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LAWRENCE'O AŪDINYČIOSE

GALI KILT DIDELĖ 
KOVA.

Katalikų kunigai ragina 
streikierius grįžti atgal 

prie darbo.
Lawrence, Mass.—Perei

tą sąvaitę čia sustreikavo 
“Wood” ir “Washington” 
audinyčių darbininkai. Abi
dvi dirbtuvės priklauso A- 
merican Woolen kompani
jai. Visų pirma darbą metė 
šukuotojų skyrių darbinin
kai, kuriems kompanija už
krovė daugiau mašinų pri
žiūrėt. Kiti skyriai dirbo. 
Visą sąvaitę streikieriai pi- 
kietavo nedideliais būre
liais, bet viskas ėjo ramiai. 
Pereitos subatos rytą strei
kieriai įsiveržė i “Wood” 
dirbtuvę ir prikalbino visus 
darbininkus mesti darbą. 
Dirbtuvė užsidarė visai.

Streikas kilo dėlto, kad 
šukuotojų skyriuose kom
panija nutarė Įvesti dides
nių apsunkinimų. Ji parei
kalavo, kad du darbininkai 
operuotų 9 mašinas, kur pir
ma vienas operuodavo 2 
mašinas. Jau sunku buvo 
vienam žmogui ir 2 mašinas 
prižiūrėt, o apie keturias ir 
pusę negali būt nei kalbos. 
Todėl tų skyrių darbininkai 
ir metė darbą.

Streikas gal butų jau pa
sibaigęs, jeigu nebūtų pasi
skubinę komunistai su savo 
tavoru. Jie čia pamatė gerą 
progą įsipiršti audėjams su 
savo unija, todėl tuo jaus 
atvažiavo iš Chicagos jų 
agitatorius Pat Devine, iš
kabino komunistinės Natio- 
nal Textile Workers unijos 
iškabą ir paskelbė, kad jisai 
su savo unija ima streiką 
savo vadovybėm

Šį panedėli tarp Devine’o 
ir kompanijos atstovų Įvyko 
pasitarimas. Kompanijos 
prezidentas Noah sutiko iš
pildyt visus darbininkų rei
kalavimus, nes ir prieš tai 
kompanija buvo jau pareiš
kus, kad ji nuo devynių ma
šinų sistemos atsisako. Kom
panija sutiko panaikinti ir 
taip vadinamus darbingu
mo (efficiency) ekspertus 
dirbtuvėse, kuriems darbi
ninkai priešinosi. Preziden
tas Noah dabar visa tai pa
tvirtino ir pasakė, kad ši an
tradienį visi darbininkai 
galį grįžti atgal Į darbą ir 
dirbti tokiomis pat sąlygo
mis, kaip dirbo pirma. Dėl 
šito streiko niekas nebusiąs 
kaltinamas nei nuo darbo 
atstumtas.

Bet komunistų agitato
rius Devine prie to visko pri
dėjo dar du reikalavimu: 
vieną, kad kompanija ga
rantuotų pusantros mokes- 
ties už viršlaikį, o antrą, 
kad pripažintų komųpistinę 
National Textile Workers 
Uniją.

Kompanijos prezidentas 
pareiškė, kad dėl viršlaikio 
mokesties nereikėtų klausi
mo kelti, nes viršlaikio se
nai jau niekas nedirba, o kai 
dėl komunistinės unijos pri
pažinimo, tai kompanija jos 
nepripažinsianti.

Tuomet Devine apskelbė 
generalį streiką visose Ame- 

rican Woolen kompanijos 
dirbtuvėse šioje apielinkė- 
je. Kompanija pasakė, kad 
šį antradieni ji visas savo 
dirbtuves atidarysianti, o 
Devine pareiškė, kad jis vi
sas jas uždarysiąs. Jis pa
statysiąs 5,000 pikietų ir 
niekas Į tas dirbtuves nega
lėsiąs ineiti.

Taigi išrodo, kad gali kil
ti aštrus konfliktas. Tuojaus 
buvo sujudinta ant kojų vi
sos policijos rezervos. Polic- 
manai jau iš vakaro pradė
jo ruoštis kovai. Katalikų 
kunigai, kaip ištikimi kapi
talistų tarnai, pradėjo ra
ginti savo parapijomis ne
klausyti agitatorių, bet tuo
jaus grįžti darban. Ypač 
šita agitacija pasižymi kun. 
Milanese.

Be to da į Lawrence’ą at
važiavo imigracijos valdi
ninkai su varantais areštuo
ti ir deportuoti visus nelega
liai čia gyvenančius agitato
rius. Kapitalistų laikraščiai 
rašo, kad daug komunistų 
Lawrence dabar busią areš
tuota ir ištremta iš Ameri
kos. Gali būt, tai tik gąsdi
nimas, o gal ir ištikrujų ma
noma taip daryti.

Prezidentai Atsieina 
Pigiau, Negu Ka

raliai.
Vokietijos tautininkai ir 

kitokie juodašimčiai norėtų 
sugriauti respubliką ir at
statyti monarchiją. Todėl 
pažangioji Berlyno spauda 
skaitlinėmis išparodė pilie
čiams, koks skirtumas tarp 
monarchijos ir respublikos 
ekonominiu žvilgsniu. Res
publikos valdžia piliečiams 
atsieina daug pigiau, negu 
monarchijos. Ir štai skaitli
nės: kaizerio užlaikymui 
Vokietijos žmonės turėda
vo mokėti $4,500,000 me
tams, o prezidentas Hinden- 
burgas jiems kaštuoja iš vi
so tik $42,000.

Tikrenybėje Vokietijos 
prezidentas gauna algos me
tams tiktai $12,000, bet 
$30,000 skiriama svetimų 
diplomatų priėmimui ir ki
tokioms valstybės išlai
doms.

Kaizeris gi imdavo $750,- 
000 algos, o svečių vaišini
mui ir kitokioms ceremoni
joms $3,750,000.

VOKIEČIŲ LAIVAS SU
DEGĖ ANT JŪRIŲ.

Iš Rygos pranešama, kad 
Baltijos juroj, Kurlendijos 
pakrašty, vokiečių garlai
vyje “Leander” atsitiko 
sprogimas ir tuojaus užside
gė visas laivas. Ant laivo 
buvo 13 žmonių, kurie su
sėdę į valtis prisiirė prie le
do, paskui ledu išėjo į pa
kraštį. Laivas sudegė.

NUDĖJO VALDŽIOS 
ŠNIPĄ.

Portugalijos revoliucio
nieriai sugavo valdžios šni
pą Carlosą da Silva, kuris 
juos sekdavo. Jie padarė 
jam teismą, pasmerkė mi- 
riop, paskui jį nudėjo ir įme
tė į šulinį.

Tėvai Nužudė Sugrį
žusį iš Amerikos 

Sūnų.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Zagajnikų kaime, Len
kijoj, buvo šitoks atsitiki
mas. Pas kaimietį Cyganą 
virė vakarienė. Lempos grį- 
čioj nebuvo ir senis Cyga- 
nas su savo žmona naudo
josi ta menka šviesa, kokia 
skleidėsi iš židinio. Tuo tar
pu kažin kas pabeldė į du
ris. Seniai įleido. Tai buvo 
jų sūnūs Andrius, kuris 18 
metų atgal buvo išvažiavęs 
Amerikon. Prie menkos 
šviesos seniai jo nepažino. 
Jis gi nutarė padaryt jiems 
siurprizą ir iki rytdienai 
nesakyti, kas jis yra, tik pa
siprašė, kad jie priimtų jį 
nakvynėn. Jis pasisakė esąs 
iš Amerikos, bet nepasakė 
nei vardo, nei pavardės. Se
niai nakvynėn jį priėmė. 
Susėdus visiems prie ugne
lės, amerikietis pradėjo pa
sakot apie Amerikos nuo
stabų gyvenimą, kaip čia 
darbininkai susideda tūks
tančius dolerių, ir to patvir
tinimui išsitraukė savo pini
ginę ir parodė seniams di
delį pluoštą dolerių. Senis 
pažiurėjo į pinigus, paskui 
pažiurėjo į savo senę ir gud
riai mirktelėjo. Senė mirk
telėjo jam atgal. Ir nei žo
džio nesakydamas senis at
sikėlė nuo suolo, pasiėmė 
kirvį ir smogė amerikiečiui 
į galvą. Tas nuvirto nuo suo
lo ir apsipylė kraujais. Se
niai pasiėmė jo pinigus, bet 
ant rytojaus apsižiūrėjo, 
kad jie užmušė savo sūnų. 
Prasidėjo didžiausis riks
mas ir vaitojimas. Motina 
išėjo iš proto, o tėvas užda
rytas kalėjiman.

Pietų Amerikoje Vėl 
Prasidėjo Revo

liucijos.
Pereitą sąvaitę pietų A- 

merikoje įvyko arba kesin- 
tasi įvykinti net trijose at
skirose respublikose revo
liucijos, būtent, Peruvijoj, 
Argentinoj ir Paragvajuje.

Peruvijoj nuverstojo pre
zidento Leguios šalininkai 
mėgino išversti dabartinę 
valdžią ir paliuosuoti Le- 
guią, kuris dabar sėdi už
darytas kalėjime už išvog
tus valstybės pinigus. Bet 
sukilimas nepavyko. Po 
smarkaus mūšio Limos mie
ste sukilėliai buvo apgalėti 
ir išbėgiojo. Kovos laiku 
krito 60 žmonių.

Iš Paragvajaus žinios sa
ko, kad tenai revoliucionie
riai paėmė Vilią Encarna- 
cion miestą ir nupiovė tele
grafo, telefono vielas. Todėl 
aiškesnių žinių iš tenai ne
galima gauti.

Argentinoje taip pat su
sekta sąmokslas nuversti 
prezidento Uriburu valdžią, 
nors prie atviro sukilimo čia 
da nepriėjo. Valdžios šni
pai laiku sąmokslą susekė ir 
sąmokslininkai buvo areš
tuoti.

PAŠTININKAI DIRBS TIK 
44 VALANDAS į 

SĄVAITĘ.
Kongresas išleido įstaty

mą, kuriuo visiems pašto 
tarnautojams sutrumpina
mas darbo laikas iki 44 va
landų sąvaitei.

Gabena Visą Laivą! 
Kalinių Ant Velnio 

Salos.
Pereitą sąvaitę iš Francu- 

zijos išplaukė kalinių laivas 
"La Martiniere” su 676 pa
smerktais piktadariais. Juos 
gabena į Velnio Salą, kur 
Francuzija turi įtaisius bau- 
džiamają koloniją savo pra
sikaltėliams. Toji vieta yra 
pagarsėjusi kaipo “praga
ras ant žemės.” Tas laivas 
irgi velniškai įtaisytas. Kož- 
nas kalinys yra surakintas 
retežiais ir da uždarytas į 
geležinę klėtką, kur už ma- 
žiausį pasipriešinimą šitoj 
kelionėj jis gali būt nušau
tas arba gyvas suvirintas. 
Nes į visas klėtkas yra su
vestos dūdos, kurias sar
gams atsukus, klėtkos prisi
pildo verdančių garų iš lai
vo katilų. Be to, laivas vel
kasi iki Velnio Salos 3 są- 
vaites, smarkiai vartosi, ka
liniai baisiai serga ir pakol 
pasiekia salą, lieka tik pus
gyviai. Silpnesni neišlaiko 
ir kelionėj miršta.

NORI SURINKT $2,000,- 
000 PITTSBURGHO 

BEDARBIAMS.
Pittsburgho bedarbiais rū

pintis susidarė Allegheny 
kauntės “Emergency Asso- 
ciation.” Ji nori surinkti be
darbiams $2,600,000. Vie
ną milioną esą jau pasiža
dėję sudėti 3,000 fabrikan
tų, aukodami po tiek, kiek 
1929 metais jie išmokėdavo 
į vieną dieną algų savo dar
bininkams. Antrą milioną, 
manoma, sudėsią kiti pasi
turintys žmonės. Bedarbiai 
skirstomi į “A” ir “B” gru
pes. Prie “A" grupės skiria
mi tokie, kurie dirbti negali. 
Tiems busianti teikiama pi
niginė parama. Prie “B” 
grupės skiriami tokie, kurie 
gali ir nori dirbti. Tiems bus 
stengiamasi parūpint dar
bas.

Eks-Kareiviai 
Sudegino “Melioną.”

Homer, III. — Pereitą są
vaitę buvusiojo karo vete
ranai čia susirinkę ties savo 
sale padarė iš skarmalų 
žmogaus pavidalą, užrašė 
ant jo “Andy Mellon,” ir vi
dury gatvės jį sudegino.

Andy Mellon, tai dabar
tinis Amerikos finansų mi- 
nisteris. Jis su prezidentu 
Hooveriu atkakliai prieši
nasi tai pašalpai, kurią Kon
gresas nutarė duoti buvu
siems kareiviams. Užtai ka
reiviai ir sudegino “jį.”

VALDŽIA SLEPIA FAK
TUS APIE NIKARA- 

GUOS UŽĖMIMĄ.
Senatas Washingtone pa

reikalavo, kad valdžia pri
statytų visus dokumentus ir 
faktus, kurie paliečia šios 
šalies kariumenės įsiverži
mą į Nikaraguos respubli
ką. Bet valdžia pristatė tik
tai tuos susirašinėjimus su 
Nikaraguos diktatorium, ku
rie įvyko prie Hooverio ir 
kurie visiems jau yra žino
mi. Kaip ir kodėl Amerikos 
kariumenė buvo Nikara- 
gucn nusiųsta ir kodėl ji li
gi šiol tenai laikoma, val
džia atsisako raštu aiškinti, 
nes tai galėtų pakenkti ge
ram Amerikos vardui.

