, Argenti- 
kų yra žinomos legendos noj, dirba daugiausia lietu- 
apie sirenas—jūrių mergai- vės moterys. Uždirba po 2 
tęs—žuvis. pesu dienai. Dabar fabriko

Iki šiol sirenų dar nieks ponai sugalvojo musų “pa- 
nėra pagavęs. neles” kelnėm apmauti.

Bet nesenai Azorų salos Kelmuotos darbininkės la- 
policija pagavo juroje net bai juokingai atrodo: kai 
kelias gyvas sirenas. komedijantų būrys, nelygi-

Prieš kelis metus Azorų nant per karnavalo šventę, 
salų kaimo Nikoa žvejai pa- taip kad net ponai pilvus su
leido gandus, buk matę si- siėmę juokiasi, kaip iš bez- 
renas. Skeptikai abejojo, bet džionių.
Nikoa restoranėlio savinin-j Kelnes darbininkės pri- 
kas tai patvirtino, pasakęs, valo pirktis prievarta toje 
kad Nikoa pakrantėje gyve- pat fabrikoje. Kuri nenori 
nančios sirenos. Amerikos kelnes autis, — iš darbo pa- 
žurnalistai pranešė apie tai varo.
visam pasauliui. Į Nikoa pra-l Kitos moterys nenorėda- 
dėjo važiuoti daugybė žmo- nios pajuokimo kęsti atsisa- 
nių, kad savo akimis pama-.kė nuo darbo ir nuo kelinių, 
tvtų sirenas. I Kokiu išskaitliavimu fab-

Mažas restoranėlis greit riko ponai šią madą įvedė, 
virto dideliu viešbučiu. j sunku įspėti, rodosi, kad be

^ironnc tilrrai na«irnrl v-1 
davo juroje vakarais, saulei 
leidžiantis. Sirenomis susi
domėjo ir policija. Vakare, 
kada 
buvo 
šviesa 
renos. 
žiavo 
ir pradėjo gaudyti sirenas. 
Sirenos buvo pagautos. Bet 
pasirodė, kad jos buvusios... 
restoranėlio savininko duk
terys ir tarnaitės. Sirenos 
kiekvieną vakarą įvažiuoda
vo valtimi į jurą, nusirėdy- 
davo, prisikabindavo sau 
žuvų uodegas, nutepdavo 
sau krutinę ir veidą baltais 
dažais ir plaukdavo pakran
tės link. Visos mergaitės bu
vo puikios plaukikės ir jau
tėsi vandeny lyg tikros sire
nos.

Naujai atrastoms “sire
noms” viena kino filmą jau 
siūlo sudaryti kontraktą ir 
už didelį atlyginimą rodyti 
savo gabumus filmoje.

“L. ž.”

TĖJĘ PAGAUTOS 
SIRENOS.

site

bandymus darius. Jusu ban
Dabar yra laikas sustot

dymas surasti gardžią kavą 
kožnai dienai pasibaigs iš pir
mo karto, kaip tik paragau-

d įouraine
LAURINAIČIŲ VAIKAS 

PRIGĖRĖ.
Rumforde pereitą sąvaitę 

prigėrė 5 metų amžiaus Po
Sirenos tikrai pasirody- j nuostolio fabriką nieko ne- vilas Laurinaitis. Jisai nu-j 
..._ _■——'i-i. turės ir produkcija sumažės, virto nuo rąsto Andrescog-; 

gino upėj ir vanduo jį nune
šė.

iš restoranėlio į jurų 
paleista prožektorių 
— pasirodė kelios si- 
Policija tuojau išva- 

i jurą motoriniu laivu

turės ir produkcija sumažės, 
nes mergaitės prie kelnių 
nepratę tai su jomis turi 
daug nereikalingo darbo ir 
daug laiko išeikvoja. Bend
rai sakant: kas kur netinka 
tai netinka. “A. L. B.”

MASKVOS ATSTOVAS 
LONDONE ESĄS 

“OPORTUNISTAS.”
“Daily Mail” praneša, kad 

Londone susitiko Sovietų 
žvalgybos (GPU) atstovai. 
Sąryšy su tuo, esą, ne tik žy
mi Sovietų ambasados tar
nautojų ir kitų Sovietų val
dininkų Londone dalis bus 
atšaukta iš Londono, bet ir 
pats ambasadorius Sokolni- 
kovas turės atšauktuosius 
lydėti į Maskvą. Sokolniko- 
vui, esą, prikišamas oportu
nizmas. Jisai prašęs Ix>ndo- 
ne atsilankiusius Sovietų 
žurnalistus neužsipuldinėti 
spaudoj anglų vyriausybės 
ir atskirų ministerių, kol pa
sirašytos sutartys nebus ra
tifikuotos. Be to, jis nurodęs, 
kad nereikią griežtai atsi
liepti Sovietų spaudoj apie 
audimo pramonės streiką ir 
Indijos įvykius. Laikraštis 
spėja, kad mažiausiai šeši 
tarnautojai, jų tarpe du am
basados sekretoriai, atsisa
kys vykti į Maskvą ir pasi
liks Londone.

VAIKŲ SĄVAITĖ TUR
KIJOJE.

Turkijoje tik ką pasibai
gė vadinamoji “vaikų sąvai- 
tė.”

Per “vaikų sąvaitę” turkų 
vaikams buvo organizuoti 
originališki žaidimai, kur jie 
ėjo įvairias administracines 
pareigas. Devynių metų ber
niukas buvo išrinktas Stam
bulo “gubernatorium,” o jo 
11-kos metų draugas—“vy
riausiu finansų inspekto
rium.” Kiti vaikai buvo “po
licijos prefektais,” “univer
sitetų rektoriais” ir tt. Tokie 
žaidimai turi tikslą sukelti 
vaikuose susidomėjimą val
stybės reikalais.

Turkų mokytojai randa, 
kad mažų vaikų žaidimai 
visuomet privalo būt veda
mi šitokioj prasmėj. Vaikai 
privalą iš mažens pažinti ir 
domėtis visuomenės ir vals
tybės gyvenimu.

5
FARMA PARSIDUODA.

. - - Pasenęs savininkas nori parduot
Į tijoj. Kilęs iš Kruklių kaimo, Kane-|go akrų geros žemės, dalinai jau už- 
i.™ ~ sėta 12 karvių, 4 teiyčios, 2 arkliai,

daug vištų, visi farmos įrankiai, ma
šinos, naujas 9 ruimų namas su vi
sais rakandais, didelė banė, šilo, ga
ražas, vištininkai, prie šteito kelio, 
netoli miesto, geras marketas. Gero 
pasiūlymo neatmesiu. Rašykit ang
liškai. N. WEISLER, (24)

Uncasville, New London, Conn.

I Pajieškau Prano Dilynkos, girdė-! 
■jau, kad gyvena Pennsylvanijos vals-| 
į ... __..Y
‘vos valsčiaus. Meldžiu jo atsišaukti, 
arba kas jį žinote, malonėkite pra
nešti. Andrius šiškevičius,

66 tį Lafayette st., Paterson, N. J.

MERGINA PAJIEŠKO DARBO.
Jieškau darbo prie namų. Moku 

gerai virti, skalbti, prosyt ir kitokius 
darbus dirbti. Turiu 34 metus am
žiaus (23)

MONIKA LUKOŠIŪTĖ
1325 So. 13-th st., St. Louis, Mo.

APS1V ĖDIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, 

{didelio ūgio. Turiu gerą biznį ir 
mus, vienas neapsidirbu. Katra 
šit mano? Prašau atsišaukti.

PRINTER

ne-i 
na- 
bu- 

(23)
R. 2, Warren, Mich.

i Brangi lietuvaite, ar sutiktum bu- 
įti mano mylimiausia ir daryti pragy- 
i venimą su 23 doleriais mano sąvaiti- 
i-i. o esu gg metų am-

ir pajieškau merginos, 
vieną gyvenimą. (23) 

S. P.,
Canton, Mass.

i nio uždarbio ?
I žiaus vaikinas 
! kuri tiki tik į

Box 174,

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 30 iki 40 metų, kuri mylė
tų linksmą gyvenimą. Aš esu singelis 
ir turiu gerą darbą. Prašau su pirmu 
laišku prisiųsti ir paveiksią. Plates
niu žinių duosiu per laišką. (23) 

J. BRAZIS
714 Howard st., San Franeiseo, Cal.

FARMOS.
Parsiduoda 96 akrų farma, su 10 

kambarių stuba, garo šiluma, jvan- 
dentekis, elektros šviesa, viskas: mo
demiška; 50 akrų čystos žemės,, pui
kus sodas, 26 karvės, 2 arkliai, 1,000 
vištų, kiaulių ir tt. Visi produktai par
siduoda nuo durų. Kaina $12,500, 
įnešt $3,000; randasi Connecticud val
stijoj. Charles R. Van Tascher. 647 
Main st., Hartford, Conn. Tel. 5-5224.

PARSIDUODA 6 RUIMU NAMAS
Su visais parankumais. Žemės 21 

lotas. 45 jauni vaisiniai medžiai, vie
nas fėras nuo No. Lawrence’o ir šią- 
pus Plesanvales. (27)

JUOZAS ALEKSINAS
Goif avė, Methuen, Mass.12

MAINYSIU NAMĄ ANT FARMOS
Turiu mieste gerą namą, kurį no

riu išmainyt ant farmos apie Michi- 
ganą. Žemė.turi būt gera. Mano na
mas kainuoja $1,200, turi 7 kamba
rius ir visus 1 klesos įtaisymus.

J. ANDERSON (23)
901 Platte st., Denver, Colo.

Našlė, 34 metų, sveriu 160 svarų, 
nori susipažinti su kokiu džentelma- 
— nesenęsniu per 40 metų; turi būt 

‘. Prašau 
prisiųsti fotografijų ir žinių apie sa
ve šiuo adresu: M. Jakowitz, 147 Van 
Burer. st., Newark, N. J. Telefonas 
Mul. 1004. Atsakymų duosiu tik laiš
kais ir telefonu.

n i • •• i. į • I J. Ambrazaičiui. — Lietu- i
1\CuHKC1J0S nvSdiCyifiil* I VOje žemė dabar matuoja-įnu, nesenęsniu per 40 metų; 

------------ ma ne margais, bethekta-!,n'.eH^eRti/kas mandagus.
e l e ■• • • * nr’ciicti fntAo>rari 10 »» >nnin

J. Virbickui. — Dali ko- rais. Palyginimas metnsku- 
respondencijos išmetėm, nes jų matų su amerikoniškais 
apie tą pati rašė P. DargisJfyra “Keleivio” kalendoriuo

se. Pažiūrėkite ir rasite.Nors tamstos rašote mašinė
le, bet raštas sunku išskaity
ti — viskas susilieję. Prašy
tume rašyti be “carbon” po- 
pierio.

I Šakei. — Jums buvo atsa
kyta “Keleivio” No. 19.

Teisybės Draugui.—Ačiū 
už žinias. Prašome rašyti 
vienoje popieros pusėje.

Buvusiam karštam katali
kui. — Jūsų straipsnelio 

_ .. J “Ar buvo tvanas” neįdėsim.
—227,849; vokiečių -44,- Keliolika metų atgal, tuo 
105; žydu — 42,328; rusų!klausimu, “Keleivyje” ėjo 
—29,696; lenku — 16,574; Į platus ir rimtas straipsnis.

- /. _ redakci-
: “Ar buvo 

visuotinas tvanas.” Ten visi 
tie klausimai, kuriuos jus 
liečiate, yra išaiškinti. Jos 

no pastatyti moterų vienuo- kaina yra 25c. Patartina 
lyną. Lietuva auga kalė ji- kiekvienam perskaityti, 
mais ir vienuolynais.

SUĖMIMAI RUSIJOJ.
Maskva. Charkove suim

ta 60 žmonių. Jie kaltinami 
priklausę slaptai kontrevo- 
liucinei organizacijai.