Prie Valdžios Darbų
Reikės 150,000 

Žmonių.
Prezidentas Hooveris pa

sakė pereitą sąvaitę, kad už 
mėnesio prie federalinės 
valdžios statybos darbų 
dirbsią jau 450,000 žmonių. 
Tie darbai eis visose Jung
tinėse Valstijose ir miestuo
se, pavyzdžiui, Chicagoj 
statomas milžiniškas pašto 
rūmas, Bostone taip pat sta
tomas naujas paštas, ir tai 
vis federalinės valdžios pi
nigais. Tuo pačiu laiku dar
bai pradeda gerėti ir kai ku
riose dirbtuvėse. Neužilgo 
prasidės ir laukų darbai. 
Taigi reikia tikėtis, kad pa
vasariui atėjus darbinin
kams bus lengviaus darbas 
gauti.

Policija Užpuolė
Darbininkų Šokius
New Yorko policija su 

Darbo Departamento agen
tais įsiveržė į finų darbinin
kų salę, kur susirinkę apie 
650 žmonių šoko, ir arešta
vo kelioliką asmenų, neva 
nelegaliai įvažiavusių į šią 
šalį. Visus suimtuosius išve
žė ant salos ir ruošiasi de
portuoti. Finų organizacija 
paėmė socialistų advokatą 
Hilląuitą ginti suimtuosius. 
Jis tuojaus užvedė bylą ir 
pasiuntė aštrų protestą Dar
bo Departamento sekreto
riui Doakui, pareikšdamas, 
kad finų darbininkų kliu- 
bas yra legalė organizacija 
ir todėl valdžios agentų už
puolimas ant jos vakaro bu
vo neteisėtas ir užpuolikai 
turi būt nubausti, o suimtie
ji žmonės tuojaus paliuo
suoti.

MASKVOJ KAS DIENA 
BŪNA 35 TRAMVAJŲ 

NELAIMĖS.
Maskvos miesto rekordai 

parodo, kad pereitais me
tais komunistų sostinėj bu
vo 5,600 gatvėkarių susiku- 
limai ir 3,200 atsitikimų, 
kur gatvėkarių buvo suvaži
nėti žmonės arba vežimai. 
Nukentėjusių žmonių skai
čius per pereitus metus sie
kė 1,400. Šįmet gi, apskri
tai imant, Maskvoje būna 
po 35 gatvėkarių nelaimės 
į dieną.

MEKSIKOS PREZIDEN
TO ŠOVIKAS PRAŽILO 

KALĖJIME.
Metai atgal Meksikos ku

nigų pakalikas, Daniel Flo- 
res, šovė prezidentą Rubio 
ir pataikė jam į žandą. But- 
buvęs žmogžudys tapo ten 
pat suimtas ir uždarytas ka
lėjime. Tada jis buvo dar 
jaunas, 20 metų amžiaus 
vyrukas, o dabar, išsėdėjęs 
metus kalėjime, išrodo jau 
kaip 40 metų žmogus: vei
das apdribęs, barzda apžė
lęs, plaukai ilgi ir jau praži
lę. Pereitą sąvaitę buvo jo 
byla. Klausiamas, kodėl jis 
šovė prezidentą, jis atsisakė 
paaiškinti.

Palengvino divorsus.
Dvi valstijos Amerikoj 

pereitą sąvaitę palengvino 
persiskyrimų procedūrą, tai 
Arkansas ir Idaho. Dabar 
ir iš kitur atvažiavę žmonės, 
tik pavyvenę 90 dienų, gali 
gauti tena persiskyrimą.

JIS ATVAŽIAVO TENAI 
PAS MERGAS.

Albanijos ministerį Libaho- 
vą, kuris buvo kartu su ka
ralium Zogu. Sužeistas mi
nisteris išsitraukė savo re
volverį ir pradėjo šaudyt į 
užpuolikus, bet nepataikė. 
Nusigandęs karalpalaikis 
tuo tarpu įsmuko į operos 
direktoriaus ofisą. Jis buvo 
taip nusigandęs, kad drebė
jo kaip zuikis ir neišėjo iš 
ofiso, pakol neišsiskirstė vi
sa publika iš operos. Tiktai 
apsuptas iš visų pusių poli
cijos jisai drebančiomis kin
komis įlipo į savo automo
bilių ir buvo parvežtas į ho- 
telį.

Šovikai buvo suimti. Jie 
pasirodė abudu jauni alba- 
niečiai. Vienas jų studen- 

ranku, todėl jis manė, kad tas, o kitas — buvęs Albani- 
Austrijos didmiesty jo nie-1 jos armijos kapitonas. Jie 
kas nepastebės. Jis čia pasi- dalyvavo revoliucijoj prieš 
ėmė brangų hotelį ir prade-1 Zogo diktatūrą keli metai 
jo lankyti Vienos teatrus. 1 atgal, ir vėliaus turėjo bėgti 

Bet Vienoje yra daug po-' užsienin. Jiems esant užsie- 
litinių Albanijos emigrantų, ny, Zogo teismas pasmerkė 
kurie turėjo bėgti nuo Zogo Į juos miriop, nors negalėjo 
budelių. Jie patyrė, kad jis į jų pasiekti. Taigi dabar jie 
dabar atvažiavo Vienon, ir norėjo jam užtai atsimokėti, 
nutarė pavaišinti jį švinu.
Jie pasaugojo jį prie Vienos džiaugsmą, kad per jų šau- 
Operos, ir kaip tik jis išėjęs, * 
iš operos sėdo į savo auto- į 
mobilių, jie pradėjo liuobti 
jį iš brauningų. Bet ant ne-Į 
laimės prieš jų ugnį pasi
painiojo kvailas jo adjutan
tas Topolaj. Kulipkos tai
komos diktatoriui susmigo 
į adjutanto Topolajo kūną 
ir jis krito ant vietos negy
vas. Kitos kulipkos pakirto

Pats diktatorius išliko gy
vas, bet jo adjutantas už

muštas, o ministeris 
sužeistas.

Pereitą sąvaitę Albanijos 
karalius Zogas atvažiavo į 
Vieną ir tuojaus buvo pa
sveikintas savo tautiečių šū
viais. Jam pasisekė pabėgti, 
bet jo adjutantas buvo nu
kirstas, o ministeris sužeis
tas.

Albanijos diktatorius at
vyko Vienon neva “gydy
tis,” bet ištikrujų jo galvo
je buvo mergos ir “good 
time.” Namie latrauti nepa-
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Rusijoj Nėra Prekių, 
Žmonės Slepia

Pinigus.
Rusijos krautuvėse

veik nieko negalima gauti; 
žmonės vaikščioja basi ir 
apiplyšę, bet drapanų ir ba
tų krautuvėse nėra. Preky
ba beveik numirus. Negalė- bažnyčioj šliubą, tai katali- 
dami nieko nusipirkti, žmo- kų bažnyčia laiko tokį kata- 
nės pinigus slepia. Maskvos; liką nevedusiu ir duoda jam 
žiniomis, dabartiniu laiku '

i

v •

šliubą su kita moteriške, 
žmonės turį pasislėpę kelis ■Taip šiomis dienomis ji pa- 
bilionus rublių. Bolševikų sielgė Kanadoj su tulu Al

fonsu Simardu. Šis vyras

nešt savo pinigus į valsty- talikų bažnyčia tas vedybas 
i------- ........... i “panaikino” ir sujungė jį

su kita moteriške. Bet Mont- 
realo teismas paėmė užtai 
Simardą ir patupdė kalėji
man už daugpatystę. Kata
likų bažnyčia nėra joks teis
mas ir negali jungtuvių kon
trakto panaikinti, pasakė 
teisėjas. Tai yra skaudus 
smūgis Romos popo agen-
tams.

bilionus rublių. 1 
bankais jie, matyt, nepasi-; 
tiki. Kad paskatinus žmones buvo vedęs protestonę. Ka

bės bankus, komunistų val
džia Maskvoje nutarė duoti 
tūlų privilegijų tiems, kurie 
turės bankuose pinigų pasi
dėję. Jiems bus duota pir
menybė perkant krautuvė
se drapanas ir batus, kai 
retkarčiais tokių daiktų 
krautuvės gauna. O kadan
gi gauti tokių daiktų labai 
sunku, tai manoma, kad 
kožnas, kas tik turi pasislė
pęs kiek pinigų, dabar neš 
juos į bankus.

VALDŽIA PRALAIMĖJO 
BYLĄ.

Mikvaukee mieste val
džios agentai buvo konfis
kavę $50,000 vertės selyk- 
lų ir kitokių medžiagų svai
ginamiems gėrimams na
mie daryti. Bet nuėjus į teis
mą, prisaikintujų suolas nu
sprendė, kad valdžia neturi 
teisės tokią medžiagą kon
fiskuoti, ir privalo sugrąžin
ti ją savininkams atgal.

Policijai jiedu išreiškė

dymą nenukentėjo nei vie
nas Austrijos pilietis.

Karalius Zogas dar tebe
sėdi Vienoje. Laikraščiai 
dabar rašo, kad jį laiko te
nai mergos. “Neue Freie 
Presse” sako, kad Zogas zi- 
liojąs paskui Vienos aktor- 
ką Francišką Janko, ant ku
rios jis jau sudėjęs daug sa
vo valstybės pinigų.

Teismas Nulaužė 
Nugarkaulį 
Bažnyčiai

Katalikų bažnyčia nepri
pažįsta katalikų jungtuvių 
su protestonais. Jeigu kata
likas vyras ir protestonė 
moteris paima protestonų

Sovietams Reikia 
13,000 Ekspertų.

Maskvos valdininkai ap- 
skaitliavo, kad Rusijai rei
kia gauti da 13,000 inžinie
rių ir kitokių technikos eks
pertų, kurie padėtų įvykinti 
penkmečio planą. Kadangi 
pačioj Rusijoj išlavintų 
žmonių tiek nėra, tai sovie
tų valdžia nori gauti tuos 
ekspertus iš užsienių. Da
bartiniu laiku sovietams 
dirba 4,000 svetimšalių in
žinierių.
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kraštis “Ūkininkas” krečia 
iš žmonių juokus. Jis sako:

“Vokiečiu popierinės mar
kės pinigas sveria pusę gramo, 
2000 markiu sveria vieną kilo
gramą. o 2 milionai markiu 
sveria GI pūdą. Tos markės 
musu lietuviams gerai žino
mos. nes dar daug, daug žmo
nėse jų užsilikę yra. Tad pa
bandykite, kiek sveria likusios 
pas jus markės.”

Bepiga kunigams juoktis 
tapus milionieriais. Bet nė
ra juoko ūkininkams, kurių 
sunkus darbas žuvo bever
tėse markėse.

I APŽVALGA i
9 » 
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Socialistinio Sąju 
džio Pajėga

į 
ar

dabar 
šitokį

skiokos

PRAŽIOPSOTA SVARBI 
PROGA.

Bimbos parapijonas iš 
Philadelphijos rašo “Lais
vei,” kad šiomis dienomis jo 
mieste kalbėjęs prof. Biržiš
ka ir kad tas prakalbas būti
nai reikėję išardyt, bet ko
munistai neturėję laiko su
siorganizuoti. nes dabar už
siėmę savitarpe kova.

Jis sako:
“Vasario 15 d.. Richmondo 

dalyj. Lietuvių Muzikalėj Sa
lėj vietiniai fašistai buvo su
rengę ‘ceremonišką procesiją,' 
susidėję su ukrainais, pasitiki
mai demagogiško profesoriaus 
Biržiškos."

Boliaus šitas komunistas 
apipasakoja prakalbų eigą 
ir baigia šitokiais žodžiais:

“Panašus Lietuvos fašistų 
susirinkimai čia būdavo išar
domi. Gi pastaraisiais laikais 
kokusininkai (suprask. Bim
bos priešininkai. — "Keleivio" 
Red.) užsiėmę kitais darbais, 
negu kova prieš fašistus, čia 
tik reikėjo mažo pasitarimo su 
ukrainiečiais ir Komunistų 
Parti ja, o tas fašistų agentas 
butų buvęs numaskuotas ir iš
vytas.”

Tai matote, kokią svar
bią progą komunistai Phila- 
delphijoj pražiopsojo! Bir
žiška pasakė prakalbą, ir 
niekas prieš tą buržujų re
voliucijos nepakėlė!

BIMBA ŽADA VIDIKUI 
“KOMUNISTINĘ OPERA

CIJĄ” DARYT.
Mes jau rašėm šitoj “Ke

leivio” vietoj, kad Ameri
kos lietuvių komunistų tar
pe prasidėjo suirutė. Bet ta
da nebuvo d a viskas aišku. 
Tada išrodė, kad komunis
tuose pasidarė dvi frakci
jos, ir kad viena jų norėjo 
likviduot “Laisvę” ir remti 
“Daily Wcrkeri,” o kita sto
jo už “Laisvės” palaikymą, 
nežiūrint kas su žydišku “D. 
Workeriu” atsitiks. Taip 
bent dalykus aiškino “Vie
nybė,” kuri ten pat, “Lais
vės” pašonėj gyvena.

Bet dabar pasirodo, kad 
“Vienybės” pasaka neata- 
tinka teisybei. Įvykęs šio
mis dienomis “Laisvės” šė- 
rininkų susirinkimas nu
švietė situaciją kitaip.

Pasirodo, kad “draka” lie
tuviškųjų tovariščių tarpe 
užvirė dėl klausimo:
“Laisvė” turi būti komunis
tų partijos kontroliuojamas 
organas, ar šiaip sau nepri
klausomas pasiskaitymų lai
kraštis, kuris eitų komunis
tinėj dvasioj, bet galėtų ir 
apie kitokius dalykus rašyti 
ir taikytis prie minios?

Bimba su savo šaliniu* 
kais stojo užtai, kad “Lais
vė” butų komunistų parti
jos kontrolėj.

Gi pats “Laisvės” štabas 
su Taura (Vidiku), Siurba 
(Akelaičiu) ir kitais spyrė
si, kad atsipateidot nuo par
tijos, kurią kontroliuoja 
((augiausia žydai.