TRUMPOS ŽINIOS
Rygoje, Latvijoje, yra

377,917 gyventojų. Latvių’

lietuvių — 6,817; gudų —'Dabar “Keleivio” 
4,751; estų — 2,443; įvairių joj yra knygutė: 
tautų — 3,361.

Telšiuose klerikalai ma-

P AJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Povylo šadolskio 

Jis gyvena Baltimorėj, bet nežinau jo 
adreso. Jis pats ar kas jį žino malo
nės man pranešti jo adresą, o aš bu
siu užtai labai dėkinga. (23)

Mrs. Monika Krakauskienė
Box 770, tVindsor Locks, Conn.

Liudas Giraitis. jieškau mano bro
lio Antano Giraičio ir dviejų seserų, 
po vyrų pravardės: Kavaliauskienė ir 
Tolišienė. seniau gyveno Philadelphi- 
joj. Iš Lietuvos paeina iš Vilkaviškio 
apskr., Paežerių vaisė., Valdiškių 
kaimo. Mylimas broli ir sesutės, pra
šau atsišaukt. arba kurie apie juos 
žino malonėkite pranešti. (23)

LIUDAS GIRAITIS
Vištytis, Vilkaviškio apsk., Lithuania

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės ūkininkės, kuri turi savo 
ūkį, metų gali būt tarp 25 ir 45, gali 
būt kad ir su vienu ar dviem vaikais. 
Aš esu 39 metų vaikinas, moku ūkio 
darbus, taip pat moku karpenterio 
darbą, galiu viską pabudavoti ir pa
taisyti kas reikia. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu per laišką. Pra
šau su pirmu laišku prisiųsti savo pa
veikslą, kurį reikalaujant sugrąžin
siu. Atsakymą duosiu kožnai. Ne ūki
ninkių prašau nerašinėti. (24)

J JUSKE
R. D. 4, Montrose, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų. Rašant prašau 
prisiųsti ir savo paveikslus. Aš esu 
amatninkas ir gerai stoviu. (25) 

JOSEPH BUTKAWITZ,
287 Bedford avė., Apt. 15, 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau MARTINO ULOZO iš 
Lietuvos paeina iš Stakliškių mieste
lio, Alytaus apskr. Atvažiavo jo bro
lis Jenas į Kanadą, n-r: su juom susi- 
žinot. Aš turiu jo adresą, prisiųsiu 
jums daug naujienų. Prašau atsi
šaukti, arba kas jį žino, malonės 
pranešti. MIK ŪLOZAS (24) 

480 Canal st., New York, N. Y.

I Į antrą jus klausimą: “ar 
ibutų šilta ant vandens virš 

Ispanijos rašytojas Aguir- 29,000 pėdų aukščio?” reik 
pasakyti, kad oro šiltumas 
nepareina . nuo saulės spin
dulių tiesioginiai, bet nuo 
įkaitinimo žemės paviršio. 
Saulės spinduliai eidami per 
orą, jo nesušildo; tik pasie
kę žemę ar vandenį jie atsi
muša ir šildo. Oras siekda
mas šiltą žemės paviršį ir 
pats nuo jos įšyla. Jeigu že
mę apdengtų 29,000 pėdų 
vandens sluogsnis, tai sau
lės spinduliai tiek pėdų, 
turėtų tik trumpesnę kelio
nę ir pasiekę vandens pavir
šį šildytų ją taip kaip ir šian
dien šildo. Reiškia nebūtų 
šalta.

Į jūsų klausimą: “kiek ei
na pėdų į vieną kubits?” 
Tokio mato (mieros) nėra.

- - Gal tamsta turi galvoj kubi-
Vatikano teismo ~~ 2’3i8,000 gyven- nę pėdą? Kubinė pėda, tai

________ • , toks, sakysim, baksiukas, 
kurio ilgis— 1 pėda, plotis 
—1 pėda ir aukštis — 1 pė-1 
da.

A. Byrai. — Ačiū už eiles. 
Prie* progos sunaudosime. 
Ar tamstos minimas straips
nis tiktų mums,sunku iš kal
no pasakyti. Gal ir tiktų? 
Prašom bendradarbiauti.

re pakritikavo laikrašty ka
ralių. Teismas už tai ji nu
baudė 6 metais kalėjimo ir 
sumokėti 1,000 pesetų.

Latvijos vidaus reikalų 
ministeris buvo nutaręs iš
tremti iš Latvijos 3 Lietuvos 
politinius emigrantus. Pasi
pylė didžiausi protestai, li
tas nutarimas tapo atmainy
tas. Dabar Kaziui Pronskui, 
Vladui Petrikui ir Juozui 
Želviui leista pasilikti Latvi
joje.

KOMUNISTŲ BYLA 
RYGOJE.

Rygos apygardos teisme 
pasibaigė komunistą byla, 
kurioj buvo kaltinami devy
ni asmenys. Astuoni iš jų nu
teisti po trejus metus tvirto
vės, o vienas — dvejus me-' New Yorkas su priemies- 
tus- čiais turi 6,032,000 gvvento-

____ ___ ______ i jų. 1920 metais New Yorkas 
POPIEŽIUS PRAEITAIS kūrė jo 5,620,000 gyventojų. 

METAIS DAVĖ 20 PERSI- Priemiestis Bronx turi 1,- 
Broo-

METAIS DAVĖ 20 PERSI- Priemiestis Bronx
SKYRIMŲ. J 250,000 gyventojų;

Roma. » aimanų ucioiuv . -
šventosios Rotos tribunolas 
praeitais metais “atrišo”! 
dvidešimt moterystės ryšių, 
t. y. davė dvidešimt persi
skyrimų.

Petliuros užmušėjo Švarc- 
bardo Lietuvos vyriausybė 
neįsileido.

Prašymų persiskirti tais Afi/žimžfcas ir Pirmas 
metais papai buvo paduota a- c • d l 
penkiasdešimts astuoni. 1 *iam Sezonui Parko

NANKINAS PAĖMĖ 20,- j 
000 MAIŠTININKŲ 

NELAISVĖN.
Iš Šanchajaus pranešama, 

kad Nankino nacionalistų 
kariumenė uždavė da dides
nį smūgį šiaurės maištinin
kams, negu pereitą sąvaitę 
buvo paskelbta. Iš viso na
cionalistai paėmę 20,000 
maištininkų nelaisvėn ir nu- 
grudę jų armiją toli j šiaurę.

SOVIETAI TRAUKIA KA- 
RIUMENĘ Į LENKIJOS 

PASIENI.
Ryga. Iš čia pranešama, 

kad Sovietų karo vadovybė 
per paskutinę sąvaitę į len
kų pasienį yra permetusi ne

* 10,000 kareivių, kaip kad iš
Berlyno pranešama, bet ke
liasdešimt tūkstančių. Be to, 
iš čia pranešama, kad ma-i 
nievrus rengia ne rusai, bet Berlyno laikraštis “Rul” 
lenkai. Įsako, kad tarp Lietuvos ir

---------—----  ! Lenkijos prasidėjęs taip va-
RUSIJOJ UŽMUŠTAS Idinamas “mažasis susisieki-

BRIGADOS VADAS.* ' " .. ......................................mas.” Pirmą dieną Lenki-
Berlynas. Žiniomis iš Mas- jos Lietuvos sieną perėję 

kvos, užmuštas 10 kavaleri- 1,000 žmonių. Lietuvos laik- 
jos brigados vadas Murav- raščiai, sako, apie tai nieko 
jovas. Užmušėjai pasislėpė, nežiną.

Atidarymo 

Piknikas! 
Kurį rengia D. L. K. Vytau

to Kliubas. Įvyks,- 
7 ir 8 dd. Birželio-June, 
D. L K. Vytauto Parke, 

Lowell, Mass.
GERBIAMOJI VISUOMENĖ:

Vietiniai ir aplinkinių kolonijų Lie
tuviai ir Lietuvaitės! Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti ir puikiai pasi
linksminti. pakvėpuoti tyru oru žalia
me pušinėlyje, prie to puikiai pasi
šokti

šeštadienyje šokiai prasidės 6 vai. 
vakare ir trauksis iki nakties prie 
puikiausios Orchestros, kuri grieš 
Naujausius Lietuviškus ir Ameriko
niškus šokius.

O sekmadienyje piknikas prasidės 
1O vai. ryto ir trauksis per ištisą die
ną su įvairiausiais sportiškais pasi
linksminimais. Šiame piknike daly
vaus visi aplinkinių kolonijų kliubai 
:r daug kitų svečiu.

Kviečia Visus D. L. K. Vytauto Kl.

Pajieškau pusbrolio Juozo Petrušo- 
nio, kilęs iš Suvalkijos, Lazdijų kai
mo. Girdėjom, kad gyvena Pennsyl- 
vanijoj. Kas pirmas apie jį mums 
praneš, tas gaus $5.00 dovanu. (24) 

ANTANAS ČESNA ir
FRANK DOWDOROWICZ 

109 Court st., Elizabeth Pert, N. J.

Mes, sūnūs ir duktė, pajieškom sa
vo tėvo Stasio Balčiaus ar Barčo ar 
Bolsono. Jis išvažiavo iš Waterburio 
apie 15 metų atgal. Kas apie jį žino, 
prašom pranešti, ar jis gyvas ar mi
ręs, neš jis labai mums reikalingas 
dėl pasirašymo popierų. Kas pirmas 
apie jį praneš, gaus $2.00 dovanu

MR B. B., (24)
699 N. Riverside st.,

Waterbary, Conn.

Aš, Uršulė Glinskienė (Vilkiutė). 
• pajieškau savo kaimyno, Adomo B. 
Vilko, Jezno valsčiaus, Alytaus ap
skrities, Steponiškio kaimo; turiu 
svarbų reikalą kas link Lietuvos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

MRS. URŠULĖ GLINSKIS
1 Atherton st., E. Saugus, Mass.

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Ado
mo Saikauskų. ir dėdės Andriaus 
Venckaus. Saikauskai kilę iš Čižiūnų 
valsčiaus, o Venckus iš Liaukiškių 
kaimo, visi trįs Aukštadvario vals.

MIKOLAS VENCKUS (24) 
Box 6, Bradstreet, Mass.

Pajieškau gerai man pažįstamos 
panelės, Marytes Šimaitės. Prašau 

1 atsišaukti, arba kurie žinot kur ji 
randasi, malonėkit pranešti.

BRONIS ŠIMKŪNAS.
2206 Florian st., Montreal, Canada.

PARSIDUODA GERAS NAMAS.
Namas 5 kambarių ir malkoms pa

šiūrė, gali padaryt į garadžų, 112 pė
dų ilgio, 25 pločio. 400 pėdų nuo po
pieros fabriko, kuris dirba dieną ir 
naktį; per 30 metų nėra sustojęs 
dirba ant 3 atmainų. Moka nuo 44 
iki 60c. į valandą. Kas pirks namą aš 
įtaisysiu į darbą. Priežastis pardavi
mo, trūksta pinigų į biznį, todėl noriu 
greit parduot. Namas geras, -kainavo 
pastatyt $2.300 be loto. Parduodu už 
$900. (mokėt $600, o $300 ant išmo- 
kesčio po $10 į mėnesį. Platesnių in
formacijų klauskite per laišką. Klaus
kite greitai. (23)

MR CH. BARNIS
R. F. D. 1, Box 40, Topsham, Me.

DIDELĖ BIZNIO ISTORIJA. 
Kaip Camel Cigaretai Pakeitė Tautos 

Rūkymo Papročius.
įdomiausias Amerikos Biznio isto

rijos skyrius, tai istorija Camel ciga
retų kilimo.

!913 metais, kuomet Camel pirmu 
syk pasirodė, cigaretų darymo indus
trija buvo maža. Ji buvo padalinta 
tarpe keleto tuzinų fabrikantų.

Tuomet fabrikantai siūlė visokias 
dovanas, kad pagaut biznį. Jie duo
davo prie pakučio cigaretų vėlukes, 
guzikus, divonus, kuponus ir aktorių 
ir sportininkų paveikslus. R. J. Rey- 
nolds Tobacco Co., nusprendė daryti 
kitokius cigaretus ir parduoti kitokiu 
pamatu. Nuo dienos kada pirmas Ca
mel pasirodė, ant kiekvieno pakučio 
buvo atspausdinta sekantis:

“Nereikalaukit dovanų ar kuponų, 
nes kaštas įmaišytų tabakų Camel ci- 
garetuose draudžia jų naudojimą.”