Pagalios įvyko “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas ir 
bimbiniai paėmė viršų. Tuo
met “draugai Siurba. Tau
ras ir Buknys prisipažino 
prie klaidos.” sako bimbi- 
nių Centro Biuras, tačiaus 
prisipažino tiktai suvažia
vime. o viešai prieš Bimbą 
nenusižemino.

Todėl bimbiniai 
paskelbė “Laisvėj” 
reikalavimą:

“Kad Butkus, kaipo
organizatorius, butų tuojaus iš 
darbo išvarytas, idant negalė
tų demoralizuot ir sabotažuot 
iš vidaus, kad ‘Laisvės' štabo 
redaktoriai Tauras ir Siurba. 
ir administratorius Buknys sa- 
vikritikavimą pareikštų viešai 
per ‘Laisvę’ taip, kaip padarė 
suvažiavime. Mes stojame už 
griežtą komunistinę operaciją 
tiems, kurie atsisakys musų 
proletariato avangardo — Ko
munistų Partijos reikalavimus 
išpildyti."

Vadinasi, Vidikui ir Siur- 
bai dabar lieka pasirinkti 
vienas iŠ dviejų: arba prisi
pažinti per “Laisvę” prie 
savo “griekų" ir nusižemin
ti Bimbai, arba sutikti, kad 
Bimba padalytų jiems 
“griežtą komunistinę ope
raciją.”

Su Butkum, kuris yra pa
prastas “Laisvės” 
tovariščas Bimba 
“baderiuotis.” Kaip papras
tam darbininkui, “operaci
ją” daryt neužsimoka. Bim
ba liepia išvalyt jį iš darbo 
be jokių ceremonijų, 
that’s all!

i.

zeceris, 
nenori

iri

KRIKŠČIONYS DEMO
KRATAI JUOKIASI 

IŠ ŪKININKŲ.
Visi atsimena, kaip val

dydami Lietuvą krikščionys 
demokratai nesiskubino įve
sti savos valiutos. Jie laikė 
apyvartoje vokiškas mar
kes, kurios kas diena krito, 
o patys tuotarpu darė viso
kias spekuliacijas. Kun. 
Vailokaitis ir kiti krikščionių 
tūzai pasidarė milionie
riais, o Lietuvos žmonės li
ko ubagais.

Dabar gi krikščionių lai-

Socialistinis sąjūdis išėjo krašto priešaky ir tauriausi 
žmonės arba turės žūti, ar
ba turės pavartoti prievartą. 
Ir vienu ir antru atveju jie 
susikompromituos. Todėl 
toliau numatą žmonės ir ne
siima vadovybės.

Marksistinis socializmas 
kreipia daugiau domės ne 
viršūnėms, bet gyvenimo 
pagrindui. Kas yra ir kas 
gali būti? — pagrindiniai 
visur ir visame kiekvieno 
marksisto klausimai. Daro
ma elgimosi išvados tik at
sakius į šiuos du klausimus. 
Buvę pavyzdžiai tegali būti 
sektini, jei jie yra vykę pa
našiose sąlygose. Bet jei są
lygos kitokios — kitokie tu
ri būti ir veikimo metodai.

Minim ir visad minėsim 
revoliucinius 1905 metus. 
Jie yra musų veikėjų pasi
šventimo sektinu pavyz
džiu. Bet kovos budai, vei
kimo priemonės? Daugelis 
ir daugelis nūdienėms sąly
goms nebetinka. Gal darbi
ninkija neturi tokių organi
zacijų, kaip tada turėjo, bet 
ji dabar daug daugiau turi, 
kaip tada. Darbininkija da
bar daugiau turi pagrindi
nio jos siekimų dalyko — 
mokslo. Mokslu ir kultūri
nėmis priemonėmis, nors 
ekonomiškai ne lengviau 
gyvenant, daug daugiau 
naudojamasi. Už tai jau ir 
kitoks masės galvojimas, 
kitoki jai reikalai.

Politinis veikėjas, ypatin
gai veikėjas darbininkų tar
pe, tai turi žinoti. Ir kai da
roma nutarimai ir priima
ma rezoliucijos būnant toli 
nuo šiandieninio gyvenimo, 
visad jos pasmerktos ne
įvykti. Negali mums diri
guoti žmonės iš anapus. 
Mes veikiam, mes sau sta
tom ir direktyvas. Direkty
vas teisėtų, būtinų ir visai 
realių darbininkijai objek- 

įtų.
Darbininkija negali leisti

į gyvenimą sveikindamas 
kiekvieną mokslo išradimą, 
kiekvieną socialinio ir poli
cinio gyvenimo žingsni 
žengta pirmyn. Ir negalėjo 
'jis nesveikinti mokslo, ne
sveikinti progreso, kadangi 
jis pats kilęs iš mokslo, iš 
gyvenimo pažangos.

Ir socializmą pasisavino 
sluoksnis, daugiausia ištroš
kęs mokslo.

Marksistinio socializmo 
kilmė ir skirtumas nuo kitų 
socializmų ir buvo — moks
las, kūryba plačiųjų masių. 
Ne nihilistinis terorizmas, 
ne teroristinis revoliucioniz- 
mas, bet socialinis revoiiu- 
cionizmas. Revoliucija ne 
pučuose, ne kariškuose dur
tuvuose, bet revoliucija 
žmonių supratimuose ir gy
venimo fonuose. Didžiau
sias revoliucionierius—mok
slas. Tebūnie pasiekiamas 
mokslas visiems — ir socia
linė revoliucija eis ne die
nomis, bet valandomis.

Atimti mokslo privilegiją 
iš buržuazijos — proletari
nių organizacijų uždavinys. 
Už tai marksistinio socializ
mo didžiausias šūkis visada 
ir buvo — laisvės organiza
cijoms. Jis nešaukė: “Mes 
norim valdžios!” Bet jis iš 
bet kokios valdžios tereika
lavo viena — organizacijų 
ir susirinkimų laisvės.

, Socialistai prieš valdžią. 
Socialistų idealas — kad

, valdžia kaip prievartos pa
jėga visai išnyktų. Valdžia 

’ tegali ir turi pasilikti, kaip 
visuomeninio gyvenimo or- 

-------------- ganizatorius ir reguliato- 
Leningrade (Rusijoj) a-;rius- Valdžia tegali kilti tik 

reštuota 150 žmonių už spe- Įš visuomeninių orgamzaci- 
kuliavima maisto produk- 'jV- Socialistai negali norėt 
tais ir kuru. Visi suimtieji valdžios iš asmenų, tuo la- 
busią išsiųsti i Sibvrą. biau savil- T**1*1 tun butl 

—— ---- —________ organizacija, tikrojo gyve-
“Socialdemokratas” pa- nimo jėga. Tik organizuota 

tvirtina žinią, kad Lietuvoj visuomenė gali išlaikyti de- 
už agitaciją prieš valdžią mokratines ir politines gy- 
traukiama teisman 53 kuni- venimo formas. Neorgani- 
gai.

..Al’

šitas architektų braižinvs parodo, kaip išrodys naujas pašto triobėsys Chicagos mieste. Jo 
statymas prasidės 1 balandžio. Sakoma, kad tai busiąs didžiausis pašto rūmas visam pasauly.

INFLUENZA ir KAIP Iviskopobiski
i Pereitais metais Ameri
koje surūkyta 119,624,909,- 
000 cigaretę. Palyginus su 
1929 metais, pernai surūky
ta pusė biliono papirosų 
daugiau.

NUO JOS GINTIS
Influenzos liga eina su vėju.

KIEK KAŠTUOJA AME
RIKOS PILIEČIAMS 

VALDŽIA?
"Ladies’ Home Joumal” 

sako: miestų, valstijų ir fe
deralinė Amerikos valdžia 
per vienus metus piliečiams 
kaštuoja $12.000,000,000. 
Iš tos sumos, federalinės 
valdžios biudžetas siekia 
$4,000.000.000 metams.

Biudžetą paanalizavus, 
pasirodo, kad apie 70 nuo
šimčių visų valdžios išlaidų 
eina karo reikalams.

Procentų už karo skolas 
valdžia išmoka per metus 
arti $1,000,000,000.

Armijos ir karo laivyno 
užlaikymas paima apie 
$814.000,000.

Praeities karų veteranams 
išmokama arti $1,000.000,- 
000.

Bet pramonės vetera
nams, pasenusiems ir sužei
stiems darbininkams, val
džia neduoda nei vieno cen
to.

I
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“Lietuvos Aidas” sako, 
kad Lietuvos kunigai būti
nai nori sukurstyt liaudį 
prieš valdžią. Bet liaudis 
kunigų agitacijos neklau
santi, ir tie kurstymai pa
kenksią tik patiems kuni- 

■ gams ir jų bažnyčiai.
i

Rašo i»r. Arthur McDonaM, 
I). C.

Mokslas susekė, kad in
fluenzos perus gali išnešioti 
vėjas. Tai parodo laivų už
sikrėtimas. Laivas plaukia 
jūrėmis, žmonės ant jo visi 
sveiki, ligonių niekur arti 
nėra, tik staiga ima visi ir į 
apserga influenza. KokiuI 
gi budu ♦ jie tą ligą gavo? 
Aišku, kad vėjas ją užnešė.

Arba imkime tokį atsiti
kimą : ant syk influenzos Ii-; 
ga suserga 40,000 žmonių. 
Jeigu šita liga eitų papras- j 
tu užsikrėtimo keliu, per su- ■ 
"idurimą ligonių su sveikais, ’ 
tai 40,000 žmonių niekad 
ant syk nesusirgtų, nes tiek 
žmonių niekad negali į ke
lias dienas su ligoniais susi
durti.

Be to d a buvo nustatyta, 
kad greičiausia influenza 
užsikrečia tie, kurie dirba 
ar vaikščioja lauke. Tokių 
serga 35 nuošimčiai dau
giau. Tyrinėjant kalėjimus 
laike influenzos epidemijos 
pasirodė, kad tarp kalinių 
šita liga buvo beveik neži
noma, kuomet aplink kalė
jimą ji smarkiai siautė. Vi
sa tai parodo, kad ji eina su 
vėju. Todėl namai yra ge
riausia nuo tos ligos apsau
ga.
Geriausis vaistas—chininą.

Bet yra ir vaistų, kuriais 
galima nuo influenzos apsi- 
saugot, ai- bent sumažini 
jos pavojų — tai chininą. 
Angliškai — ąuinine. Jos 
galima gaut kožnoj vaisti
nėj. Ji parsiduoda pilėse vi
sokio didumo. Reikia pa
prašyt pilių po 2 granu (2 
grain pilis), ir po kiekvieno 
valgio vieną pilę nuryt. 
Daugelį žmonių chininą ap
saugoja ir nuo šalčių.

Chinino? veikmė prieš in- 
fluenzą buvo patirta Angli
joj. Vienoj didelėj mokyk
loj tenai pasirodė influen
zos ženklai. Mokiniai, ku
rie gyveno mokyklos bend
rabuty ir ėmė chininą, in
fluenzos beveik negavo; 
bet tie, kurie gyveno na
muose ir tų vaistų neėmė, 
nukentėjo labai daug.

Kitoj mokykloj, kur vi
siems mokiniams duota chi
nino?, susirgimų kaip ir ne
buvo; bet mokyklos patar
nautojai, kurie chininos ne

atsigulė

labai svarbu, nes kosulys 
nusilpnina plaučius. Reikia 
taipgi gerai išsimiegot ir pa
valgyt. kad kūnas butų pa
silsėjęs ir stiprus, o tuomet 
jis lengviau atsispirs kiek
vienai ligai.

DEŠIMT ĮSAKYMU 
ŽIEMOS METU.

1. Kuo daugiau valgyk 
maistingų valgių.

2. Gerk daug vandens ir 
dažnai maudykis šiltam 
vandeny.

3. Miegok būtinai astuo
nias valandas, bet atgulk 
bent dvi valandas pirm vi
durnakčio.

4. Būdamas ore kvėpuok 
giliai, ]>er nosį.

5. Stenkis būti tik gerai 
išvėdintam kambary.

6. Dabok, kad bute butų 
normali temperatūra.

7. Nepersišaldyk išėjęs iš 
namų perdaug sušilęs; vil
kis esamo oro atžvilgiu tin
kančiais rūbais.

8. Nevartok šaltų ir sveti
mų rankšluosčių.

9. Venk tų, kurie turi šal
tį.

10. Persišaldęs kreipkis 
pas daktarą.

IR
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gavo, beveik visi 
nuo influenzos.

Italijoj iš 1,500 
kurie buvo chininą 
nuo drugio, tiktai 15 gavo 
lengvos influenzos.

Šitokie faktai Įvairiose

ligonių, 
gydomi

Lietuvoje planuojama šalyse ir prie įvairių sąlygų 
steigti cukraus fabrikas, verčia manyti, kad chininą 
Bet “Lietuvos Žinių” bend- 'gelbsti.
radarbis Bielskis skaitlinė-; Be to, reikia gerti pakan- 
mis išparodė, kad geriau karnai vandens. Vanduo iš- 
cukrus pirkti užsieny, nes valo kūną ir vidurius ge- 
namie gaminant jis atsiei- riau negu kas kita. Vanduo 
siąs brangiau. ir kosulį sulaiko, o tai yra

Žaiginių apylinkėj, Lie
tuvoje, po ąžuolu rado dė
žutę 15 šimtmečio pinigų.

Žinomas egiptologas, pro
fesorius Selim Hasan, šio
mis dienomis atidarė seno
vės Egipto karalienės kapą. 
Kape rasta nepaprastai di
delių brangenybių.

Albanijos karalius Zogu 
atvyko i Vieną. Austrijoj, 
kur jam bus padalyta ope
racija.

Sausio 23 d., apie 4,000 
lenkų studentų surengė Var
šuvoje demonstraciją prieš 
valdžią. Demonstrantai iš
daužė valdžios laikraščio 
redakcijos langus.

SUSIKŪPRINIMAS 
SVEIKATA.