Camel dirbėjai tikėjo, kad rūkyto
jai geriau nori gero rūkymo, negu 
kokių “ekstra.” Iš to sekė stebėtinas 
pasisekimas cigaretų istorijoj. Camels 
greit pašoko į vadovaujamą vietą, 
kurioj pasiliko iki šiandien.

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJA.

Biznis išdirbtas per daug metų, ge
riausioj vietoj, prie Public skvero, su 
žiemių dienine šviesa, o taipgi ir nak
tinėm šviesom. Platesnių žinių kreip
kitės laiškais: (23)

VALINCHIAUS STUDIO, 
Weitzenkorn Bldg., Room 32, 

Wilkes Barre, Pa.

SALDAINIU KRAUTUVĖ.
Lietuvių apgyventoj vietoj parsi

duoda saldainių krautuvė, kuri daro 
$350 biznio i sąvaitę. Lysas ant 4 
metų. Kreipkitės šiuo adresu:

147 Van Buren st., Newark, N. J.

LAIMĖJIMUI 100 
DOLERIŲ.

Už geriausį nurodymą atviručių 
turinio.

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

P. LAWRENCE
701 W. I.ombard st., Baltimore, Md.

REIK VYRŲ IR MOTERŲ
Po visus miestus ir mieste

lius, pardavinėti naujus vaistus, 
kurie naujai yra išrasti ir labai 
turi geras pasekmes. Mokame 
didelius komišinus. Rašykite 
laišką, (25)

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Haisted St.,

Chicago, III.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Firmas, Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
’r. Parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos ilespublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER. MASS.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia

10” 75c.
16165F

16159F

16168F

MAINYKITE
Savo Senas Victrolas 
ant Naujų Radiolų. Už 
jūsų senas Victrolas 
skaitome $76 tiktai 
birželio mėnesy.

Taipgi parduodam naujausius re
kordus ir visus muzikai iškus instru- 

p Yarmolow __ “Vii rncntus (Cash or Credit). PristatėmK*. I a.i molu*. v 11- j namus. taisom ir tuninam pianus ir
mes adreso neturim, nes to gramofonus. (26)

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St- Brooklyn, N. Y.

I Telefonas Stagg 5633.

laikraščio mes negaunam.1 
Knygų be pinigų nesiun- 
čiam.

KOKIU LAIVU IR LAIKU
ATKELIAVOTE Į AMERIKĄ?

Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavi-no į Ameriką. 
Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo Parduodam 
iaivakortes ant visų linijų. Aprųpinam keleivius iki laivo 
išplaukimo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, 
atliekame įvairius valdžios darbus. Šiunčiame pinigus iš
mokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite mano ilgų me
tų patyrimą, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
Žinomas per 20 metų , 179 East 3-rd Street,
tuo pačiu antrašu. New York, N. Y.

16164F

1 ei63F

16162F

16160F

16167F

16166F

HORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, Leader

(Dviejų žodžių, Polka ......................................................... Orchestra
(Lietuvos Kvietkos, Valcas ................................................. Orchestra

(Linksmybės Polka ......................................................................... Polka
(Lietuviško Kliubo Polka .......................................................... Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA M AIN ERIŲ ORKESTRĄ
Leader: Fr. Yotko; Singing by A. Šaukevičius

(Sharkės Kumštinės (Dalis Pirma) ........................ Orchestra with
(Sharkės Kumštinės (Dalis Antra) ,............. Incidentai Singing

(Močiutės Mazurka ..................................................... Orchestra with
(Kariška Daina ..................................................... Incidentai Singing

(Butkiškių Polka .................................................................... Orchestra
(Storų Bobų—Polka ........................ Pennsylvanijos Angliakasiai

(Gaspadinė Aną Dieną ......................................................... Orchestra
(Zanavykas ................... . ................... Pennsylvanijos Angliakasiai
(I^zdijų Polka.................................... Orchestra with IncidL Singing
(Mylimo Polka .....................................................

MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras
Su Orkestros Akompan.

(Lietuva Tėvynė Musų .........................................
(Tykiai Nemunėlis Teka .....................................

(Kur Banguoja Nemunėlis ................................ .
(Birute ....................................................................

Orchestra

Song 
Song 
Song 
Song

mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet viso- 
Kreipkitės pas mus, o gau-

Folk
Folk
Folk 

Folk

ras 
kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. _ _ . _
site visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam Bon 
kaipo dalj mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per paštų nesiunčia**.

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

----------    .   , ■ - ----- -- i
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TAUTIŠKAM DARžELi.

Humoristika
BĖDA SU ŽENKLAIS.

Rusų kareivis syki skundėsi, 
kad skiriamieji ženklai apsun
kina jam skaitymą. "Vienybės” 
redaktoriai gali pasakyt, kad 
jiems skiriamieji ženklai ap
sunkina rašymą. Pavyzdžiui, jų 
laikraščio 58-tame numery yra 
Įdėtas redakcijos straipsnis ši
tokiu antgąlviu: “Savo saiku, 
lenkai matuoja kitus.’’ Skirsne
lis (,) šitam sakiny yra taip 
reikalingas, kaip musė barš
čiuose.

•y

t
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I.
Daugel laikraščių dainuoja: 
Kraštas kraštas progresuoja. 
Dygsta grybai, veisias kiškiai, 
sako, vargo anei biskio.
Auga rožės ir lelijos, 
žmonės partijų jau bijos. 
Paukščiai ulba, paukščiai gieda, 
kad vienybė krauna žiedą, 
Kožnas gali ar negali 
puošia tautišką darželi.
Bet ne taip jau tikrumoje 
kaip tie laikraščiai dūmoja, 
žmonės tyli, snaudžia, miega, 
po darželi pusnys sniego. 
Jokių rožių neišdygo, 
vietoj rožių gaunam špygą. 
Ir vienybė ne vienybė 
kiek pagali, tiek ir žnybia, 
žnybia, žnybia kiek pagali 
vis po tautišką darželį.

II.
Daugel laikraščių byloja: 
rojus, rojus Lietuvoje.
Kraštui plėstis puikus šansai, 
kyla, taisosi finansai.
Grudus kūlėm, derlių valėm 
litų pūrais apsidalėm.
Kraštą juosia laimės juosta, 
žmonės snapso nebeuosto. 
Vandenėli geria tyrą, 
geria moterys ir vyrai.
Bet netaip jau tikrumoje, 
kaip tie laikraščiai dūmoja. 
Liūdnos musų perspektyvos, 
vartos žmogus vos begyvas. 
Kūlė grudus kožno javo 
ir į turgų nuvažiavo. 
Turgus tirštas, kupčių maža 
jie nesiūlys kainą gražią. 
Iš liūdnumo šnapsą tyrą 
geria moterys ir vyrai.

Barabošius.

ANTROS JAUNYSTĖS 
BERNELIAMS.

Metų turi pusę šimto.
Tai s^uroj velnių pritvinko, 
.nefhs burnelės negana.
Rupi jauna mergina.
Ne bet kokia, tik graži.
Nors pakaušiai jau pliki:
“Kad metelių aštuoniolikos”... 
Eina klausti jie čigonkos.
Ei. berneli !... pamaži, 
šičia tu jau netinki.
Jauna, graži ir meili.
Ne dėl tavęs, kad plinki.

Parašė Adata.

ŠIŲ DIENU ŠEIMYNOJ.
Mažas Petrukas nubėgo nuo 

antro aukšto laiptais žemyn ir 
nusitvėręs mamai uz sijono pa
sakoja drebančiu balsu:

—Mama, aš bijau. Kažin kas 
ant musų rufo šlama. Turbut 
vagys...

—Nebijok, vaikeli — ramina 
ji motina. — Eik atgal i lovą ir 
miegok. Tai ne’vagys, bet tėvas 
pareina iš koziminkų kliubo ir 
nori ilisti per stogo langą, kad 
mes jo nematytume.

VĖLIAI SIS IŠRADIMAS.
Graži ponia atėjo i mašinų 

sankrovą ir sako:
—Aš noriu skalbiamą mašiną 

pirkti.
Jaunas pardavėjas jai rodo 

mašiną ir sako:
—Štai puiki mašina. Aš pats 

tokią nupirkau savo pačiai. Du 
kartu drapanas išskalbus, dau
giau skalbti jau nebereikia—iš 
jų pasidaro tik skutai.

JIEŠKO SAUGIOS VIETOS.
—Ponas policininke, prašau 

mane suimti.
—Už ką?
,—Su žmona susimusiau.
—Ar užmušei?
—Taigi, kad ne. Jei bučiau 

užmušęs, tai saugios vietos man 
nereiktų jieškoti.

Bosas: “Marijona, tu čia pa
rašei ‘alėja.’ kur turėjo būt 
‘aliejus’.”

Stenografistė: “Tai mano
klaida. Bet aliejus, tai taip kaip 
banana — ant jo labai lengva 
paslysti.”

I

BANDO PAGERINTI TEATRUS KALBAMIEMS PAVEIKSLAMS.

K E C E I V 18

Amerikos valdžios "Bureau o:' Standards” stengiasi pagerint teatrus, kad juose geriau butu 
girdėt kalbamųjų paveikslų balsas, čia yra parodytas vienas to biuro ekspertų užsidaręs į bak- 
sa. kad jjo drapanos ir kūnas nedarytų į garsą intakos. Tyrinėjimas parodė, kad minkštos sė
dynės teatruose sutraukia labai <:a g garso.

Jaunųjų Socialistų Skyrius
THE ROMANT1C MOVEMENT the eountrv and in setting back 

the grovvth of the Socialist 
Party for some ten years, deser- 

, ves no more praise than the 
work of a man supplied with 
dynamite w’no destrovs a bridge 
which the toil of hundreds of 
other men can’t replace for 
years.

The influence of intemational 
which thev Communism has also declined.

the 
the 
are 
for

I

l

TORONTO, ONT. 
Atsakymas “badarbiui.“ 
“Keleivio” Nr. 20 tilpo 

korespondencija su antgal- 
viu "Bedarbė.” Kalbant apie 
bedarbę paliesta dvi mote-] 
rys labai šlykščioje formoje. 
Nesuprasdamos kuomi riša- 
si tos dvi moterys su bedar
be, laikome savo pareiga 
ginti moters garbę nuo nie
kuo nepagrįstų prasimany
mų. Kad bedarbė yra visoje 
Kanadoje, tas nėra niekam 
paslaptis, o kad vis daugiau 
pribūva naujų žmonių, nėra 
ko bedarbiui aimanuoti, nes 
tai neliečia jo.

Jei atvažiavus kam tenka 
apsivilti, tai tamstos malo
nės neprašo, nes kiekvienas 
atsako už save. Kas norės 

Įvažiuoti, tai i tokius baidan- 
VAIKAS SUKIRTO KUNIGĄ, H™’"'1“

Kunigas.— Vaikeli I... jeigu tu j ~ " "*
klausysi ir darysi kaip aš tave 
mokinu, tai po mirties nueisi Į 
dangaus karalystę.

Vaikas.— Kunigėli pasakyk 
man ant ko dangus paremtas 
laikosi ?

Kunigas.— Ant 
Vaikas.— O ant 

kosi?
Kunigas.—žemė 

stulpų.
Vaikas.— O ant 

laikosi ?
Kunigas supykęs.— Vaike! tu 

eisi Į peklą, nes perdaug ceka- 
vas.

ŠLAPIA.

“Širdel, jau lyja. Vienas 
jau nukrito man ant no-

Tai ne lietus, žiūrėk, virš 
musų galvų akrobatas eina per 
virvę. Jis tik ką nusispiovė.”