Tiesi pozicija priduoda- 
žmogui energijos, fizinio • 
judrumo ir sumaningumo.! 
Dauguma garsių pasaulio 
vyrų buvo tiesus, sveiki ir 
tvirti. Net Napoleonas, tik 
penkių pėdų aukščio, dary
davo tvirto žmogaus impre
siją dėlto, kad nebuvo susi
kūprinęs. Žinoma, ne visi 
tiesieji turi daug smegenų, 
bet beveik visi nesveika- 
pročiai yra susikūprinę. Mo
kyklos vaikų statistikos ro
do, kad tiesiai užsilaikančių 
vaikų grupė, visuomet vir
šija sveikatoje ir moksle ly
gią grupę susikūprinusių 
vaikų. Susikūprinimo prie
žastis dažnai yra blogos sė
dynės ir netinkamas fizinis 
auklėjimas. Laikydamas 
sulenkęs gyvuosius organus 
negali tikėtis, kad smege
nys ir raumenys atsakančiai 
veiktų. Kodėl kareiviai mo
komi tiesiai vaikščioti, pa
kelta galva, ištemta kruti
nę? Tai ne vien dėlto, kad 
gražiai pasirodyti, bet kad 
butų sveiki. Susikūprinimas 
gali būti daugelio ligų prie
žastimi.

Kai kuriuose užsiėmi
muose, darbas priverčia il
gą laiką susi kūprinus dirbti. 
Prie tokių darbų reikalinga 
poilsis. Kad išsisaugoti susi
kūprinimo ir iš to kylančių 
pasekmių, reikalinga vysty
ti raumenis, darant mankš- 
tinimus ir tam tikrus žaidi
mus. Susikūprinimo taisy
mui nereikalinga brangių 
prietaisų. Paprasto mankš- 
tinimosi rytais ir 
pilnai užtenka.

I
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vakarais 
FLIS.

veniniu įvijus. ivruigani-Į . 7”. , ■' j .? ■ . ■

zuotoj visuomenėj pastatyti! pražudyti tai, ką ji jau tun.

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1931 METAMS

JIS REIKALINGAS KIEKVIENUOSE 
NAMUOSE

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokiu in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančiu straipsniu iš vi
sokiu mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą ją:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai?
Kiek yra juriu vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markiu apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuves diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitu gyvenamu pasauliu?
Kiek Lietuvoj yra upiu ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliausis iš visą Europos ežerą? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventoją?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuviu Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai * degino 
“raganas”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metą Kalendoriuje daug 
pamokinimą bei patarimą, daug gražią effią, juoką ir 
paveikslą.

Kalendoriaus kaina 50 centą. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį geriausiai prisiųsti karta su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stampomis prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženklelių prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

Jau ir taip daug esam nete
kę. Lietuvos darbininkija 
įtiek silpna, kad ji privalo 
branginti kiekvieną smulk
meną, jei tik tai gali padėti 
jos tolesnei egzistencijai, 

i Mus gyvenimas nėra bran
genybių aruodai, niekas jų 
neatidengs ir darbininko 
gyvenimo nepagerins. Tik 
kuriant ir siekiant susitari
mo su kitų šalių darbininki
ja ir kita siekiančia geres
nio gyvenimo visuomene 
galim ką nors laimėti.

J. Ajaras. *

“KELEIVIS
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos Žvalgyba 
Kunigus Seka Ir 

Baudžia.
Atėjo laikai, kad Lietu

vos kunigai “budrios” žval
gybininko akies sekami. Se
kami net tie, kurie pas kuni
gus lankosi Taip šiomis die
nomis susirgus Garliavos 
vikarui kun. Leonui plaučių 
uždegimu, jo gydyti važinė
jo iš Kauno dr. K. Nekveda- 
vičius. Tačiau kartą ji vos 
išėjusi iš klebonijos sulaikė 
du policijos atstovai ir pa
reikalavo eiti drauge Į nuo
vadą. Pakeliui išaiškinus, 
kad jis esąs daktaras ir gy
dęs kun. Leoną, paleido.

Arba vėl. Butrimonių kle
boną kun. Meškėną Alytaus 
karo komendantas adminis
traciniu budu nubaudė 200 
litų už tai, kad savo kam
baryje padarė pavasarinin
kų valdybos posėdi.

Kaune žvalgyba ištardė 
prof. Eretą. Eretas, kaip 
žinoma, yra didelis jėzuitas, 

išveicarietis, prisiplakęs prie 
Lietuvos klerikalų ir vaidi
na jų tarpe žymią rolę.

> v
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į
P1TTSBURGH, PA. 
Dėkuojam ducsniam 
“Kalėdų Diedukui.”

Naujų Metų vakare pas 
Zenoną Rajauskaitę atsi
lankė “Kalėdų Diedukas.” 
Tai buvo ponas Pivaronas, 
kuris įteikė Zenonai kelių 
šimtų dolerių vertės smuiką. 
Smuiką Zenonai labai rei
kalinga buvo, nes ji lanko 
Pennsylvanijos konservato
riją, daug smuikuoja lietu
vių parengimuose ir dažnai 
būna pakviesta pas ameri
kiečius.

Bloga smuiką, kokią ji 
pirmiau turėjo, dalydavo 
Zenonai daug nesmagumo, 
bet naują nusipirkti ji ne
galėjo, nes yra neturtinga 
mergaitė. Zenona dar jau
na, bet daug žadanti atei
ty.

Taigi Zenona Rajauskai- 
tė ir jos motinėlė taria šir
dingą ačiū ponams Pivaro- 

. nams už tokią brangią dova- 
! na. Vargu ar rastum lietu
vių tarpe tokius duosnius 
žmones, kaip Pivaronai.

P. Rajauskienė.

si imat, pas majorą eiti, pa-
— paprašė 

mitingo vedėjas. Pakėlė vie-

WORCESTER, MASS. 
SLA. 318 kuopos vakarienė 

j V JUO. JL U1LV4V »AV

nas žydelis ir dar koki tai 
keturi vyrai. Juos visus ir 
“išrinko” delegacijom Tik 
paskui žiuriau, kad 4 “dele
gatai” yra detektivai Prisi
artinęs vieno net paklau
siau: “Ir tamsta eisi reika
laut darbo ir duonos? Juk 
pats turi gerai apmokamą 
darbą.” Detektivas tik pa
žiurėjo į mane ir sako: “sa
rau.”

Tai tipingas atsitikimas. 
Bolševikai net nežino su 
kuom reikalą turi.

Bolševikų prigautas.

Vasario 8 dieną Worees-Į 
terio SLA. 318 kuopa su-' 
rengė labai puikią vakarie
nę. Laike vakarienės buvo 
gražus ir dainų programas.

Pirmiausia dainavo vyrų 
kvartetas. Tai p. J. Dirvelis, 
P. Skriekis, J. Emkus ir 
Stepšis. Jų dainos taip pub
likai patiko, kad daininin
kus iššaukė net 5 kartus. Po 
jų, kelias daineles sudaina
vo vaikučių choras, kurį ve
da p-lė J. Mitrikaitė. Toliau, 
14 metų jaunuolis Šimkutis 
grajino ant armoniko ir 
pats dainavo. Publikai pa
darė gerą įspūdį. Apart jau 
minėtų, dar dainavo p-lė J. 
Mitrikaitė.

Vakarienės komitetas su
sidėjo iš J. Dvarecko, J. 
Krasinsko ir A. Jasaičio. 
Tai gabus žmonės ir šitą pa
rengimą gabiai strengė. 
Jiems daug padėjo gabios 
šeimininkės, kurios taip 
skaniai pagamino užkan
džius.

Visų šeimininkių nepa
žįstu, bet jų tarpe matėsi pp. 
Krasinskienė. Rainienė, Mo- 
zuraitienė, Šimakauskienė ir 
kitos. Garbė jums, moterys, 
už triūsą.

Apart vietinių, publikoj 
matėsi ir svečių iš toliau. 
Čia buvo Čekanauskas ir 
Januškevičius su tėvais iš 
Hartfordo, SLA. vice-pir- 
mininkas Mikalauskas iš 
Brooklyno ir kiti. Visi trys 
čia paminėti svečiai pasakė 
po prakalbėlę.

Vakarienei baigiantys at- 
sibaladojo du komisarai, 
būtent: šalaviejus ir A. Ser
bentą. Komisarus kažin kas 
paklausė ko jie čia atėjo, 
tai šalaviejus paaiškino, 
kad jiedu nori su Mikalaus- 
Iku ir Januškevičium pasi- 
kritikuoti. Kur buvęs atsi
rado ir Januškevičiukas. Jis 
mandagiai paklausė Šala- 
viejų kuo gali jam patar
nauti. Čia Šalaviejus ir pra-j 
dėjo bolševikišką rąžančių 
kalbėti. Girdi, mes esam su
šiūrate darbininkai, todėl 
jus nekenčiat mus ir smur-j 
tu prašalinot mus iš SLA. 
Jums, girdi, tas nenueis antj 
gero. Teismas kada nors 
pripažins, kad mes esam le
galus, o jus šmugelninkai. 
Tuomet Januškevičius pa
stebėjo, kad SLA. yra lietu
vių įstaiga ir pašaliniams 
nėra reikalo čia kištis. “O 
mes kas — šoko šalaviejus 
—ar mes ne lietuviai? Gal 
dar geresni lietuviai už 
jus?” Tuomet Januškevi
čius priparodė, kad bolševi
kai nėra lietuviai. Jis taip 
gudriai sukirto Šalaviejų, 
kad tas, nieko neturėdamas 
atsakyti, pasitraukė ir nu
ėjo su kitais “kritikuotis.” 
Publikoj vienas kitas atsi
liepė: “varykit tą rusišką 
ilgaveidę laukan. Nepirko 
tikieto ir gal norėtų už dy
ką pavalgyt ir atsigert?”

Bolševikų delegacija iš 
detektivų.

Vasario 10 d. bolševikai 
sušaukė prie City Hali “ma
sinį” mitingą prieš bedarbę. 
Nuėjau ir aš. Žiuriau, lietu
viškų komunistų apie 3 žmo
nės ir apie 5 finai (suo
miai). Kiti visi pašaliniai 
žiopsotojai, kaip ir aš. Bet 
kurgi musų komisarai? — 
manau sau. čia nematyt nei 
Šalaviejaus, nei Skl., nei 
Stan. Reiškia, jie siundo 
tik kitus: eikit, kovokit, 
protestuokit, bet patys nei
na, nes bijos “dėdės” pai
kos.

Mitinge kalbėjo koks tai 
žydelis. Po jo kalbos buvo 
pasiūlyta išrinkti delegaci
ją, kuri nuėjus pas miesto 
majorą pareikštų demons
trantų pretenzijas. “Kas ap-

CHICAGO, ILL.
Musų naujienos.

Vasario 5 d. Chicagą ap
leido P. M. Kailis su šeimy
na. Kaičiai išvažiavo į Wil- 
kes Barre, Pa.^pylinkę, kur 
nusipirko 6 akių farmukę ir 
žada senatvę praleisti ant 
ūkės.

P. M. Kaičiai yra seni 
Chicagos gyventojai ir lie
tuviams gerai žinomi žmo
nės. P. M. Kaitis dirbęs 
“Naujienų” ofise ir daug 
veikęs socialistiniam darbi
ninkų judėjime. Ponia Kai
rienė žinoma kaip patyrusi 
akušerė.

P. M. Kaičiams linkiu lai
mės, sveikatos ir pasiseki
mo ūkininkauti.

Komunistų tarpe neramu.
Kaip jau žinoma, “Lais

vės” pastogėje eina tarpe 
komisarų kova už dolerinį 
bizni. A. Bimba su savo šai- 
ka kariauja prieš J. Nali- 

■ vaiką ir kitus.
i Chicagos “Vilnies” pa
stogėje irgi neramu. Eks- 
barberys J. Gašlūnas yra 
karštas Stalino diktatūros 
garbintojas ir turi nemažai 
šėrų “Vilnyje.” “Vilnis” in
korporuota į 3 skirtingus 
skyrius. Daugelis šėrininkų 
nežino, kad komunistai 
mulkina juos.

Kai kurie “Vilnyje” dir
bantieji yra “nekošemi” ko- 
munistai; pavyzdžiui S. 
Strazdas—K. Valionis, ku
ris 1922 m. dirbo “Naujie
nose,” o vėliau suorganiza
vo “Chicagos Žinias.” Tais 
laikais jis visaip rašė “Nau
jienose” ir “Chicagos Žinio
se” prieš Maskvos diktatū
rą. Nei vienas komunistų 
priešas nėra tiek prirašęs 
prieš komunizmą, kiek 
Strazdas. Bet vėliau gyveni
mo aplinkybės keitėsi ir S. 
Strazdas nuėjo pas komu
nistus.

Šiandien Gasiunas su sa
vo šaika nori išėsti S. Straz
dą. Keletas mėnesių atgal, 
J. Gasiuno diktatoriška ran
ka palietė keturis svarbius 
“Vilnies” žmones. Kai ku
rie iš jų yra net redaktoriais 
ir lyderiais.

L. Pruseika, “Vilnies” re
daktorius; S. Strazdas, vie
tinių žinių redaktorius ir 
reporteris; V. Vasis, A. L. 
D. L. D. sekretorius, ir Ma- 
kutėnas, koperatyvės bolše
vikų valgyklos menedžeris, 
turėjo “Vilny” ant pirmo 
mslapio parašyti ir atsi
prašyti, kad daugiaus nebus 
“šovinistais” ir brolių nige- 
rių nesikratys.

Nors šiandien tie žmonės 
yra prisiekę Stalino dikta
tūrai, bet jie “budrios” 
akies dabojami, ir kaip gir
dėti, tai raudonas vulkanas 
gali greit išsiveržti, kaip 
Jankausko ar Bimbos išsi
veržė Brooklyne.

Bolševikai bažnyčioje.
Vasario 2 d. Chicagos 

priemiestyje Cicero komu
nistai rengė bedarbių pra
kalbas.