■<il •

n l i

žemės.
ko žemė lai-

paremta ant

Bereikalingai tamsta pri
sidengęs nekaltybės skrais
te rizikavai ardyti šių dvie
jų moterų šeimyninius gyve
nimus. Tamsta, matomai, tu
rėjai omenyje, kad tai pa
veiks Į tų moteiu vyrus.

Gali būti tamsta visai ra
mus, tie vyrai savo moteris 
pažįsta ne du mėnesiai, kaip 
Toronto gyventojai, bet jau 
apie dešimts metų, tuo budu

Šeimininkė: 
dyk mėsos."

Darbininkas: 
tis! Pirmutinė 
pridėdavo tris
rielkos, ir tai aš nesi baidžiau."

In the latter part of 1917, the 
Russian troops began to leave 
the front line trenches for home,! 
tired of the useless slaughter, 
and aroused by the base cor- 
ruption of the Russian aristo- 

įcracy whieh had in many cases 
sent them, armed only with 
wooden guns, against the enemy.’ 

■The conditions t,.,__
found were intolerable; priees Originaliy proclaiming that 
high. people starving and cla- “Revoliution was around 
moring for food, while the Czar Corner,” the Communists 

'and his court remained obli- now sitting back waitmg 
jvious of evervthing. į another world vvar which shaU
i , t, i . .... usher in a world revoliution,i In tms chaos the Bolsheviki . . .....L , . . _ jHere again the impracticabilityhad a very lunng programJ & + /, ..D i of Communism iš evident. Inj Their slogan, "Peace. I^ndį_ , , • . the first place, another vvorld! Bread —the second a rather, * ■i, . . . v.ould most likely do awayiljourgeoise demand—gavę them , r ,. , - „ . with anv need for change byenough of a following to enable • . > • fL. - -i. c.... the simple device of putting an

Jend to civilization. Seeondly, 
should anything survive the 
catastrophe there is at least as 

These factors of war. corrup-; much chance that the dietator- 
tion. chaos, etc., 
circumstances;
Ijeen such by what happened to tayįat, shall arise to take posses- 
other reeent attempts to over- 
thro-.v establi>hed govemment 

;by force of arms. Including the 
Russian revoliution, there have 
been ten such attempts, and 
only one. the Russian, has been 
successful, giving the method a 
batting average of one in ten.

—, —r--------------- — rurther, the unsuecessful at-
nios neklausdamos nei kur: tempts have resulted in the 
veža, nei koks ten darbas ar • blackėst reaction and oppres-i 
atlyginimas. Bet ir čia dau-Įsion which have pushed back by, 

i - at least a generation the pos- 
sibility of gradual, constitutio-! 
nai progress.

Despite this, Communists. 
lnred on by the romantic gla-. 

; mor associated u ith the French 
i Revoliution, the barrieades ,of 
}the Paris Commune, and the 
Russian Revoliution, and sway- 

I ed by a religious fervor which 
hides all obstacles, think that all 
countries can be seized and con- 

\trolled by methods which suf- 
rauirDUS fjce(Į jn nineteenth century

«

•enough of a following to enable 
į them to seize control of the fevv 

” .industrini centres in a country
’ ovenvhelmingly agricultural.

MONTREAL, CANADA 
Apgaudinėja bedarbius.
Kur tik pasisuksi mieste, 

visur matai burius išalkusių 
bedarbių. Jei kuris da dir
ba. tai turi maitinti kelis sa
vo draugus bedarbius. Negi 
leisi draugui mirti badum. 
Valdžia Į alkanus darbinin
kus nekreipia jokio dėme
sio. Negana to, ji leidžia vi
sokiem ofisam laisvai iš
naudoti darbininkus. Jeigu 
ofise atsiranda kokis darbe
lis, tai jį puola bedarbių mi-

were special, ship of a Mussilini. rather than 
shovvn to have įjjg dictatorship of the prole-

įdam reikalo tamstai aiškin
ai. Apie tai tegul sau žino jų 
pačių šeimos. Kad jos atva
žiavę rekomendavosi “pane
lėmis.“ tai tamsta labai klys, 
ti. Nemato jos nei naudos, 

i nei garbės tame, ir su kuo 
joms prisėjo susipažinti, 
nieks to tvirtinti negali, jei 
bent panašus i tamstą šmei
žikas.

Jos yra moterys ir jomis 
bus, gali tamsta senber
niams pranešti, kad dėl ve
dusių moterų savo galvų ne
kvaršintų, nes jos nuo jų la
bai toli stovi. Gėdą darai tik 
rimtesniems vyrams žemin
damas moteris.

Garbė tamstai maža už 
mokėjimą parašyti i laikraš
ti tik tiek, o nemalonumų at
eityje gali turėti daug. Jei 
taip nori turėti korespon
dento garbę, tai nejieškok 
medžiagos pas niekam dar 
neprasikaltusias moteris, bet 
geriau padaryk pastabų se
niau gy venantiems Toronto 
"vyrams,’’ kuriems ištikrujų 
dauginus reiktų mandagu
mo nors "skaityklose” esant. 
To tamsta nepastebi, nes 
ant tiek esi gal prie to pri
pratęs. kad vietoje leisti ki
tiems pasinaudoti laikraščių 
bei knygų skaitymu, dali- 
niesi pats negražiomis kal
bomis. 0 per spaudą nuduo
di "nekaltą avinėli," tik mo
terys ištvirkę.

Nenorim manyti, kad 
sveiku protu žmogus galėjo 
viešai šmeižti nepažįstamas 
jam moteris; todėl reiškia
me jam tik užuojautos, nes 
tokie žmonės verti tik pasi
gailėjimo už taip silpnos va
lios būdą. Ateityje linkime 
surimtėti ir negaudyti vėjo 
laukuose, nes veltui darbas. 
Gėdą lietuviams daro tokie 
"parazitai,“ kurie tik jieško 
progos kitus Įkąsti. Tokiais 
keliais eidami, mes nekuo- 
met neprieisime prie tikslo. 
Jei jus. vyrai, taip su panie
ka žiūrite i moteris, tai ku
riems galams tie jūsų gra
žus obalsiai susirinkimuose 
bei prakalbose: “Moterys, 
dėkitės prie bendro organi
zacinio darbo?’’ Dirbti kvie
čiate iš vieno, o tuo tarpu 
viešai drįstate apie jas išsi
reikšti kuoblogiausiai! Mes 
perskaitę jusųį mintis apie 
mus, negalime netik kartu 
dirbti, bet priverstos esame 
šalintis kuo toliausiai nuo 
jūsų, arba kovoti kaipo su 
moterų priešais. Taip dary
dami neprieisime prie vie
nybės, o kur nėra vienybės, 
ten nebus ir galybės.

Užgautos moterys:
O. I. ir P. Z.

i

ko tie stulpai daugiau žino apie jas negu

gurnui neprieinama. Ofisui, 
už šitą patarnavimą, reikia 
sumokėti 2-3 dolerius, o be
darbis dažniausiai ir jų ne
turi. Jei gavo pas draugą 
pasiskolinti — gerai; jei nei 
—ir čia darbo negausi. Nors 
ir gausi per ofisą darbą, bet 
po kelių dienų vėl atsidursi 
bedarbių eilėse. Mat priva
tiniai darbo biurai susitarę, 
matyt, su bosais, daro gerą 
bizni ir plėšia paskutinius 
bedarbiu centus.

! sion of the ruins.
A. H. Kalish

su Pa
veikslais

Pirmu į
Kartu I

Lietučių
Kalboje ‘
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kiek iaiko gautąjį dalbą, bo- France or in industrially back-

Dabar k# tik išėjo iš po cpaoioa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
miera Biblijos 5%x8 colius, tari 332 
puslapius ir 379 paveikslėlius. įdubai 
įdomi ir naudinga kiekvienai y pa tai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mydamas i paveikslėlius, (kurie per- 
stato kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimai Kristaus!, užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knisą įgijo, jam bes trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siuskit E x preso ar Pačto Money Orde
riu, aiba registruotame laiške adresu: 

“KELEIVIS”
255 Broadway, 
So. Boston, Mass

sai liuosuoja darbininkus, o 
ofisai jų vieton siunčia ki
tus. Ir tokiam apiplėšimui 
niekas kelio neužkerta.

Pereitą žiemą čia buvo 
vienas darbo biuras, kuris 
paskelbė turįs darbo. Darbi
ninkai kelias dienas rašėsi 
ir mokėjo po §10. Praėjo po
ra sąvaičių, o Į darbą nieks 
nei nemano vežti. Galų gale 
paaiškėjo, kad to darbo nė
ra. Darbininkai pradėjo rei
kalauti įmokėtų pinigų. Ku
rie turėjo kvitus, tie atgavo; 
bet daugelis jokių kvitų ne
buvo gavę. Mano draugas 
neva turėjo ir kvitą, bet S5 
neatgavo. Matai, kvitą išda
vė, bet savo knygose jos ne
įregistravo, todėl paskui at
sisakė grąžinti pinigus ir ką 
tu jiems padarysi. Kalba
ma, kad to ofiso vedėjas 
buvo traukiamas atsakomy
bėn, bet tikrų žinių neturiu.

Dar nesenai, keli šimtai 
darbininkų dirbo ant Natio- 
nal stoties jardo. Dabar ir 
ten veik višus paliuosavo. 
Kuomet čia minimas darbas 
prasidėjo, tai rytmečiais pri
sirinkdavo po 2,000 žmonių. 
Neapsakomas susigrūdimas. 
Todėl priiminėtojai liepda
vo susėsti į vagonus, išvež
davo iš miesto, surašydavo 
ir vėl atgal parveždavo.

Teisybės Draugas.

ward Russia.
There are number of factors 

vvhich militate against such a 
' program from the start. The 
first is the improvement of f irę-į 

arms. The soldier of days gone 
by needed fifteen minutes after 
firing a shot to clean out his 
gun and reioad before he could I 
f irę again. As a result, ą mob] 
armed with pitchforks and 
stieks had a good chance against. 
a eompany of militia. 
two soldiers 
gun can fire 
a minute.

Another 
against Communist 
the great interdependence of 
industrial nations. A. self-suf- 
ficient agricultural country likę 
Russia could maintain itself al- 
most indefinitely regardless of 
what happened outside; būt 
even should the Communists 
muster enough power to seize 
an entire statė such as New 
York, railroads. factories, mills 
etc., the dependence upon other 
sections for food and ravr mate
liais would soon force a com- 
plete surrender.

Again, the support of a good 
portion of the army is essential 
for a 
Such 
where 
forced 
sibility of obtaining this support 
becomes almost negligible when, 
as in this country, the army is 
composed of volunteers.

Our own country is evidence 
of the complete impracticability 
of Communism. After ten years 
of ceaseless activitv, despite 
mass demonstrations and calls 
for general strikes. the Com
munists have been rewarded by 
a steady decline in votes, mem- 
bership, and influence. Not a 
single constructive bit of work 
can be credited to them; while 
their success in destroying the Į 
two most progressive unons in $

I

i

JAU SPAUSDINAMA

tamsta, ir i toki jų garbės 
pažeminimą pažiūrės kaipo 

, i niekšo darbus.
Kas jos do vienos, per- 

anksti pradėta spėlioti, nes 
nieks neturėjo dar progos jų 
kaip reikiant pažinti, o iš 
matymo spręsti — galima 
skaudžiai apsirikti. Be to 
dar nereiškia, kad moterys 

į jau ištvirkę, jei be vyrų drį- 
|so atvažiuoti. Kas nori eiti 
nedorais keliais, tai randa 
progą ir su vyrais gyvenant. 
Nemanyk tamsta, kad mote
riai turinčiai vyrą yra nuo-

t z

"Jonai, nesibai-

“Ko čia baidy- 
mano gaspadinė 
syk tiek ant to-

TEISME.
Teisėjas.— Kodėl tu vogei 

to pono nikelini laikrodėli?
Vagis.— palas ji žinojo.

nuo

kad
toks ponas nešioja nikelini laik- dėmė nuo jo pasitraukti ne-
rodėlį.

fllllllllllllllllllllilllllllilllilllllllllillll

Tai nėra pakaitas— 
bet aukščiausia rūšis

• - • -S— .
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kurį laiką. Moteris yra toks 
pat žmogus, kaip ir vyras; 
ji taip-gi moka savarankiai 
gyventi ir dirbti, gerindama 
bendrą šeimyninį gyvenimą. 
Neprivalo moteris* žiūrėti 
vien tik iš vyro rankų, ir 
jaustis, kad vien vyras pri
valo dirbti dėl jos.