Nežinia kokiu tai išroka- 
vimu kelių šimtų bedarbių

t
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/ ūsų draugai labiau pasidžiaugs jūsų 
J svetingumu jei pavaišinsite juos 
La Touraine kava su lietuviškais prie
skoniais. Persitikrinkite kad butų tik
rai La Touraine—kava su raudonu puo
duku ant skardinės.

Pirkite šviežiai maltą, arba jei turite 
maltuvą, pirkite pupas ir susimalkite 
jas namie.

JUMS PATARTINA TURĖT
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“armija” ėmė ir įsiveržė į iriais kaip tik dabar gera 
lietuvių šv. Antano bažny-• proga, 
čią ir ėmė laikyti mitingą: 
pradėjo sakyti prakalbas, 
dalyti ir pardavinėti komu
nistų literatūrą ir tt.

Bažnyčios komitetas pa
šaukė policiją, kuri atėjus 
komunistus išvaikė ir kele
tą areštavo.

Lauke kelios žydelkaitės 
stengėsi policijai priešintis 
ir pradėjo šaukti: “Coman, 
fellows> to Liberty Hali. We 
will organize council there.” 
Detektivai paėmė ir jas, 
kaipo triukšmadares.

Žmonės dabar kalba taip: 
Cicero policija komunis
tams triukšmauti nedrau
džia, tai jie tyčia sumarmė- 
jo bažnyčion, kad galėtų 
pasidaryti kankiniais. Da
bar, žinoma, galės ir aukų 
prašyti “apsigynimui.”

Senas Petras.

| Povilas Liepa ir jos dukrelė 
j Virginija, kurią jinai taip 
! gražiai auklėjo, taip labai 
! mylėjo. Liūdi Petronėlės vi- 
I sa giminė, daugybė draugų, 
ir visi taria: ilsėkis ramiai, 
Petronėle ’. Atomas.

kė: “Koc muna Čalis čia dar 
nabsiranda, unc ateis irgi pri 
mus.” Bolševikai savo vy
riausiu organizatorium išrin
ko tavoriščių Jurkonį. Va
rėsi ir tavorška Juodbambė, 
bet jos neišrinko kadangi 
nemoka buržuaziško išmis- 
lo — rašyti ir skaityti. Juod
bambė galėtų tikti už ko- 
lektorką? Nes pas bolševi
kus yra geras paprotys pini
gų kiek sukolektuoji, nerei
kia užrašyti.

Progresyvis Raulas.

MIRĘ LIETUVIAI.
šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Antanas Šmitas, vasario 

13 dieną, Brooklyne, N. Y.
Petras Valatka, 41 metų 

amžiaus žmogus, vasario 13 
dieną pasikorė Thompson- 
villėj, Conn.

Mažunaitienė, mirė Chi
cagoje. Ją peršovė vyras, 
Jonas Mažunaitis, 38 metų 
krautuvininkas. Poroje ne
sutikimai kilę dėl “burdin- 
gieriaus.”

P-lė Violeta Joseliniutė 
žuvo automobilių nelaimėj, 
Waukegane, III. Buvo gabi 
dainininkė ir dažnai dai
nuodavo per radio.

Ona Mockaitienė, nuo vė
žio ligos mirė vasario 15 d. 
Shenandoah, Pa., sulaukus 
55 metų amžiaus. Velionė

i

Kliubas ligoje nariams 
moka po SI i dieną pašalpos. 
Pomirtinė S200 iš kliubo 
kasos ir po $1 sumoka kiek
vienas narys.

Biski apie darbus.
Jau daugiau kaip metai, 

pas mus darbai silpnai eina. 
Labai daug suvargusių šei
mynų. Kaip kas dirba po 
3-4 dienas į sąvaitę, bet jie nusikraustė į naujai orga- Jurgis Patamsis, mirė va- 
trumpas valandas. Patarti- nizuojamą sojuzą—“Lithua- sario 14, Chicagoje, 39 me
na nevažiuoti iš kitur darbo nian Worker’s Association.” tų vyras. T ’j 
čia jieškoti, nes jo negausit. Iš pasitraukusių tavorščių su- apskričio, Anykščių vals- 
Čia yra ikvaliai šio miesto sidėjo kuone visa SLA. 9-to čiaus, Indroniškių miestelio. 1A t 111 1 1 A C? 4 T, A i

SPRINGFIELD, ILL.
Žmonės be nugarkaulių.
Nuo SLA. 158 kp. pasi-lbuvo veikli SLA. narė nuo 

traukė apie 50 bolševikų ir i 1902 metų.
i Jurgis Patamsis, mirė va-

tu vyras. Paėjo iš Utenos

FAYETTE CITY, PA.
Nusižudė bedarbis lietuvis.

Pas mus labai blogi lai
kai. Jau 40 metų kaip Ąme- 
irikoj gyvenu, bet tokios be
darbės dar neatmenu! Daug 
žmonių neturi darbo, pini
gų ir badauja, štai bedar
bio šiurpulingas likimas. 
Vasario 2, apie vidurnaktį 
pakilo iš lovos Jonas Lukas* 
ir išėjo. Žmona nieko blogo 
nemanė, bet ilgai nesulau
kus jo grįžtant, pradėjo 
jieškoti. Jieškojo jo gana il
gai ir rasti negalėjo. Toliau, 
ji pastebėjo, kad šulinio 
danktis atdarytas. Pradėjo 
su kartim maišyti vandenį 
ir rado savo vyrą šulinyje. 
Sukėlus kaimynus skenduo
lį ištraukė.

Tai mat prie ko privedė 
bedarbė I Lukas buvo 8 vai
kų tėvas, iš kurių vyriausia 
mergaitė 16 metų.

Wm. Batvinis.

DUQUESNE, PA. 
Musų draugijos.

Musų mieste gana daug 
lietuvių gyvena. Yra kele
tas ir “Keleivio” skaitytojų, 
bet žinių iš mus kolonijos 
mažai parašo. Pas mus lie
tuviai tarpusavy sugyvena 
gražiai. Turim keletą orga
nizacijų, kaip antai: SLA. 
172 kuopą, SLRKA. 102 
kuopą, šv. Antano draugija 
ir Lietuvių Neprigulmingas 
Pašalpinis kliubas.

Šis kliubas yra laisvų pa
žiūrų ir čia priklauso viso
kių žmonių. Turi gražų nuo
savą namą su svetaine, kur 
ir rengiami visi parengimai.

Metiniam savo susirinki
me kliubas nutarė suma
žinti trims mėnesiams įsto
jimo mokesnį. Suaugę'ligi 
pirmai balandžio gali įstoti 
už $15, o jaunimas, nuo 18 
ligi 25 metų, už $5. Taigi 
norintiems tapti kliubo na-

bedarbių. _ i ap skričio valdyba. Kiek tik
Duųuesne Pelėda. į buvo apskričio ižde pinigų, 

bolševikai juos išeikvojo ir 
pasitraukdami dar sumanė 

Mirė Petronėlė Liepienė. Į iškirsti šposą — pasityčioti 
Gal ir v 

ronė™buvo^a^dtat^!?.sek.re‘crt>.u‘v 
svos dvasios motais, ui gal S
gerbiamas “Keleivis” leis -lU!ias y_t0 aP*knc10 kuopas, 
man apie ją bent porą žo
džių pratarti.

Šių metų vasario 6 dieną 
po pietų mirė vos 36 metų sučauięia 9_t0 apskričio kon 
susilaukus pavyzdinga ir - - — _
mylima Povilo Liepos žmo
na. Taiki, ramaus budo, bet a ,
stiprios dvasios buvo velio-icjj^ tai bolševikai juos iš- 
ne, nes nuo ligos suvvtus,; juo^g jr pasiuntė ten, iš kur 
vos galinti pajudint lupas, i jje aįXy]ęe — pas ^vo ma- 

imas. Na, kaipgi tokius žmo
nes pavadinti?

Priešmetiniam 158 kuopos 
susirinkime sekr. Rauktis 
pranešė, kad jam namie ne
sant bolševikai atsilankė į jo 
grįčią ir išplėšė iš kuopos 
knygų nekurtuos lapus. Mat, 
išplėštuose lapuose buvo pa
žymėta, kad tavoriščius J., 
buvęs kuopos organizato
rius, yra neatsiteisęs kuopai 
34 dolerius. Dabar sau tuos 
lapus iš knygų išlupo, ir už
baigtas reikalas.

SLA. 158 kp. laiko savo 
susirinkimus Labor Temple 
name ant 3-čių lubų didžiu
lėje svetainėje. Tuomi pačiu 
laiku ir tam pačiam name 
laiko ir bolševikai savo sko- 
dą mažesnėje svetainėje. Ir 
kaip Susiv. nariai pro jųsve- p^įšyį duonos mieste.’

CHICAGO, ILL.

I
Stanislovas Varapnickas, 

mirė vasario 15 dieną Broo
klyne, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvę ištiko nelaimė.
Vasario 8 dieną, 40 metų 

moteris ir trijų vaikų moti
na Jakutienė skubinosi į 
bažnyčią ant “ankstyvųjų 
mišių.” Nakčia buvo pasnig
ta, o ryte palijo, taigi šaly- 
gatviai buvo labai slidus. 
Besiskubindama į bažnyčią 
Jakutienė paslydo ir smar
kiai krisdama nusilaužė ko
ją aukščiau kelio. Apžiūrė
ję daktarai rado, kad kojos 
kaulas net dviejose vietose 
lūžęs. Reporteris.

! iš pasilikusių nariu prie SLA.veiu paminėt veno-i D - • •• ct a a* i -bet kadangi Pet- SLA- 9-to apskn-. . čir. tavnrška .Tas-! Kanados Lietuviai
; man sako: “Bet kur 

Lietuviai, imkimės žemės nuvažiuosi? Aš jau apva- 
ukio. žinėjau visą Kanadą ir ne-

Daugelis Kanados lietu- ra(lau geriau, kaip čia. Da- 
vių skundžiasi bedarbe, bar man nereikia prašyti 
Tiesa, dabar didelė bedar- nei darbo, nei duonos. Iš 
bė, bet daug lietuvių atsidu- pradžių reik paskurst, bet

kad ji nors jau pasitraukė KENORA, ONT., CANAD. O jis 
nuo buržuaziško SLA., bet 
padaro nuo savęs “malonę” 
ištikimiems SLA. nariams—

ferenciją Į Auburn, III. Bet 
kai SLA. 158 kp. pasiuntė 
savo atstovus Į tą konferen
ciją, tai bolševikai juos iŠ-

ji ligi mirties kratėsi per 
prievartą jai siūlomų kuni
go “malonių.” Kiek tas 
vargšas dangaus agentas 
nelindo, kiek jis savo tavo
rą nesiūlė, velionė jo nepri
ėmė ir laisvos dvasios ide
alo nesutepė. Už tad ir no
riu nors keliais žodžiais tą 
kilnią moterį paminėt.

Gera ir pavyzdinga velio
nė buvo moteris, ir todėl 
apie 600 Chicagos gerų lie
tuvių palydėjo ją į tautiškas 
kapines, kur ilsisi ramybėj 
dauguma naujos gadynės 
dvasios draugų. Tarp šitų 
gerų žmonių, tarp buvusių 
laisvos dvasios pranokėjų, 
atsigulė amžinam miegui ir 
velionė Liepienė. Čia jie vi
si saldžiai miegos... čia pat, 
netoli jos kapo, tik keli 
žingsniai į rytus, ant šio dai
laus kalniuko, ilsisi ir musų 
liaudies buvusio švietėjo tai 
dėdės Šerno-Adomaičio kū
nas. Keli žingsniai toliaus, 
į šiaurvakarius, guli Bro
nislovas Vargšas-Laucevi
čius, kurio kapą ženklina 
gražus monumentas, pasta
tytas gerų žmonių triūso. Su 
jais miega saldžiu miegu 
daug Chicagos laisvos dva
sios draugų. Į kurią pusę 
pažiūri, 1

tų geru žmonių, šioj garbin-izys Lagūnas pareiškė:

I

Irė bedarbių eilėse per savo 
; kaltę.
I

i
Iš Lietuvos važiuodami 

mes kalbėjom, kad Kana- 
don nuvažiavę griebsimės 
žemės ūkio. Žinoma, tai ge
riausias kiekvieno lietuvio 
užsiėmimas, nes mes per 
amžius pripratę prie žemės 
ūkio. Vienok čia atvažiavę, 
daugelis padirbę kiek laiko 
žemės ūky, meta ji ir va
žiuoja i miestą. Tai ką čia, 
girdi, mažas pelnas iš že
mės. Ir to pelno jieškodami 
daugelis lietuvių atsidūrė 
bedarbių eilėse. Daugelis 
apvažinėja visą Kanadą ir 
tų didelių pelnų niekur ne
randa. Važiuoja i Winnipe- 
gą ar kitą panašų miestą; 
čia visoki “good time” do- 
leriukus ir suėda. Tada 
žmogus rašo laiškus Į visus 
pažįstamus ir šaukiasi pa- 
igelbos. Jos negavęs, eina

paskui bus geriau.”
Ir teisybę jis sako. Kvai

la butų norėti, kąd išsyk 
mums butų gerai ir patogu. 
Reikia pirmiau dirbt, pa- 
skurst ir prie gerbūvio pri
eit. J. Brazausko pavyzdį 
daugelis galėtume pasekti. 
Laukų šioj apylinkėj daug 
ir įsigyti nesunku. Galima 
būt susidėt į daiktą keliem, 
tuomet bendromis jėgomis 
lengviau įsikurti. Reik tik 
noro, pasiryžimo ir darbo, o 
po metų-kitų čia turėtume 
dailų lietuvišką kaimelį.