Ne, tamsta, mes moteiys, 
kiek leidžia gyvenimo aplin
kybės, taipgi dirbam. Neži
nodamos kokiais sumeti
mais buvo daromas toks 
šlykštus žingsnis — sunku 
spręsti priešo asmenybę. Ti
kimės, ateitis parodys kalti
ninko veidą. Esame dau
giau negu tikros, kad jei rei
kėtų darodyti, iš kurių šalti
nių imta straipsniui medžia
ga, butų tamstai labai ne
smagu, nes jei pats nieko 
bendro nesi turėjęs, tai ne
gali faktinai ir darodyti 
apie musų pasielgimus.

Kodėl tos moterys atva
žiavo vienos be vyrų, neran-

KANADIEČIU DOMEI.
Norėčiau susirašinėti su Kanados 

lietuviais, ypač kurie miesiuose gy
vena. Kurie pri.-iųsit man žinių apie 
Kanados gyvenimą, tiems busiu la
bai dėkingas. <23)

JOHN ŽVIRBLIS
ai Ogden st., Newark, N. J , U. S. A.

i

1

behind a 
hundreds

To-day, į 
machinej 
of shots;

Prisikėlimas
įvairiu šaltiniu surankiojo

factor working; 
tactics is 

j

i

SX

Per pastarąsias kelias są
vaites i Kanadą atvažiavo 
daugiau kaip 350 lietuvių.

Pabandyk Dykai
įsitikink, 
kad 

REM-OLA 
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 
su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapaną. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge, Mass.

/

successful Revoliution. 
support may be latent 
armies are raised by 

enlistment; būt the pos-

Iš .
J. Pronskus. Spaudžia "Varpo”

B-vės spaustuvė, Kaune.
Knyga leidžiama prenumeratos 

keliu.
TURINYS:

Dalis I. Lietuvių praeitis 
arionizmo šviesoje. Europa nuo 
ledų gadynės ligi Kryžiuočiu 
Orderio galo. (1) Arionų rasės 
reikšme civilizacijai. (2) Gotai 
(Gudai) ir 200 metų arionizmo 
religijoj. (3) Tarusnės suvieny
tos valstybės. (1) 300 metų
Kryžiaus karo prieš lietuvius.

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

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

Dalis IV. Dvidešimtojo am
žiaus filosofija. Pažiūros j 
draugiją, morale ir religiją. 
(1) Praeities peržvalga ir atei
ties numatymai, pagal Dr. J. 
Haynes Holmes. (2) Mašinos 
amžius ir semitizmo įtaka pagal 
Aldous Huxley. (3) Naujosios 
moralės aušra, pagal prof. Will 
Darant. (4) Humanizmas, pa
gal Dr. Curtis Reese. Kokia bus 
dvidešimto amžiaus žmonių 
draugija (5> žmonių palinki
mas tikėti, pagal prof. Rob. J. 
Hutcheon. Tikėjimas kaip idea
lų sąvoka. (6) Gero gyvenimo 
idealai, pagal prof. Eustace 
Haydon. Kaip susitvarkyti, kad 
musų planeta butų miela vieta 
žmogui gyventi. (7) Ateities 
religija, pagal prof. Charles 
Eliot ir Dr. .J. Holmes.

Knyga virš 300 pusi, su vir- 
šais, kaina $2.00; daugiau kaip 
vieną kopiją po $1.75. Užsisa
kyti iš kalno galima: “Varpo” 
Spaustuvėje. Gedimino g. N. 38, 
Kaunas, Lithuania; per šio lai
kraščio Redakciją; pas autorių, 
adresas: J. Pronskus, 5059
Woodlawn Avė., Chicago, III.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(I uo musų korespondentų ir iš Lietuve, UikrūZiM.)

KA> ŠIANDIEN JAUDI
NK IR DOMINA KU

PIŠKĖNUS?

OŽKOS arklių vietoje.KAIP LIETUVOS PLĖŠI
KAI KANKINA ŽMONES.

Kretingos apskr., Vevir- 
\, Juodupio kai

mo gyventojas J. Makrutas 
sugrįžę iš turgaus namo, bet 
tik peržengus slenkstį du ne
pažįstami vyrai iš kamaros 
su brauningais rankose ji 
užpuolė. Prismaugę užrišo 
akis, sunarpliojo užpakaly 
rankas, pasikabino po bal
kiu ir pradėjo kankinti, rei
kalaudami pinigų. Paskui 
nuogas kojas apvyniojo li
nais ir uždegė. Kojos iki ke
lių baisiai apdegė. Atėmė 
700 litų pinigais, 1500 litų 
vekseliais ir senas vokiškas 
tūkstantines. Šunį pakorė, 
kad nelotų. Galų gale plėši
kai Makrutą įmetė į kamarą, 
prigrasino tylėti ir, užkišę 
duris, patys pabėgo.

Reikia pastebėti, kad Ve- 
viržėnų valsč. per vieną su
kaitę buvo padaryti net 4 
plėšimai: grįžtant iš tur
gaus miške du vyrai Metrikį 
apiplėšė, atimdami 400 litų 
ir aukso laikrodį; Veviržė- 
nų miestely žydo šmuklerio 
krautuvę išplėšė; kiek pir
miau Vištiškiuose iškraustė 
J. Baužai visą klėtį.

XX
KAIP ŠEIMININKAUJA. 
POLICIJA IR ŠAULIAI.

Gerokai išgėrę, Kauno 
kuris Slabados poli-

IR LIETUVOJ MYLI 
“RAIDĄ”

Šventežeris, (Seinų ap.) 
Pas Praną Stanioni 1 
turi valstybinio i•r — J

parduotuvę, buvo šumnios: 
krikštynos. Gerokai Įkaušę, ™ 
sveteliai sumanė pasidaryti 
“raidą.” Net su mažais vai
kais prisigrūdo 'pilnas “sa- 
makodas” (automobilius) ir 
išvažiavo pasivažinėti. Va
žinėtis neilgai teko, nes “sa- 
makodas” greit atsidūrė ant 
šeno. Laimė dar, kad už-i 
muštų nebuvo, bet visi ap-; 
daužyti smarkiai. Ypač la-’ 
bai sužeistos Urmanavičie- 
nė ir Keršulienė. Ot, tau ir 
“raidas.”

Emigruoja į Kanadą.
Nesenai išvažiavo du gar

siausi “pavasarininkų” šu
lai, tai buvusis valsčiaus vir
šaitis J. Tumosa (jis buvo 
ir fašistų t. y. šaulių būrio 
vadas) ir ilgis Janėnų Ta- 
landis. Tai labai “bagoti” ir 
mandri bernai, bet vietos 
Lietuvoj ir jiems pritruko.

V. K.

Anglijos mieste Ampthill vaikai jodinėjo ant ožkų, llamomis vadinamu.
Jos laikomos tena' žvėryne. .

skyštimėliol«in,inįas.?.eD,aiti? ir
- 1 Lukasevicius, abu unifor

muoti ir ginkluoti, užpuolė 
einanti Į teatrą valstybės 
kontrolės valdininką D., at
ėmė iš jo ginklą, sumušė ir 
pasityčiodami nuvedė Į nuo
vadą. Nuovadoj policinin- 
I kas Žemaitis vėl sumušė D. 
'ir pareiškė dežuruojančiam 
policininkui, kad D. norėjo 

i ji nušauti. Nukentėjęs D. pa- 
i siskundė valstybės gynėjui ir 
gegužės 12 d. Apygardos 
teismas svarstė šitą skundą. 
Radęs kaltę Įrodyta, teis

mas priteisė policininkui Že
maičiui 9 mėn. paprasto ka
lėjimo ir išmesti iš tarnybos; 
šauliui Lukaševičiui 4 mėn. 
arešto. Policininkas Žemai
tis buvo čia pat suimtas, 
šauliui gi Lukaševičiui pa
likta toji pat tardomoji prie
monė — policijos priežiūra.

KAIP FAŠISTAI DALIJO 
PERNAI ŽEMĘ.

Lietuvos fašistai arba tau- 
; buvo prie- 

i dalini-
Kupiškis. Nemažai sujau- tininkai visados buvo prie- 

kupiskenus paeiliui g j dvaru žemių
įvyk JSios žmogžudystės, j muk Oėl jų nusistatymo,Įvyk įsios :
pern ii Vežionio vienkiemy 
ir šįi let paslaptingi nužudy
mai šuvainių kaime, Kupiš
kio valsč.

Pirmosios žmogžudystės 
kalti linkai po kurio laike 
tapo surasti ir pasmerkti my
riop. Ar jiems bausmė įvy
kinta ar ne oficialių žinių 
nebuvo; tečiau kaip tik po 
pasmerkimo pirmos žmog
žudystės kaltininkų, Įvyksta 
nauja žmogžudystė Suvai- 
nių kaime.

Nemažiau kaip ir pati 
žmogžudystė gyventojus su
jaudino ii’ sudomino, pasku
tiniosios kaltininkų suradi
mas.

Vieną gražią dieną, su
imamas Kupiškio gyvento
jas Aleksis Jonuška, pas
kiau ir Suvainių kaimo ūki
ninkas Lionginas Sadula, 
paskutinysis už poros dienų 
vėl paleidžiamas. Niekas 
nežino už ką policija Al. Jo- 
nušką suėmė. Spėliojimai,— 
kalbos. Tuojau, nedėldieny- 
je paaiškėjo, kad Al Jonuš
ka ir Lionginas Sadula kal
tinami Suvainių žmogžu
dystėje.

Jonuška buvo stambus 
ūkininkas. Lietuvos kūrimo
si metais pardavė savo ūkį 
Vėžionių kaime ir ėmė pre
kiauti. Su prekyba nusigy
veno. 1926 metais įsipainio
ja į vagystę, gavo pusantrų 
metų kalėjimo. Grįžęs iš ka
lėjimo atidaro arbatinę.

Tas viskas kupiškėnus la
bai sudomino. Daugelis 
žmonių eina i laikraščių 
kioskus ir klausinėja spau
dos naujienų apie Suvainių 
žmogžudžius.

Tai šitokios šių dienų pro
vincijos naujienos.

t

liaudis jų nemėgo ir į Seimą 
nei vieno neišrinkdavo. Iš 
pasalų užgriebę valdžią, 
tautininkai pradėjo atbuda- 
voti dvarininkų luomą ir 
grąžinti žemes. Visiškai pa
laidoti žemės reformos įsta
tymą, tautininkai negali; 
todėl ji karpo, “taiso” ir ne
va žemės reformą tęsia to
liau.

Turimais daviniais, per
nai tautininkų žemės parce- 
liacija tai}) atrodo:

31 amatninkas (kalviai, 
staliai ir kiti), bendrai gavo 
56 hektarus žemės (mažiau 
nei po 2 ha; apie po 3 mar
gais).

75 neamatninkai gavo 125 
ha žemės (tai irgi mažiau 
nei po 2 ha).

641 žmogus gavo 3,275 
ha žemės. Jiems duota nuo 
2-ligi 8 ha.

896 žmonės gavo 10,168 
ha žemės. Jiems duota nuo 
8 ligi 20 hektarų. Apie 13 
asmenų duota net daugiau 
kaip po 20 hektaru žemės. 
Reikia prisiminti, kad tauti
ninkai, vietoj pirmiau palie
kamų dvarininkams C“ 
dabar duoda 150 hektaių. ___ ______

Is aukščiau patiektų davi- Vėsiai reikalinga uždegti, 
mų matome kur važiuoja kad sušildytų orą. Matot, —

LIETUVOJ ATSIRADO 
“PITAGORAS.”

Kupiškis. Puponių kaime 
sudegė du klojimai. Gaisro 
kaltininkas yra to paties Pu
ponių kaimo pamišėlis Ali- 
zas Baltušis. Policijos už- 

i klaustas, kodėl padegė tro-
80 bambas, jis atsakė: 
tam. X- ..j- •—šiaudiniais stogais tro-

POLITINĖS BYLOS.
Gegužės 6 d. Kariunemės 

teismas Panevėžy nagrinėjo 
bylą Šustero Bencelio ir Ku- 
tros Petro, kurie buvo kalti
nami prigulėjime komunis
tų partijai. Teismas nubau
dė: Šusterį BencelĮ 3 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
Kutrą Petrą 2 metu papras^ 
to kalėjimų, bet nuę baus
mės atleido jei’ laike 2 metų 
jis nenusikals.

Tą pat dieną kariumenės 
teismas nagrinėjo bylą 
Stumbrio Povilo, Bleko Jo
no, Barono Marcelino Jatu- 
levičio Jono ir Astupeno Pe
tro, kurie buvo kaltinami 
prigulėjime prie komunistų 
partijos • ir veikime jos nau
dai. Teismas juos, išskyrus 
Astupeną Petrą, pripažino 
kaltais ir nubaudė nuo 8 iki 
4 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Gegužės 7 d. kariumenės 
teismas nagrinėjo taip pat 
komunistų bylą, kurioje bu
vo kaltinami Kučinskas Leo- 

’ nas, Mikulėnas Bronius, Ku
činskas Vladas ir Mališaus
kas Kazys. Teismas išnešė 
sprendimą, kuriuo Kučins
kas Leonas nubaustas 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo ir Mikulėnas Bronius 12 
metų sunk, darbų kalėjimo. 
O Kučinską Vladą teismas 
nutarė pasiųsti Varnių kon
centracijos stovyklos ko
mendanto žinion, Mališaus
ką Kazį išteisino.

UKMERGĖJE KALBA
MOSIOS FILMOS.

Ukmergė iš eilės 4-tas 
miestas Lietuvoje pradėjęs 
statyti kalbamąsias filmas. 
Vakar pirmą kartą kino “Li
roje” pradėta demonstruoti 
pagarsėjusi filmą “Die 
Nacht gehort uns!” vokie
čių kalboje.

tautininkų partija. Darbi
ninkų ir vargingųjų valstie- 
čių reikalai jai nerupi. Viso- 
mis keturiomis stengiamasi K -ai[ atš ,’a 
išugdyti smulkiąją buržua-žmonės Vcaig„>s<aa 
ziją, kad ant jų pečių pasi- kad jy trobos šiaudiniais sto- 
remus. ilgiau galima butų,gajs. Amerikoje nerasi šiau- 
viespatauti. dinio stogo, todėl ir žmo-
DĖL ARMONIKOS PF.II .111 nėm> gera gyventi.

PERSMEIGĖ ŽMOGŲ. L Paketina, kad pamise- 
v : lis A. Baltūsis pasižymi ypa- 

Vincas ir Adolfas Vrub-jtingu pamišimu, jis buvęs 
liauskai ir Antanas Jasaitis, !Ąmerikoje> }jet kaipo pami- 
Garliavos valsčiaus ėjo pas šęS prisiųstas Į savo gimtinę, 
to pat valsčiaus gyventoją,'jjs dedasi visų mokslų žino- 
Tvarkiškiu kaimo, Juozą Če- vas, išradėjas. Geriausiai ži- 
kevičių atsiiinti savo armo-ino žymesniųjų Lietuvos vei- 
niką. čekayičius nenorėda-, kgjų vardus.
mas armonikos grąžinti is; Mėgsta ir ūkyje “pašeimi- 
pykčio ją supiaustė. Dėl to,ninkauti.” Taip jis savo 
tarp atvykusių ir Čekavi- į į>roljuj gvoltu neduoda iš 
čiaus kilo ginčas, kurio me- lauko vežti akmenų į šiau- 
tu čekavičius Aržuolaičiui rėS pusę, aiškindamas, kad 
Vincui perdūrė peiliu kruti- galinti visa žemė ' 
nę. Sužeistas Aržuolaitįs i
bėgęs iš tolo' ir pabėgėjęs 
apie 150 metrų į laukus, puo
lė ant žemės ir už pusvalan
džio mirė. Čekavičius suim
tas.

toliau aiškina pamišėlis, — 
kad tuojau sušilo orai... Sau- 

i, o nuo ugnies 
i... Be to, musų 

žmonės vargingai gyvena.

IŠ RAGELANU PA
DANGĖS.

Kas Kauno ponams kai
nuoja šimtas litų, tai mes 
kaimiečiai tokį balių už ke
lis litus iškeliame. Rugiai 
pigus. Bet vis dėlto už cent
nerį rugių gauname aštuo- 
nius kilogramus cukraus. O 
iš to cukraus išmvgame cuk
rinės. Taip sakant, linksmy- 
bės vaistų. Didijį šeštadienį, 
kur tik tankesni krūmai, tai 
ten ruko “šventa ugnelė” iki 
Kristus prisikėlė.

O krūmai labai pritinka 
tokiems “medicinos reika
lams.” Prigėrę, prilakę labai 
gražiai šventes leidome. Pei
liais nesibadėm. bet manda
giai ir žmoniškai nykščiais 
pašones palyginome, au
sims masažą padarėme, 
siaurų gatvių tvoras aplau
žėme, mergas išvartėme ir 
prievarta jas išbučiavome. 
O kas link dainų, tai netik 
tiktumėm “Dainų šventei,” 
bet ir Afrikos tyrams. Da
bar visi sergame pilvais, o 
galvose velniai kelia vestu
ves.

JURBARKO KRONIKA.
L. krautuvėj žmogus-nusi

pirko peili ir su pardavėju 
pradėjo bartis. Rezultate: 
perdūrė pardavėjui šoną, 
sužeisdamas žarnas.

Vienas žmogus važiuoda
mas su popiermalkėmis pa
vėžino mažą mergaitę. Mer
gaitė bevažiuojant nuo veži
mo nukrito ir ratai išlaužė 
jai koją.

Nusinuodijo valsčiaus sar
go žmona. Pastaruoju laiku 
gyveno Raudondvaryje.

Mokytojo šuo nuo giandi- 
nės nusitraukė ir užpuolė se
ną moteriškę, kuriai sukan
džiojo rankas ir krutinę, iš
raudamas gabalus mėsos. 
Gal butų visai sudraskęs, jei 
kaimynai nebūtų apgynę.

Vienas žmogus važiuoda
mas iš Jurbarko suvažinėjo 
du vaiku.

Vienas žydas susikivirči
jęs su kaimiečiu dėl 100 litų 
skolos, puolė kaimieti peiliu, 
bet pastarasis spėjo pabėgti.

KEISTI ŽMONĖS.
Rokiškis. Prieš Velykas į 

turgų buvo atvežta nemažai 
. avų. Centneris rugių ir mie
žiu kainavo 12—11 litu, bet 
rirkėjų maža buvo. Daug 
ūkininkų siūlė ingių centne
rį už 9-8 litus, bulvių—2 lt., 
miežių 7 litai. Nuėjus Į mo
nopolį visai kitaip išrodė. 
Žmonių prie langelio — kai 
rekulekcijose prie spavied- 
nyčios. Per 10 minučių buvo 
nupirkta 48 litrai spirito ir 
103 litrai degtinės.

3,400 KALINIU-
Dabar Lietuvos kalėji

muose esą apie 3400 kalinių. 
Kauno kalėjime iš jų yra 
apie 1,300 kalinių.

pti Į
pasšiaurę ir tuWėf* ; $ 

mus visai šalta.
Politiniais klausimais kal

tina prof. Voldemarą, kam 
jis tokią triukšmingą politi
ką vedęs, todėl ir vietos ne
tekęs, o rusų caras visai ty
lėjęs, tai gyvybės nustojęs. 
Pataria vidurio laikytis.

NUTEISĖ LENKU 
PARTIZANĄ.

Gegužės 7 d. karo teis
mas nagrinėjo bylą Vai- APIPIAUSTĖ PEILIAIS, 
nausko Jono, kuris buvo kai-i Viešintos. Burbeklių ir 
tinamas tuo. kad 1922--O m.|Įęarunių kaimo jaunuoliai: 
tarnavo lenkų partizanų bu-; sipaučius, Šeibokai ir Striu- 
ry, kurs piešdavo ramius atėję Į Viešintų kaimą 
pasienio gyventojus — lie-,pasilinksminti, pirmam susi- 
tuvius Vienas toks apiplesi- tikime su viešintų kaimo 
mas, kuname dalyvavo n jaunuoliais susipešė. Ryto- 
\ amauskas, buvo Zarasų jaug djena ir vieni ir kiti iš- 
miskų urėdijos antras api- važiavo į K upiški dv.
plėsimas ūkininkų Miškinio tojus? kad žaiz-
11 J0*?’-® atirnt?, 3 das viešintų kaimo P. Mali-
pudų lašinių ir kitų. smukių nauskiukas /taip peiliais su- 
daiktų. Pirmam piešime kai- pjaustytas, kad net gyvybei 
tu pnsipazino, o antrame ne. -us Kiti a£fpiaus. 
Taipogi pnsipazino tania- K
vęs bwy. I musu pusę pere-' pas mus nėra nei jokios 
jęsgi.lam^vy kurjipoli-ipažangaus o^ani.
cija n sulaikė 1928 metais, zacjjog )Je skaitlingos pava- 
Pritaikęs amnestijos jstaty- 3ari<nku kuopos, 
mą, teismas nubaudė ji lo
metų sunk, darbų kalėjimo, j PASIBAIDĖ ARKLIAI IR

KUO LAIKOSI TAUTI
NINKŲ VALDŽIA?
Laikraščių žiniomis re

miantis, matosi, kad Lietu
vos miškų naikinimas eina 
sparčia vaga. Žinios sako, 
kad 1925 metais iš Lietuvos 
išgabentą neapdirbtą miško 
102.510 tonų; 1928 — 177,- 
)61 tonas; 1929 — 250,163 
tonai.

Apdirbto miško 1925 me
tais išvežta 58,774 tonai; 
1928 — 124,547 tonai. Jei
gu ir toliau miškas bus taip 
eikvojamas, tai Lietuva greit 
liks be miškų.

DAUG PRASISKOLINU
SIŲ ŪKININKŲ.

Židikai. Šio valsčiaus ūki
ninkams gresia rimti ūkių 
jankrotai. Nuėjus į valsčių 
int sienų nieko kito nema- 
;yti, kaip tik varžytinių 
skelbimai. Varžytinėse par
duodami daugiausia gyvu
mai : arkliai, karvės ir kiti.

Daugelis ūkininkų ir šiais 
metais neturi sėklų. Jie jieš
ko pagalbos pas lupikus žy
dus, kurie rudenį su “ma
garyčiomis” išreikalauja.

GERIAUSIAS VIDURIŲ 
TONIKAS 

“Mi'waukee. Wis, May 5. Vartojau 
Trinerio Kartų Vyną per 2 metu ir 
radau, kad geresnio vidurių toniko 
nėra

Mrs. (Tara Bublitz."
TRINERIO KARTŲ VYNĄ 

panašiai giria tūkstančiai buvusių vi
durių kentėtojų Jis išvalo vidurius, 
jaknas, pūslę, pilvą. Išvaro lauk visą 
brudą. kurs skaudina vidurius. Visose 
aptiekose. Sempeliai dykai iš Jos 
Triner Co.. 1333 So. Ashland Avė., 
Dept. 6, Chicago, III.

polengvln* 
skausmu 
potiuo*^

Sloan’s
Li n imant

R DIEMOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

BREMEN 
H

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston,
» 
t

/ Nusikamavęs? \
Ą VartokitEsorka: Džiang- f
i kitės Gyvenimu! V

W Bandymas laNtyfis su greitu ■
I rrodeminiu gyvenimu tanlnai I
■ iššaukia pilvo pakrikimus, kon- g
■ stipariją ir pairusius nervus— |
gi jeigu jus rot k arčiai s nrsutvarky- ■
■ nite savo sistemos su Esorka. H
B Sis laiko išbandytas tonikas pa- 1
M taiso virškinimo pakrikimus. ®

RIaiTsk savo aptirkinmko. 16

SUŽEIDĖ MOTERĮ.
Rokiškis. Šiomis dieno

mis autobuso pasibaidė ark
liai ir bėgdami visu greitu
mu per rinką, ratais sudavė 
moteriai ir išlaužė kojas.