Bize.

tainę eina, tai bolševikai šau
kia pas save. Laikraščių pra
nešama, kad Illinois valsti
joje uždrausta bolševikams 
tverti naują susivienijimą, 
laikyti susirinkimus ir rinkti 
mokesčius nuo lengvatikių 
žmonių; bet pas mus Spring- 
fielde jie ligi šiol vis dar lai
kė susirinkimus, atkalbinėjo 
narius nuo SLA. ir rinko mo
kestis į savo naująjį “soju- 

pažiuri, visur jų atminčiai Į zą.” SLA. 158 kp. susirinki- 
paminklai marguoja. Tarp me 4 sausio tavoriščius Ka
tu geru žmonių, šioj garbin-jzys Lagūnas pareiškė: “Aš 
goj ramiu draugų vietoj, ap-išioje kuopoje priklausau tik 
rinkome ir velionei Petro-paikinai. Mes, progresyviai 
nėlei ramybės vietą, kur ga-įbolševikai, čarterį turime ir 
lės ilsėtis amžinai jnieko nebijome.” O jo mote-

Dėl velionės ankstybos ris Malvina tuo tarpu buvo 
mirties giliai liūdi jos vyras bolševikui susirinkime ir rė-

Daug yra tokių žmonių, į 
kurie prie geriausių sąlygų 
nieko iškombinuoti negalė
jo ir atsidūrė skurde. Žino
ma, yra ir tokių, kurie ir da
bar dar neblogai gyvena.

Aš žinau daug Kanados 
lietuvių, kurie nesivaikyda
mi didelių pelnų, apsisėdo 
žemės ūky ir dabar nereik 
nei duonos prašyti, nei dar
bo. Kaipo pavyzdį paminė
siu čia Juozą Brazauską. Jis 
įsigijo sklypą žemės. Da
bar jis dar skursta, vandens 
neturi, sniegą tirpina, gau
na iš jo vandenį ir gyvena.

Kartą aš jam sakau: 
j “Kam tu taip skursti? Mesk 
tą žemę ir važiuok į miestą.”

%/UU f

Per radio Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais klausyk 
Urna Fantin, įžymios nu- 
merologistės. Ji jums pa
sakys kaip vardai ir skait
linės paveikia į žmogaus pa
sisekimą bizni u je. meilėje 
ir vedy bose. Tikrai, tai fe
bai Įdomu.
_____________ C T. Co..

OLDGOLD
CIGARETTE 

RADIO PROGRAM
STOTIS WNAC

Antradieniai* vakarais ............ 8:15
Ketvirtadieniais vakarais ... 9:15 

Eastern Standard Time
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I AMERIKOS 
PRAMONE.

Tik ką užbaigtas 1929 m. 
pramonės cenzas parodė, 
kad Amerikoje per tuos me- 

; tus išdirbtu produktų vertė 
siekė $69,417,000,000. Su
lyginus su 1927 metais, iš- 
dirbystė padidėjo 10.7G.

i Paskutinis cenzas Ame
rikoje priskaito net 331 pra
monės šaką. Trijų pramo
nės šakų išdirbti produktai 
verti virš 3 bilijonų dolerių. 
Kitų trijų išdirbiniai verti 
virš 2 bilijonų, o aštuonių— 
virš bilijono dolerių.

AMERIKOS
PRAMONĖ

Tik ką užbaigtas 1929 m. 
cenzas parodė,pramonės

kad Amerikoje per tuos me-
į tus išdirbtu produktų vertė 
siekė $69,417,000,000. Su-
lyginus su 1927 metais, iš-
dirbystė padidėjo 10.7‘ <.

i Paskutinis
rikoje priskaito net 331 pra
monės šaką. Trijų pramo-

cenzas Ame-

ŠIS-TAS Iš MOKS- KUO ŽMONES
UŽSIIMA.LO SRITIES.

Į Yra žmonių, kurie savyje 
išauklėja tokį nepasitenki-

1 nimo jausmą, kad niekur 
; kur tik žen- 

. j . , -, gia, vis jiems negerai ir ne
yra moterų veido ir plaukų gerai. Tokie žmonės labai 
grožis, tvirtina, kad plaukų įkyrus, nes kiekviename 
kirpimas esanti svarbiausia žingsny prie tavęs kabinasi, 
plikimo priežastis, todėl ir. Tai ligoniai, dažniausiai su- 
moterys, kurios pradėjo irusiais nervais žmonės, 
kirpti plaukus, turėsiančios

Moterys pradeda plikt.
Neu A oi ko daktaras nemato gero; 

Goodman, kurio specialybe ,

PIETŲ AMERIKOJ
URUGUAY. sukinėdamas, Tiškausko as-

Montevideo. — Laikraš- mens nepaliudijo. Kyla to
lis “EI Dia” paskelbė tele-'dėl klausimas kokiems ga- 
gramą iš Riveros, kuria pra- lams Lietuvos konsulas čia 
nešama, kad revoliucinis sėdi, jei nesirūpina savo pi- 
bruzdėjimas Urugvajuj kas- liečiu reikalais? 
dien didėjąs. Pati Rivera,! * * *
kuri yra Brazilijos pasieny,' Eina gandai, kad dabarti- 
esan t i ^kareivių patruliuoja- nė Brazilijos vyriausybė 

mananti pripažinti Sovietų 
Rusiją ir su ja užmegsti dip
lomatinius ryšius. Ar tie 
gandai realizuosis, nežinia. 
Dėl šio dalyko, rusai emi
grantai savo laikrašty “Rus- 

” perspėja ru-
99 “ - -

•inės šakų išdirbti produktai _ .
verti virš 3 bilijonų dolerių, nuplikti, kaip vyrai nuplin-

- - ■» •

virš 2 bilijonų, o astuonių— 
virš bilijono dolerių.

Svarbiausia pramonės ša
ka tai automobilių industri
ja. Šioj srity per metus pa
dalyta produktų už $5,263,- 
000.000. Amerikoj yra 242 
automobilių dirbtuvės ir 
1.158 dirbtuvės, kur dirba
ma tik automobilių dalys. 
Šitoj pramonėj dirbo 460,- 
000 darbininkų.

Antrą vietą pramonėj už
ima mėsos prirengimas, pa
kavimas ir transportacija. 
Šitos rūšies išdirbysčių A- 
merikoje yra 1,244. Dirba 
jose 121,000 darbininkų ir 
pagamina produktu už $3,- 
395,000,000.

Trečią vietą užima plie
no ir geležies išdirbystė. Ši
toj srity 1929 metais dirbo 
485 fabrikai su 396,000 dar
bininkų. Pagamintų per me
tus produktų vertė siekė 
$3.356,000,000.

Geležies liejyklų ir ma- 
šinšapių priskaityta 3,524. 

*Jose dirbo 457,782 žmonės. 
! Gaminiu vertė siekė $2,752,- 
000,000.

Aliejaus išdirbystėje vei
kia 375 įmonės su 77,000 
darbininkų. Pagaminta pro
duktų už $2.612,000,000.

Kita didelė pramonės ša- bos orlaivių laukams. 
Į ka. tai elektros mašinų iš-, 
dirbystė. Šios rūšies įmonių; 
Amerikoje priskaitoma į! 
1,793, kuriose dirba 320,-1 
000 darbininkų ir pagami
na už $2,274,000 produktų, profesorius Boss

Tarpe kitų svarbių išdir- liavo. L 
bysčių turime: 1,329 čeve-'energijos 
rykų fabrikus : 
darbininkų: 7,978 moteriš-;Vienas ; 
kų drabužių šapas su 183,-tiek darbo, kiek 8 žmonės. 
500 darbininkų; 3,625 vy-Bet arklys 
riškų drabužių šapas su pakeisti tenai, 
139,000 darbininkų: 3,834,vartoti įrankiai.

Kitų trijų išdirbiniai verti

I

ka.
Trumpi plaukai lengviau 

susišukuot ir todėl duoda 
daug parankumo, ypač 
toms moterims, kurios kas 
diena turi anksti keltis ir 
skubėt i dirbtuves ar ofisus. 
Be to, dirbdamos dirbtuvė
se ir ofisuose moterys netu
ri laiko taip tankiai savo 
plaukus išskalbti ir saulėj 
išdžiovinti, kaip seniaus da
lydavo. Galvos labiau pri
dulka, o kirpyklose nuo 
žirklių da visokiomis ligo
mis užsikrečia, ir taip mo
teries plaukai eina kas sykis 
vis silpnyn ir silpnyn. Atei
siąs toks laikas, kada tiek 
pat busią plikų moterų, kiek 
dabar yra vyrų.

i

I

—Tegul bus pagarbintas,! 
Maike!...

—Tu visą savo amžių, tė-j 
ve, garbini ir garbini, o pa
sakyk, kokią iš to naudą tu
ri? į

—Garbint reikia, Maike, j 
ba dabar labai sunkus čė- 
sai.

—Bet nuo garbinimo jie 
nepalengvės, tėve.

—Jes, vaike, svietas taip 
pasileidęs, kad Dievas jau ir 
maldų nenori klausyt. Pe
reitą nedėldienj aš nevalgęs 
išklūpojau per visas mišias, 
ale nieko nemačijo. Išeida
mas iš namų ir aisbaksį pa
likau atidalytą, sakau, gal 
sugrįžęs iš bažnyčios rasiu 
šolderį: ale radau tik tris 
tarakonus, ir tie jau pusiau 
pastipę badu. Gal tu, Mai
ke, paskolintum man kokį 
kvoterį ant binzų?

—Nejaugi vyčiai negali 
savo generolui nei ant bin
zų sudėti?

—Mano vyčiai dabar arti 
bankruto. Maike.

—Aš ir maniau, kad taip 
bus.

—Kodėl tu taip manei?
—Todėl, kad jus nemo

kėjo! pinigų taupyt, tėve. 
Kai darbai ėjo geriau, tai 
jus metėt dolerius visokiems 
niekams.

—Ne, vaike, mes ant nie
kų savo centų nespendinom. 
Jeigu užpirkdavom kada 
mišias šventas, tai tas eida
vo ant Dievo garbės.

—O kas nupirko gen. Žu
kauskui aukso kardą? Ar 
ne vyčiai?

—Dac rait, Maike. Čia tai 
jau buvo durnas darbas. A- 
merikos generolas Peršin- 
gas neturi auksinės šoblės, 
o mes tokį zbrują nupirkom 
Lietuvos generolui, apie ku
rį pasaulis ir žinot nežino.! 
I r kad nors butų už ką! Kad 
butų nors krabras Žalnie
rius! O dabar, atidavė pa
liokams Vilnių, ir mes jam 
tuojaus auksinę šoblę už- 
fundinom. Kaip ruskių ge
nerolas Šteselis prakišo ja
ponams Port-Arturo kre- 
pastį, tai ruskiai jam šoblę 
visai atėmė ir uždarė ant 15 
metų į turmą, o mes saviškį 
apdovanojom... Tfu!... Kaip 
pamislini, tai net pikta da
rosi! Už tuos pinigus aš bu
čiau galėjęs ponišką burdą ^os‘ 
turėti.

—Man tavęs gaila, tėve, 
bet aš negaliu tau pagelbėt, 
nes ir aš neturtingas.

—Iš to man nedidelis pa- vaitę nuslinko 
žitkas, Maike, kad tu manęs daug 
gailiesi, o duot nieko nega- užbėrė visą ūkininko Maye- dabar susijungė krūvon var- 
li.

—Bet aš tau galiu 
gerą patarimą, tėve.

I

—Nagi?
—Nueik pas kunigą.
—Ar mišias užpirkt? Bet 

aš pinigų neturiu.
—Ne, tėve: nueik pas ku

nigą ir paaiškink jam savo 
padėtį. Tu esi jau senas 
žmogus: visą savo amžių tu 
buvai geras katalikas ir toks 
esi dabar. Kai buvai jaunes
nis ir pinigų turėjai, tu ne 
vieną penkinę įkišai ant 
“Dievo garbės.” Dievas, ži
noma. tavo penkinių nega
vo. Kunigėlis pasidėjo jas į 
savo banką. Dabar tu likai 
be skatiko ir neturi iš ko gy
venti. Pasakyk jam visa tai, 

> aš manau, kad jis tave šu
oras ir neatsisakys sušelpti.

—Jes, Maike, tu čia man 
gerą rodą davei. Aš misli- 
nu. kad klebonas man pael- 
oys, ba pinigų jis turi. Ma
čiau, jo gaspadinė jau nau
ją futrą turi nusipirkus, reiš
kia. musų prabaščiui biznis 
eina nešlektai. Taigi tuo
jaus aš pas jį ir maršuosiu. 
Gud bai. Maike.

—Laimingos kelionės, tė
ve.

1,200 žvakių šviečia kaip 
2,000,000.

Stiklo kompanija New 
Yorko valstijoj paskelbė 
naują išradimą. Jos inžinie
riai išradę tokį švyturį, ku
riame sustatyti tam tikru 
budu stiklai tiek padidina 
šviesą, kad 1,200 žvakių 
stiprumo elektros šviesa 
šviečia kaip 2,000.000 žva
kių. šitokios jėgos spindu
lys esąs matomas per 50 

įmyliu ir turįs didelės svar-

i

Tokių žmonių mes labai 
daug turime ir jie sudaro 
nelengvą naštą, tačiau šičia 
aš norėjau pakalbėti apie 
Kanados lietuvius. Suvažia
vę iš Lietuvos musų žaliu
kai, labai mėgsta viens kitą 
“kritikuoti.” Jei kuris para
šys korespondenciją ir pa
sakys, kad tas ir tas netak
tiškai pasielgė, tai tuojaus į 
redakcijas ima virsti glė
biai laiškų su “atsakymais,” 
“protestais” ir “savo gar
bės” gynimais.

Skaitančiajai visuomenei 
tas neįdomu. Ji net protes
tuoja prieš tokius “raštus,” 
bet autoriai būtinai prašo 
leisti jiems “apginti savo 
garbę.” Tikrumoj ginčija
masi už tuščius niekus. Toki 
žmonės nutolsta nuo nau
dingo darbo, eikvoja ener
giją ir gadina nervus dėl 
niekų.

Štai pavyzdys, kaip žmo
nės niekais užsiima. Tūlas 
Kanados lietuvys rašo: 
“Dabar W. renkama šmeiž
tų medžiaga. Surinkus ją į 
vieną krūvą bus spaudoje 
nušviesta.”