Severas 
eSORKa

Viekšniai. Gegužės 8 d. 
areštuotas Viekšnių pašto 

' įstaigos viršininkas Br. Dau
jotas, kaip kalbama už iš
eikvojimą valdžios pinigų.

BE TEISMO BAUDŽIA.
Kauno karo komendantas 

už “kurstymą” vienos visuo
menės dalies prieš kitą nu
baudė: Chaimą Molerovi- 
eių 2,000 lt. arba 2 mėn. ka
lėjimo; už agitavimą darbi
ninkų streikuoti Dveirą Kle- 
banskaitę — 3,000 lt. arba 3 
mėnesius kalėjimo; už daly
vavimą slaptuose susirinki
muose po 2,01 >0 litų arba 2 
mėn. kalėjimo nubaudė E. 
Šeferaitę, Ch. Kacaitę, J. 
Cimermanaitę, J. Elsbergą 
ir M. Štolcą.

Pereitais metais Lietuvo. 
mirė 39,704 žmonės. Vyri 
mirė 20,645, moterų—19,- 
058. Užpereitais metais mi
rė 35,698 žmonės.

Surukęs Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsmicSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 50*, IR? 
SAMPELK DYKAI

SURASTA DIDELĖ KOM
PANIJA VAGIU.

Papildytos 1929 ir šįmet va
gystės Darbėnų valsčiuje 
šventosios, Auksodžių Laz
dininkų, Būtingės ir Erlinų 
kaimuose išaiškintos ir kal- 
tininkai sulaikyti, būtent 
Paulauskas Antanas, Sau
lius Juozas, Marcinkus Leo
nas, Bružas Jonas, Mažeika 
Kazys, Šermontas Kostas, 
Močius Feliksas. Pas sulai
kytus atrasta Įvairių vogtų 
daiktų.

PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YO^y^,
Išvažiuoją reguliariai kas savaitė. prieinamos kaimis įjfisJ 

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi r^ru- 
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS. MILHAUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 Tremont Street-------------------------------------------Boston

APVOGĖ.
Raseiniai. Vieną naktį, 

nuostabiu budu buvo apvog
tas žydas Nochimas. Vagis, 
išardęs laiptus ir įsikasęs 
per pamatą, Įlindo i krautu
vėlę, iš kurios išnešė virš 300 
litų. Prekės neliestos.

Dėl tų, kurių sveikata 
yra menka 

Konstipacija ir pakrikę inkstai lei
džia kunui sugerti nuodus, kas pagim
do inkstu ar pūslės įdegimą, virškini-) 
mo pakrikimus, surukusius vidurius, 
aitrumą, galvos skaudėjimą, vėmimą, 
nerviškumą, bemieges naktis, neteki
mą nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
abelną menką sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir 
nugali konstipaciją, tuo išvadydamasl 
kraują nuo ligas gimdančių nuodų. Jis 
priduoda naują gaivumą ir jėgas vi-' 
siems organams ir funkcijoms, šutei-’ 
kia poilsingą. atgaivinantį miega ir* 
priduoda naują smagumą gyvenimui ' 

Jus galite gauti Nuga-Tone bile ku
rioj aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekinin- 
kas neturi ją, paprašykit jį užsakyti 
ju iš savo džiaberio.

į Vytauto Iškilmes

LIETUVOJE
Cunard Linijos Milžiniškuoju Greitlaiviu

AQUITANIA
Iš N'ew Yorko į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
per Southamptoną

Su Palydovais ir Prižurėtojais

BIRŽELIO (Jone) 18 <L
Amerikos Lietuvą Taatmės Sandam

Oficale Ekskursija.

LIEPOS CJtdy) 6 <L
Laikraščio “Vienybė“ Vakarinė Ekskursija 

Tuoj po Mokyklą Užsidarymo.
Pakeliuj ekskursijos aplankys didžansį ir rarsiausį pasauly meistą 
Londoną, kur 3-čios klasės keleiviai dovanai iraus pilną pasiviešė- 
jimą ir pavėžinimą autobusuose su aiškintojais apžiūrės tą įdomų 
miestą.
Keliaut su šiomis ekskursijomis maloniai kviečiami ir pašaliniai 
keleiviai. Kelionėn išrengia visi Cunard Linijos Agentai.

CUNARD
33 Statė 

Street
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Vietinės Žinios
Geležies darbininkų unija 

reikalauja po $1.50 
i valandą.

Geležies- darbininkų uni
ja Bostone pareikalavo al
gos pakėlimo. Dabar gele
žies darbininkai gauna po 
$1.25 Į valandą, o unija rei
kalauja po $1.50 i valandą. 
Be to da unija reikalauja 
Įvedimo 5 dienų darbo sa
vaitės. Šitie reikalavimai tu
ri būt išpildyti iki 1 liepos. 
Jeigu darbdaviai su tuo ne
sutiks, unija turbut skelbs 
streiką.

BOSTONO GENGSTE- 
RIAI ŠAUDO IŠ KUL- 

KASVAIDŽIV-

Ties Liberty Hoteliu nukir
to du savo priešininku.
Bostonas nenori apsileisti 

Chicagai. Iki šiol tik Chica- 
ga galėjo girtis, kad jos ban
ditai šaudo iš kulkasvaidžių. 
Dabar jau ir Bostono gatvė
se pasirodė kulkasvaidžiai. 
Pereito nedėldienio naktį 
prie Liberty Hotelio buvo 
nukirsti du gengsteriai kul
kasvaidžių ugnimi.

Buvo taip.
Apie 1 valandą nakties iŠ 

Liberty Hotelio, kuris ran
dasi ant Warren streeto, ne
toli nuo Tremont st.. išėjo 
du vvrai. Tuojaus kažin iš 
kur privažiavo netoli jų au
tomobilius. iš vieno jo lango 
išsikišo kulkasvaidžio vamz
dis ir pasipylė šūviai. Šau
dymas buvo trumpas. Kul-j 
kasvaidis išspiovė apie 20 
kartų ir automobilius tuo
jaus nudumė tolyn. Du vyrai, 
i kuriuos šita ugnis buvo tai
koma, krito ant šaligatvio, 
nenuėję nei 15 pėdų nuo ho
telio durų. Jie tuoj buvo nu
vežti miesto ligoninėn.

Netoli šaudymo vietos bu
vo policmanas Foster. Išgir
dęs šaudymą ir pamatęs bė
gant automobilių, jis iššoko 
i gatvės vidurį ir norėjo tą 
automobilių sustabdyt, bet 
automobilius drožė tiesiog 
ant jo. Policmanas atšoko at
gal ir išsitraukęs revolveri 
šovė 3 kartus Į bėgančią ma
šiną. Tuomet iš automobi
liaus lango vienas gengsteris: 
iškišo galvą ir šovė 3 kaitusi 
atgal i policmaną, bet nepa
taikė.

Tuojaus buvo sukelta ant 
kojų visa Bostono policija,; 
tečiaus gengsteriu automo
biliaus nepagavo. Tada po
licija nuvyko i miesto ligoni
nę išegzaminuot tuodu su
žeistu vyru. Pasirodė, kad 
abudu jie gerai policijai ži
nomi banditai, ir abudu jau 
buvo pirmiau kelis kartus 
pašauti. Vienas jų yra Guy 
Parelli iš North Enclo, o ant
ras Joseph Bruno iš East 
Bostono. Vienam kulipka 
yra perėjusi per inkstą, ant
ram per kairiajį šoną. Vie
nas turės mirti, antras gai 1 
pasveiks. Policijos klausinė-' 
jami jie nieko nesako. Spė- į’“ Joseph“scaro
jama. kad juos pašovė prie- 43 metu amžiaus *darbinin. 
smgos saikos gengsteriai.

Fanatikas išsižiojo.
Amerikos unitarijonų 

gar.izacija, kuri nesenai 
vėjo Bostone suvažiavimą, 
priėmė rezoliuciją, reikalam 
dama Įvedimo gimdyme 
kontrolės. Tas labai nepati
ko fanatikui T. V. Wholey. 
kuris sako, kad jis turis 11 
vaikų ir kad visi jie esą 
"Dievo leisti.” Ir jis rėkia 
išsižiojęs ligi ausų, kad gim
ei vmo kontrolė butų di
džiausia nelaimė tautai.

Bet gimdymo kontrolė: 
šalininkai ir nenori tokiems 
žmonėms kaip jis uždraust 
turėt po tuziną vaikų. Tokie 
sutvėrimai kaip Wholey ga 
Ii kaitų su žiurkėmis ir kra 
likais veistis kas mėnesi 
Gimdymo kontrolė reikalin
ga tiktai tiems, kurie vaiki 
nenori.

or
tu-

Neužmirškit socialistų 
pikniko.

Neužmirškit, kad 
nanti nedėldieni. 8 birželio 
North Eastcne. ant McAnn’c 
farmos, bus didelis pikni
kas. kuri rengia bendra 
South Bostono ir Cam 
bridge’aus lietuviai socialis 
tai. Vieta labai graži, tarp 
žalio miško, prie ežero, kui 
galima ir maudytis ir žuvau
ti. Rengėjai kviečia visus ii 
užtikrina, kad visi bus pa
tenkinti. Bus visokių žaisli 
ir lenktynių, o už pasižymė 
jimus bus duodamos gražio: 
dovanos. Apie tai, kaip Į tt 
pikniką nuvažiuot, yra pa 
aiškinta skelbime, kuris tel- 

,pa šiame “Keleivio” pusią 
: py.

, i Pasikorė 7 vaikų tėvas, 
j South Bostone po nume
riu 7 Emmett st. nakties lai

atei-

Per didelę audrą pereitą
> ežerenedėldieni Sharono 

prigėrė du jaunuoliai.

Bostono policija uždrau
dė žmonėms miegoti Boston 
Common sode ant žolės.
g................ —1 11 - -2-"

Vytauto Minėjimui
PIKNIKAS

Nedėlioj, 8 d. Birželio,1930.
TAUTIŠKAM PARKE. 

METUI EN. MASS.

kas, kuris negalėjo niekui 
gauti darbo, o turėjo maitin- 
ti 7 vaikus. Šitą turėtų gera 
Įsitėmyt patriotai ir kunigai 
kurie taip priešingi gimdy
mo kontrolei ir agituoja u; 
dideles šeimynas.

Rado negyvą mokytoją.
Dorehester ši panedėlį Į 

buvo rasta negyva sa\o 
kambary p-lė Blanche 
Evans, kuri ilgus metus mo
kytojavo Dorchesterio pra
dinėse mokyklose. IsP,a.p 
džių buvo manoma, kad ji 
nusižudė, bet dabar sakoma, 
kad ji mirusi nuo širdies li
gos.

M. Petrausko išleistuvės.
Kaip buvom jau rašę. Mi

kas Petrauskas greitu laiku 
apleidžia Ameriką ir vyksta 
į Lietuvą. Ta proga pereitą 
sekmadieni South Bostom 
ir apielinkės lietuviai su
rengė M. Petrauskui išleis
tuvių vakarienę. Susirinko 
nemažas būrelis svečių. L ž 
gražiai papuoštų stalų vi
siems susėdus, pasirodė ir 
kompozitorius. Salėj pakyla 
gyvas delnų plojimas. Pet
rauskas trumpai padėkojo 
‘r iš eilės su kiekvienu pasi
sveikino.

Svečiams užsikandus. pir- 
nininkas p. Pašakarnis pa
kvietė vieną po kito kalbėto
jus. Kalbėjo: Venys, Kuz- 
mauskas. Kontrimas, iš 
Brocktono Vaičiūnas, Bra- 
:ėnienė, Mockus, Paulaus
kas, Kudurauskas, Kubilius, 
Zaleskas, Pankus, Palubec- 
kienė, vaistininkas Šidlaus
kas, Krukonis, adv. Bago- 
Hus ir d-ras Kapočius.