Na, argi ne niekais tas 
žmogus užsiima? Rodos, 
kad jis renka brangią istori
jai ar kitai mokslo šakai 
medžiagą. J. Dz-Iis.

ma. Esą žinių, kad Nepo- 
muceno Saravijos šalinin
kai planuoja sukilimą apie 
vasario 24 dieną.

NIKARAGUA.
Nuo 1926 metų Nikara- kaja Gazeta 

guoj užmušta 42 Jungtinių sus — “baltuosius,” kad, jei 
Valstiją kareiviai. Per tą Brazilijos vyriausybė pri
laiką tarp Amerikos jurinin- pažins Sov. Rusiją, tai kad 
kų ir nikaragujiečių įvyko nei vienas rusas nepriimtų 
apie 300 susirėmimų. Wall Brazilijos pilietybės. 
Streeto militaristai šitam; * * *
5ku?^SnSaikymui išlei'i Ki<> Janeiro 
do $0,500,000. . . .' sausio 22 d. uždarė

42 Amerikos kareiviai ir grafikos institutą,____
žuvo nuo sukilėlių kulkos, ‘ me rasta daug įvairiu ko- 
b "---- 1 x ’ ’ " ’ ’ ...
reivių mii-šta nuo įvairių Ii- šaukimų, knygų, ivairių kli- 
gų ir nepakeldami tropiško šių ir kit. Viską policija kon- 
Nikaraguos klimato. jfiskavo.

’ Institute areštuota 15 as
menų, tarp jų viena moteris 
ir instituto pirmininkas.

♦ ♦ C

Sausio 22 dieną Sao Pau
lo ir Santos miestuose šofe
riai paskelbė streiką, reika- 

i laudami, kad miesto valdy- 
ba sumažintų leidimų mo- 

Į kesčius. 22 ir 23 dd. nei vie

mieste 
dailės 
kuria-

bet apart to, labai daug ka- munistinių spausdinių: atsi-

Nikaraguos klimato.
Amerikos valdžios sfero-j 

se kalbama, kad iš Nikara
guos kariuomenę reikia at
šaukti, bet tik neanksčiau, 
kaip ateinančiais metais. 
Po birželio mėnesio Nikara- 
guoj, girdi, bus palikta tik 
500 Amerikos kareivių.

I 
I

Pigiai vertina žmogaus 
darbą.

Minnesotos* universiteto 
apskait- 

kad žmogus, kaipo 
; šaltinis, yra ver- 

rykų fabrikus su 302,000 tas tiktai 1 centą į valandą. 
' * 7,978 moteriš- Vienas arklys galįs atlikti

3.625 vy- Bet arklys negali žmogaus
x kur reikia

Žmogus 
ledo fabrikus su 30,500 dar- prie darbo vartoja netik jė- 
bininkų, 1.729 mezginių gą, bet ir protą. Ponas pro- 
dirbtuves su 184.000 darbi- fesorius apie tai, matyt, vi- 
ninkų, ir taip toliau. FLIS. sai pamiršo.

Lietuvių Kalba Ir 
Sanskritas.

Kalbų tyrinėtojai yra tos 
nuomonės, kad visos dabar
tinės europiečių kalbos yra 
kilusios iš sanskrito, kuriam 
artimiausia yra lietuvių kal
ba. Ji mažiausia yra pasi
keitus dėl to, kad iki krikš
čionybės laikų lietuviai gy
veno atsiskyrę nuo kitų tau
tų ii- todėl į juos mažiausia 
atsiliepė svetimu kalbu ita- 
ka.

Kaip lietuvių kalba arti-į 
ma sanskritui, tai parodo' 
sekamas palyginimas: 

Lietuvių
kalboj
Dievas
Sūnūs
Diena
Vanduo, unduo
Ugnis 
Dantis 
Šuva 
Kas
Sanskrito 

kalbėdavo 
vadinosi šalis, 
yra žinoma 
Sanskritu tebėra rašytos dar 
visos indų “šventos” kny-

Vienybė Prieš Diktatūrą
Visose šalyse, kuriose už

viešpatavo diktatūra ir pu
siau diktatūra, žmonės ne
nustoja galvoti, jieškodami 
kelių išeiti iš diktatūros į 
laisvę.

Šiandien visur gyviausiai 
svarstomi praktiški išsiva
davimo iš diktatūros keliai.

Demokratinė mintis ener
gingai dirba ta kryptimi ir 

(palaipsniui nustatomos kelio 
į laisvę gairės.

Italų demokratinės ir so
cialistinės partijos ir šiaip 
parlamentarinės tvarkos ša
lininkai sudarė vadinamąją 
“nriešfašistišką koaliciją,” 
iškėlusią visiems bendrus 
Šukius.

Ispanijoje dar Primo de 
Riveros laikais visos gyvos 
parlamentarinės ir demo
kratinės jėgos, pradedant 
konservatoriais, ir baigiant 
socialistais ir darbininkais, 
sudarė vieną kovos prieš 
diktatūrą frontą. Dabar Is
panijos kalėjimuose drauge 
sėdi buv. parlamentarinis 
ministeris konservatorius ir 
socialistas.

Pietųslavijoje matome tą 
Rytų Tirolijoj pereitą są- patį vaizdą. Parlamentari- 

nuo kalno nės partijos, kadaise smar- 
sniego su žemėm ir kiai kovojusios kita su kita,

Sanskrito 
kalboj 

Deva 
Sunu 
Dina

Udon
Agni
Danti 

Šva 
Kas 

kalba senovėj 
arijonys. Arija 

kuri dabar 
Indijos vardu.

NUSLINKĘS KALNAS 
UŽBĖRĖ 8 ŪKININKUS.

ro šeimyną. Žuvo 8 asme- dan krašto laisvės ir labo, 
duot nys. Tai atsitiko netoli Vii- Atskiros partijos atsisako 

gnrteno kaimo. nuo smulkią ginčų ir sudaro

vieningą jėgą prieš diktatū
rą. Bendras viso krašto rei
kalas — statomas pirmon 
eilėn.

Lenkijoje per rinkimus Į 
Seimą taip pat buvo suda
rytas pažangiųjų ir kairiųjų 
partijų ir grupių blokas, ir 
dėka jam. Pilsudskiui nepa
vyko galutinai sunaikinti 
opoziciją.

Tuo tarpu visur diktatū
ros deda pastangų, neleisti 
savo priešininkams sudary
ti koaliciją. Tuo tikslu rūpi
namasi Įvairiais pažadais 
patraukti savo pusėn princi
piniai netvirtus priešinin
kus. Veikiama atskirus žmo
nes, kad jie įneštų Į savo 
partijų ir grupių eiles demo
ralizaciją. Vartojamas tie
sioginis ir netiesioginis pa
pirkimas ir tt.

Diktatoriai puikiai su
pranta, kad opozicijos gru
pėms susitarus, jie turės 
prieš save jėgą, su kuria ne 
taip lengva bus apsidirbti.

Iš kitos pusės opozicinis 
jėgų susivienijimas bend
ram išsivadavimo 
gyvai atsilieps ir 
krašte, keldamas jo energi
ją ir pasiryžimą.

Todėl kovojančios su dik
tatūra grupės musų dieno
mis yra susirūpinusios vieno 
fronto sudarymu.

(Toliau cenzūros išbrauk
ta.) “L. U.”

ARGENTINA.
Argentinos pramoninin-'no automobilio aikštėje ne- 

kų organizacijos Įteikė vy- buvo, visi stovėjo garažuo- 
riausybei prašymą, kad už- se, 0 aikštėse stovėjo raito- 

duktų importą. Jie sako,I 
kad krašto pramonės nega- 
lėsiančios konkuruoti su so
vietų priverstino darbo pro
duktais.

Pastaruoju laiku sovietų 
Rusija atsiuntė į Argentiną 
daugybę įvairios žaliavos ir 
pagamintų prekių, kurios 
parduodamos daug pigesnė
mis kainomis, nekaip pi
giausi vietos gaminiai.

Vasario 1 dieną už tero
ristinius aktus Buenos Aires 
sušaudytas anarchistas Di 
Giovanni.

$ * *

Sausio 21 d. Buenos Ai- Matyt, norėta tik išprovo- 
res mieste įvyko kruvinas kuoti darbininkai. Vietinė 
policijos susirėmimas su be- spauda praneša, kad mitin- 
darbiais. 2500 bedarbių mi-'gą šaukė komunistai, 
nia, sako daugumoj komu-į 
nistai, suruošė demonstraci-' 
jas su obalsiais: “Darbo ir ( 
duonos.” Demonstracijoms 
išsklaidyti buvo iššaukta 
300 asmenų policijos rezer
vas. Daug sužeistų demons
trantų ir policijos tarpe.

Ir čia darbininkų būklė 
labai sunki. Dar nei vienais 
metais tokios sunkios darbi
ninkų būklės nebuvo, kaip 
šiais metais. Kiekvieną die
ną būriai bedarbių aplanko 
dirbtuves jieškodami dar
bo, bet visur gauna vienodą gyventojai užmušė apie 10 
atsakymą — darbo nėra.

Visos dirbtuvės ir fabri
kai silpnai dirba ir ne tik

šintų sovietų Rusijos pro- sios kariumenės sargyba.
# ♦ ♦

Sao Paulo ir kitur bedar
bių daugiausia svetimšaliai. 
Svetimšaliai visur atleidžia- 

1 mi iš fabrikų ir priimami 
brazilai. Imigracijos namus 
kiekvieną dieną laiko apgu
lę šimtai bedarbių, norinčių 
išvažiuoti kitur darbo jieš
koti. Dabar imigracijos na
muose pradėjo dalyti mais
tą bedarbiams.

* * 4:

Sausio 19 d. Sao Paulo 
buvo šauktas bedarbių susi
rinkimas. Iš vadų niekas ne
atėjo ir todėl susirinkusius 
policija turėjo išskirstyti.

Saugokitės Apgavi
kų iš Argentinos.
Kai kurie lietuviai South 

Bostone gavo iš Argentinos 
angliškai rašytų laiškų, ku
rių turinys yra maž-daug 
toks:

Esu didelėj bėdoj ir krei
piuos i tamstą labai svarbiu 
reikalu, nes tamsta buvai 
man nurodytas kaipo teisin
gas ir geros širdies žmogus. 
Dalykas yra toks. Aš turiu 
dviejuose Amerikos ban
kuose pasidėjęs $350,000, ir 
neriu, kad tamsta padėtum 
man tuos pinigus išgelbėt ir 
pasiimtum savo globon ma
no 16 metų dukterį, be jo
kios rizikos iš savo pusės. 
Tamsta turėtum atvykti Ar
gentinon pats arba atsiųsti 
čionai ištikimą sau žmogų, 
kuris apmokėtų teismui ma
no bankroto bylos lėšas ir 
pasiimtų iš manęs įgalioji
mą išimti minėtus pinigus iš 
Amerikos bankų. Kaipo at
lyginimą už šitą patarnavi
mą, aš atiduosiu tamstai tre
čią tos sumos dalį.

Kad greičiau susižinojus, 
’aiško autorius pataria muš
ti jam telegramą Į Buenos 
Aires. Bet savo vardu jisai 
negalįs telegramų priiminė
ti. todėl jis paduoda savo iš
tikimą draugą, Danielių 
Mediną, kuris jam perduo- 
siąs visas žinias.

“Keleivis” Įspėja savo 
skaitytojus, kad niekas to
kiems laiškams netikėtų ir 
nei cento apgavikams ne
siųstų. žmonės, kurie siūlo 
su nepažįstamais jiems as
menimis dalytis tūkstan
čiais dolerių ir da magary
čioms žada savo 16 metų 
dukterį pridėti be jokios ri
zikos, bet po laišku nedrįs
ta ir savo vardo pasirašyti, 
yra aiškus apgavikai. Šito
kie žulikai anais metais iš
viliojo vienam lietuviui 
kelis šimtus dolerių.

I

darbui 
visame net

Paskutiniais laikais žy
miai pagerėjo “Socialdemo
kratas.” Jo turinys pasidarė 
labai Įvairus ir Įdomus. Tu
rinį puošia ir dailios ilius
tracijos.

Washingtonas Nuta
rė Atšaukti Karei
vius iš Nikaraguos.
Kongrese žadėjo kilt jau 

didelis triukšmas prieš val
džią, kuri jau kelinti metai 
laiko Nikaraguos respubli
koj Jungtinių Valstijų ka
reivius, kad apsaugojus 
Wall Streeto bankierių in
teresus. Ypač didelio pasi
piktinimo Kongrese sukėlė 
andai žinia, kad Nikaraguos

Amerikos kareivių.
1 Bijodamosi triukšmo, 
Hooverio valdžia nutarė sa- 

kad nepriima naujų darbi- vo kareivius iš Nikaraguos 
ninku, bet dar vis atleidžia atšaukti. Tečiaus savo klap- 
ir didina bedarbių skaičių, čiukui, Nikaraguos prezi- 
•Jei kuris darbininkas dar ir dentui Makadai, ji įsakė, 
dirba, tai uždirba tik tiek, kad jis organizuotų iš savo 
kad badu nenumirtų. žmonių gvardiją ir naikintų 

Visur tas pat, visur vieno- revoliucionierius, I 
das darbininko padėjimas, na savo šalį nuo Amerikos 
Visuomet jį lydi vargas, kapitalo išnaudojimo, 
skurdas ir bado šmėkla. *

kurie gi-

■ K’- 
tais žodžiais sakant, Ameri
kos kareivių vietą dabar tu
rės užimti Makados sudary
ta armija ir ji turės saugot 
Wall Streeto biznį Nikara- 
guoj. O kad ji ištikimai 
Wall Streeto bankininkams 
tenai tarnautų, tai ją mo
kins ir vadovaus Jungtinių 
Valstijų karininkai.