Visi kalbėtojai nupiešė 
kompozitoriaus Petrausko 
nuopelnus, linkėjo ilgo ir 
aimingo gyvenimo Lietu
voj. ir prašė neužmiršti mu- 
ų. Ant galo p. Petrauskui 
juvo Įteikta ir maža dova
nėlė.

Paskutinis kalbėjo pats 
). Petrauskas. Jis trumpai 
jerbėgo savo gyvenimą ir 
įpasakojo tuos vargus, kū
ne teko iškęsti. Pasisakė tu- 
•Įs 34 metų vyro kraują.

Dainą mylėti ji išmokino 
namytė. Baigęs mokslus, 
^etrauskas svajojęs Įkurti 
Vilniuj konservatoriją, dirb- 
i Lietuvoj ir lietuviams, bet 
1905 metų revoliucija paga- 
o Į savo sukuri ir jauną Pe-Į 
rauską; todėl jis priverstas! 
nuvo bėgti iš tėvynės ir ap-į 
įgyventi svetur.

M. Petrauskui linkim lai-j 
ningos kelionės ir ilgų links-' 
nų metų Lietuvoje. G. Ž.

PUIKIAUSIAS

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ

15 D. BIRŽELIO JUNE, 1930
ant F. ROŽENO FARMOS

RAYNHAM, MASS.
Rengia Dorchesterio S. L. A. 359 kuopa.

vigu jums patinka piknikai, kl r nors kitur rengiami, tai šis tik- 
1 ai patiks. Nes vieta yra tikrai ptiki. Šalę didelis ežeras su smilčių 
pakrantėms dėl maudymosi. Didelė ir lygi pieva dėl žaislų. Bus bėg- 
tyntų. trauktvnių ir kitokiu linksmybių Dovanos už pasižymėjimus 
bus duodamos gyvu tavoru.

X

Ke.rudis. Isitėmykit savo spidorriterius: nuo Mattapan skvero va- 
žiuot į bloughtoną, o tenai paimt T.iuntono kelią ir važiuot tiesiog, iki 
r.uva^iuosit 24 mylės nuo Mattapan skvero. Tenai bus skerskelis, Elm 
't'eet Pasukt po kairei į tą streetę. ir pavažiavus apie mylę, bus pik
nikas.

Vaikų Nedėlia Lietuvių 
Žinyčioje.

Nedėlioję, Birželio-June 
d., 1930, 11-tą vai. ryte 

nepaprastas progra-
S d., 1930, 11-tą vai. ryte 

.Įvyks nepaprastas progra
mas iš dainų ir giesmių. Ma
lonėkite ateiti nedėlios rylą 
ii Lietuvių Žinyčią, o tikrai 
i busite užganėdinti su gražiu 
i programų.

Kviečia L. M. Žinyčios
Komitetas.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Melrose, 2 šeimynų namas, 5 ir—-7 

ruimai, 1 metą senumo, ir garažas 
Medford, naujas vienos šeimynos na
mas ir garažas $'>,500.

Telefonas: Crystal 1339-M.

Su $1.500 galit nusipirkti 
2-šeimynų namą.

Namas nesenai pastatytas, su vi
sais moderniškais įtaisymais, visos 
grindis ąžuolinės, garu šildomas, ne
są geras rendas, visada užimtas it 
stovi geriausioj South Bostono vietoj 
prie jūrių kranto, kur miestas deda 
milionus dolerių visokiems pagerini
mams ir kur praperčių vertė už ke
lių metų bus labai aukšta. Jnešt rei
kia tik $1,500, ir namas jūsų. An> 
Įneštų pinigų gausit apie 33 procen
tus pelno metams? Dėl platesnių ži
nių kreipkitės “Keleivio” redakcijom

TIKRAS BARGENAS.
50 akrų juodžemio prie upės. Su 

budinkais. arti miesto tiktai $2r5OO 
Taipgi turiu daugiau gerų farmų. ar
ti miestų ir marketų pardavimui. Aš 
esu lietuvis pardavėjas. (23)
JOS. STANTON. LOKEI. L, MICH

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
M ASSACH USETTS AVĖ., 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881
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| Pirkit Dabar, Sutaupykit Pinigus |
BARGENAI! Tiktai per Gegužės mėnesį.

§ SPECIALĖS KAINOS NAMŲ SAVININKAMS h 
IR POPIERIUOTOJAMS. ;

ru Popieros Sienoms 6c. ir brangiau. Tinkamos į kožną namų kambarį, N 
K Floor ir Trim Water proof V»rnish $2.00,
C] Flat VYhite Pentas-............................. $1.90,
C] Shellac, 5 sv. viedras.......................... $3.25,
p] White Enamel ...................................... $3.50,
H Visokių Spalvų Pentai ...................... $2.00,

dabar 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

$1.50 UŽ gal.
$1.25 už gal.
$2.35 už gal.
$2.90 už gal.
$1.50 už gal.

Pristatymas Dykai arba Užmokant Persiuntimą.

B. & D. WALL PAPER CO.
2150 Washington Street, Roxbury, Mass.

Telef. Highland 4321. Netoli nuo Dudley Street.

----------------------------------- I
Pereitos subatos vakarą 

ir nedėldienio nakti Bosto- n Ticknor st., 
no policija padarė 60 kratų, 
jieškodama slaptų karčemų. 
Kelios vietos buvo iškrėstos 
ir South Bostone. Daug deg
tinės niekur nerado.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gera darbą. Kiauskite kainų.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

;_____ , So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1396-M.

I

R
§
K

I

f

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

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

GARANTUOTA 
GARDEN HOSE 
50 pėdų ilgio

$3.79
White English Enamel ir

M'hite Gloss Paint .. $1.95 gal.
Čystas šelakas .............. $2.49 gal.
5 pėdų kopėčios ................... $1.10

Visa eile plumbing reikmenų.

Didelės Vertės
Geležiniai Daiktai

BALI. BEARING MAŠINOS 
ŽOLEI PJAUTI ..............

SIETAI LANGAMS, BOLIAIS 
Juodi 2c. ket. pėdai.
Galvanizuoti 2Uc. ket. pėdai.

■

i

Tel: Hancock 6105—6106
Dykhi Vietos Pristatymas.

SOUTH END 
Hard ware Co. 
1095 Washington Street, 

Prie Dover St. EI. Station

Telefonas: So. Boston 1058. §

Bay ViewMotor|
Peter Trečiokas ir £ 

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI Dį 

MECHANIKAI. C|
Taiso visokius automobilius 1»Cį 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine g 

Reikale kreipkitės ii 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:

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

251 Broadway, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMF.R STREET, 

LAHRENCE, MASS.

Lietuvis Optometnstas

MRKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

! DR. J. MARCŲS Į
I Iš MASKVOS IR KAUNO J 
Į Specialistas slaptų ir kroniškų ligų I 
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos. |

Elektriką ir 606 gydoma 1
jei reikalas. J

i 261 Hanover St., Boston. Office 7 į 
• Tek: Richmond 0668, Gar. 5437. j 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro J 
J Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. į 
I---------------------------------------- ---------- 1

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

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

Dr. K1LL0RY

Svečiai iš Europos lankėsi 
“Keleivio” redakcijoj.

“Keleivio” redakcijon bu
žo atsilankę p. Adomaitis iš 
Lietuvos ir p. Martynas Jan
gus. Jie atvyko Amerikon 
prekybos ir emigracijos rei
kalais. Jie dalyvaus Ameri
kos lietuvių ekonominėj 
konferencijoj New Yorke 10, 
Dirželio, o paskui važiuos' 
,'hicagon pasižiūrėt SLA.

į seimo.
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South Boston Hardware Co

PIKNIKAS
»
I

»
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NEDĖLIOJĘ

8 D. BIRŽELIO JUNE,

$2.50
$1.25
$1.40
$2J>0
$4.50
$1.50

.Jį rengia Sandaros 1-mas Apskri
tys. Dainuos P. M. Choras, S. Paura 
ir J. Bulskis. Grajįs “So. Boston Blue 
Boys” orchestra Kalbės K. .J. Pau- 

’ lauskas, J J. Urbšas ir Dr. K. Miko
laitis. Kviečiam visus dalyvauti, nes 
tokio pikniko dar nebuvo. Specialiai 
Bušai eis nuo Sandariečių Kliubo, 
327 E st. Norinti važiuoti, užsiregist
ruokite kliube vakarais. Rengėjai.
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Penio ir varnišiaus

Screen pentas (pusė galiono) 69c. 
Varnišius ............................ $1.00
Floor varnišius ..................  $1.75
Baitas tyras lead. 100 sv. $11.45 
Sienom popieros rolės nuo 5 iki 60c 
Stogams smala, galionas .. 75c. 
Langų sietukams dratai, pėd. 2'/į c 

. 25c.

. 95c.
. 49c.

Gerą Tavorą Gausite Pigiau!
Egyptian pentas 21 spalvų
Spėriai flat pentas......... -.
Baitas žibantis pentas ...
Geras baltas Enamel ....
Geriausias Enamel ...........
šlčkas. baltas ir raudonas .

remuveris 1.49
Žolių sėklos, svarais 
šakės žemei kasti 
Griebliai ...................

Su ta mašina padaro iš senų florų dailesnius 
negu nauji. Ją gali operuoti kiekvienas. Ga
lima pirkt ar pasirandavot.

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įran
kių: pentoriam, plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską pristatom į namus veltui.

ant James McANN Farmos
NORTH EASTON, MASS.

PRASIDĖS 11 VAL. RYTO

Rengia Cambridge’aus ir South Bostono 
Lietuviai Socialistai.

Socialistų piknikai visuomet buvo įdomus ir malonus, 
bet šitas žada būti Įdomiausis iš visų.

Bus muzikos, dainų ir visokių žaislų.
Moterims, vyrams, mergaitėms ir vaikams bus visokios 

lenktynės ir kontestai, kuriuose už pasižymėjimus bus 
duodamos geros dovanos.

KAIP NUVAŽIUOT: .Automobiliais reikia važiuot j Stoughtoną, 
o tenai nuo skvero paimt Tauntono kelią ir važiuoti juo tiesiai apie 
3 mylias, pakol privažiuosit kapines po dešinės. Palei tas kapines, 
jų nepravažiavus, eina nedidelis kelias j dešinę. Reikia pasukt į tą 
kelią ir važiuot iki jo galo, o tenai vėl į dešinę. Toliaus kelias bus 
paženklintas rodyklėmis iki pikniko.
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THE CAMPBEU.

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė South Bostone

S0. BOSTON HARDWARE C0.
379 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS
J. KLIMAS, Savininkas Tel. So. Boston 0122.

NAUJAS GRAŽUMAS 
NAUJAME FORDE

S Nauiu Fordu pavidalai, spalva ir grožis, yra 
pateikti pasirinkimui.

Apsimokėtų jums pirkt pas teisingas žmones čia pat ant vietos, nes
1 gausit geresnį patarnavimą.

UN1VERSAL MOTOR SALES CO.
472 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■i - ■| prieinama. Jeigu norite, kad jūsų
• • karas gerai trauktų, imkite gazo-
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liną pas mus.
VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 1777.

i

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMP1A THEATRE BLDG, 
ROOM 22

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

k

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Br onis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

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

«

J

EXTRA
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.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorąUžlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.

Taipgi užlaikome šviežius die
gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.

Pagardinimui Chop Suey, var
tokit China Boy Sov Sauce, 15c. 
už bonką. .

Pas mus galite gaut visokį ta- 
vora pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET

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

Dorehester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 liorchester avė., 

DORCHESTER, MASS.
- Tel. Columbia 3240.

Į

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visut 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

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 nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų motorų ir vyrų, kraujo Ir odos. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 727$
m HUNTINGTON AVK, mtoH Maaa. Ava, BOSTON, KAM.