Tai ve, kaip Jungtinių

BRAZILIJA.
Sao Paulo mieste turime 

Lietuvos konsulą, bet savo 
žmonėms jis nieko nepade
da. Štai Kaziui Tiškauskui 
iš Amerikos atėjo $100 če
kis. Bankas čekio nemaino 
ir reikalauja, kad Tiškaus- 

i ko tapatybę paliudytų koks 
nors žymesnis asmuo. Tiš- Valstijų imperializmas ap- 

• kauskas kreipėsi į Lietuvos sėdo silpnesnes Pietų Ame- 
konsulą, bet šis, visaip išsi- rikos respublikas!

f
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Įvairios Žinios
PROH1B1C1JĄ PANAIKI

NUS BUTŲ 1,500,000 
ŽMONĖMS DARBO.
Amerikos Darbo Federa

cija apskaito, kad 1,500,000 
bedarbių Amerikoj tuojaus 
gautų darbo, jeigu Kongre
sas atšauktų prohibicijos 
įstatymą.

TROCKIS KRITIKUOJA
STALINO “PIATI- 

LIETKĄ.”
Francuzų komunistų troc- 

kininkų organe “La Veritė” 
pasirodė Trockio straipsnis, 
kuriame buvęs sovietų karo 
komisaras aštriai kritikuoja 
Staliną ir jo penkerių metų 
industrializacijos planą.

Trockis pareiškia, kad 
sovietų spaudos barškini
mai apie tariamą rusų dar
bininkų entuziazmą ir apie 
smarkią sovietų pramonės 
plėtotę esą begėdiškiausias 
melas. Iš tikrinimų, busią 
sovietų Rusija baigianti pa
sivyti ir pralenkti Ameriką, 
galima esą tik juoktis. Cha
rakterinis socializmo prin
cipas, sako Trockis, tai pa
kelti gamybą iki tokio laips
nio, kad ji patenkintų visus 
krašto gyventojų reikalus.1 
Rusijoj gi, tryliktais metais 
“proletariato diktatūros,” j 
nėra nei produktų, nei pre- apylinkėj randasi minkštų 

anglių kasyklos. Vasarą dir- 
, bome po 3-4 dienas į sąvai- 

DARBININKAI PASIPIK- tę. Orui atšalus musų ka- 
TINO ŠUNIES “LAIDO- syklos ėmė smarkiai dirbti.

..............." “_______ Padieniams darbininkams 
_ N. Y. moka po 52c. į valandą. Už 

Buvusios Rusijos didžiosios toną anglių, dirbant su pi- 
kunigaikštytės Ksenijos čia kiu, moka 80c. Dirbant prie 
pastipo šuo. Jam nupirkta mašinos — 60c. Anglies 
labai brangus karstas, pa- sluogsnis žemas, nuo 3 iki 4 
šarvotas kaip žmogus ir nu- pėdų. Bosai su anghaka- 
lvdėtas koplvčion. Sužinoję ?tais taip elgiasi, kaip cigo- 
ši faktą darbininkai labai nas su kumele. Naujai atvy- 

Tuo laiku_  kusiems darbas sunku gauti,
sako darbininkai — kuomet nijos čia jokios nėr.

KRUVINA TRAGEDIJA 
ŠEIMYNOJ.

Cleveland, Ohio. — Clar- 
kų šeimynoj čia įvyko baisi 
tragedija. Senis Člarkas nu
šovė savo žmoną, jos brolį 
ir trijų metų amžiaus savo 
mergaitę. Išliko gyvas tik
tai vienas 2 metų kūdikis, 
kuris šaudymo laiku miego
jo lopšy.

Nauja Mašina Žmonėms Žudyt
KELEIVIS

i

Automobilių inžinierius Walter Gristie padarė patobulintą 
tanką karo tikslams. Nesenai jis demonstravo ją Amerikos ka
riumenės vadams New Jersey valstijoj, šita tanka skirias nuo 
kitų panašių mašinų tuo, kad ji gali labai greitai keliauti. Ant 
lygaus kelio ji gali eit 75 mylias i valandą, o per duobėtus ir 
kalnuotus laukus — 45 mylias i valandą. Be to da ji turi vieną 
kanuolę ir kelis kulkasvaidžius, kurie gali šaudyt iš vidaus. Iš 
tankos kyšo paties išradėjo galva.

Kas Mums Rašoma
Hooversville, Pa.—Musų į

i Ir A i į’onJoci minlzcfii •

kiu.c

TUVĖMIS.”
Great Neck, L. I.,

pasipiktino. 441

; — 60c. Anglies
pa_ sluogsnis žemas, nuo 3 iki 4

Bosai labai išnaudoja 
darbininkus. Yra tokių vie
tų, kur darbininkams už 
2-3 mėnesius nemokėtos al
gos. Kai kurioms šapoms 
uždėtas areštas. Kitur al
gas moka čekiais, bet jų ne
gali niekur iškeisti, nes da
vėjas neturi banke pinigų.

Ir taip darbo žmogus iš 
visų pusių skriaudžiamas.

Jaunimo Padauža.
I

milionai darbininkų ir jų' Pas mus gyvena visokių 
vaikų badauja be duonos ir,tautų žmonės. Lietuvių ma-- 
pieno, turtinga Rusijos caro žai ir tie patys labai išsi-

Kaip Išbristi iš 
Ekonominio Krizio?
Sausio 21 ir 22 d. šį klau

simą svarstė Ciuriche Socia
listų Darbininkų ir Profesi
nių Sąjungų Internacionalo 
sudaryta komisija.

Pasitarus komisija išlei
do pranešimą, kur pažymi
ma didžiulis skirtumas tarp 
pakilusios gamybos ir atsi
likusio vartojimo. Iš to ir ei
na visas krizis. Atlyginimų 
mažinimas neteikia išsigel
bėjimo, tik dar labiau didi
na skirtumą. Komisija to
dėl ir mano, kad visose ša
lyse darbininkai visomis jė
gomis turėtų kovoti prieš at
lyginimo mažinimą. Reika-

linga darbo laiką suderinti PDCITA PAPEI RA 
su taip pakilusiu gamybos UKcl 1 A T AULLDA 
darbo produktingumu. To- JĄ
dėl komisija ir mano, kad liUOlDDlllV
jau metas pradėti kovą tarp
tautiniu mastu už penkių 
dienų darbo sąvaitę (40 
darbo valandų per sąvaitę). 
Valstybės išlaidas ne ma
žinti, bet kuo daugiau teikti 
lėšų produktingiems viešie
siems darbams. Energingai 
reikia reikalauti, kad be
darbiams ir trumpadar- 
biams (dirbantiems per są
vaitę 2 ar 3 dienas) butų tie
kiama nedarbo pašalpa per 
visą laiką, kol nėra darbo.

Turi būti ginamas nedar
bo draudimas ten, kur jį no
rima siaurinti.

Skaudėjimai, kurie aršesni šaltose,
slapiose dienose

Bayonne, N. J. Sausio 2, 1931—Aš 
pabandžiau

TRINERIO KARTŲ 
VYNĄ

ir nustebau kiek jis man pagelbėjo 
Nuo tada aš vartoju jį reguliariškai. 
Miss S. Michalowitz.”

Tas yra geriausias būdas. Varto- 
kit jį mažoms dozoms, vienų valgo
mų šaukštų pusvalandį prieš valgį, 
reguliariai, ir tėmyk kaip jus nege
rumai—blogas apetitas, nevirškini- 

I mas, galvos skausmai, gezai, bepoil- 
singas miegas — greitai išnyks. 
Trinerio Kartus Vynas išvalo vidu
rius ir žarnas, paskatina virškinimą, 
atstato apetitų ir sutvarko visų sis
temų. Visose aptiekose, dabar dvej - 
po didumo Vertingas kuponas kož- 
name pakečiuje.

PROVIDENCE, R. I.

Lietuviškas Progra
mas Per Radio

Iš Stoties W.L.S.I., 248 m., 
1210 kil.
KOVO-MARCH 1 D., 9:30 ryte.

Programas su pamargini- 
rr.ais, kalba ir muzika. Kalbės 
A. Černiauskas. Tema: žmo
gaus amžini Namai.” Nepraleis- 

Į kitę šios progos. Visi Providen- 
ce’o ir apielinkės lietuviai nusi
statykite savo Radio paminėtu 
laiku. Bus graži muzika.

John Tirrone.

\

Hudson, Mass.—Pas mus 
yra trys bolševikiškos orga
nizacijos: TDA, LDS ir 

1 Visos. Jos nestiprios ■ Mexicali miestelyje, že-
ir jei ką rengia, tai susijun- j mojoj Califomijoj, išalkę 

, gę į krūvą. Keista, ar nege-(be(jarbjaj pradėjo pulti 
įTiau butų jrisoms J:nms^ or- j_rautuves jr pj^šti maistą.

Krautuvėms saugot pastaty
si kareiviai.

KAREIVIAI SAUGOJA 
KRAUTUVES.

giminaitė nesigėdina išmes-j sklaidė. Jokios organizazn-j ganizacijoms pasivadinti 
ti stambias sumas šunelio jos neturi. V ienam kitam vjenu “bolševikų” vardu? i 
‘palaidojimui’.” pasiūliau užsirašyti “Kelei- bolševikai įvairiais var- į

---------- -— vi,’ tai atsakė, kad pinigų dais slapstosi dėlto, kad pri-; 
BOLŠEVIKAI IŠ JAPONŲ neturi, bet ant pantėSj žiu- traukus daugiau nesusipra-

MOKINASI.
Sovietų Rusijos geležin

kelių ir vandens susisieki
mas baisiausiai iškleręs. 
Bolševikai patys nemoka 
net garvežių atremontuoti. 
Vieną garvežį remontuoda
vo ištisas sąvaites. Galų ga
le bolševikai susiprato ir 
nuvažiavo pas japonus mo
kytis. Dabar įvesta japonų 
sistema ir generalinį garve
žio remontą, sako bolševi
kai, jie padaro į 3 paras. Ja
ponų metodas, girdi, sutau
pys jiems 29,000,000 rublių 
į metus. Į Japoniją mokytis 
išvyko dar 30 žmonių.

riau, tai turi. tusių darbininkų.
J. Brangaitis. i ___________

i Rockford, III. — Aš jau 
pasenau, o kiti “Keleiviui” 
nerašo. Pas mus 4 dirbtu
ves “Maskva” apgyveno. 
Rašomųjų mašinėlių dirbtu
vė, Liberty fandrė, ma- 
eanies mašinšapė, visos pui
kiai dirba ir dirba veik vie
ni rusai.

Capal Brothers Co. kas
dien užmuša po 300 arklių. 
Čia dirba 400 darbininkų. 

J. K.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

TURTINGAS ŠIKŠTUO- 
LIS MIRĖ BADU.

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj mirė badu žmogus var
du Andre Creste. Pradėjus 
jo namuose daryti reviziją, 
rasta dvi dėžės auksinių pi
nigų, kurių priskaityta $60,- 
000. Creste buvo taip šikš- 
tus, kad gailėdavosi sau 
valgyt nusipirkti.

Mt. Carmel, Pa. — Vie
nuose namuose čia gyvena 
Rūta Palauskienė, W. Wal- 
terienė ir Juozienė Bogar- 
dienė. Aną naktį jas atlan
kė trys vaikėzai: James 
Grabam, John Boyer ir Wil- 
liam Madeira. Jie pasipra
šė į vidų, bet moterys nelei
do. Tada Graham išsitrau
kė revolverį ir norėjo mote
ris pagązdinti. Jis paleido 
šūvį ir pataikė savo draugui 
Boyeriui tiesiog į krutinę. 
Nelaimingasis ant vietos 
tuojau mirė. Pribuvus poli
cija Graham ir Madeira are
štavo. S.

I

i

I

Bingham, Me. — Laik
raščiuose patėmijau, kad ir 
Lietuvoj rinks grožio “ka
ralienę.” Kažin, ar “Kelei
vis” nepatalpintų keletą tų 
plikablauzdžių fotografijų? 
Matytume, kaip Lietuvos 
“gražuolės” atrodo. O.

No. Abington, Mass. — 
Sausio 24 d. “Apsigynimo 
Kliubas” surengė šokių va
karą. Atsilankė daug publi
kos. Jaunimas ir seniai link
smai šoko. Buvo leidžiama 
iš lioterijos suris, gėlių bu
kietas ir kvorta medaus. 
Medų aukojo jaunas biti
ninkas L. Kunčius. Linkime 
jam toj srity gero pasiseki
mo. Komitetas.

Nuskriaustam. — Apie 
Gustavą Krauzę “Keleivy” 
jau buvo rašyta. Kartot nėra 
reikalo. Nedėsim.

Icliui.—Juokai apie gulė
jimą be šliubo laikraščiui 
netinka, netilps.

J. S., Worcestery. — Pri
siųsti juokai “Keleiviui” ne
tinka, “perriebųs.”

Jonui Andriuliui ir A. 
Mitchell.—Už sveikinimus 
Ir gražius linkėjimus redak
cija ir administracija taria 
širdingą ačiū.

r _ _ i
Jūsų lininiai visad at • 

rodo skaistus 
ir snieguoti 
Mrs. Cross.

DIDELIS GAISRAS 
RUMFORDE.

Rumford, Me. — Pereitą 
sąvaitę čia išdegė taip vadi-
namas" Stratglass’o blokas J 
Gaisras buvo labai didelis ir. 
jį gesinant sužeista 7 žmo
nės. Nuostoliai siekia 150,- 
000.

AUDRA IŠVARĖ I KRAN
TĄ 3 LAIVUS.

Pereitą sąvaitę Atlantiko 
pakraščiu praūžė 
smarki audra, kuri pridarė 
nemaža nuostolių laivams. 
Trįs laivai buvo išvalyti į 
krantą, o ketvirtas paskan
dintas.

Brooklyn, N. Y. — Pas 
mus liūdna darbininkų pa
dėtis. Daug yra darbininkų 
su šeimynomis, kurie nedir
ba jau po 6-8 mėnesius. Kal
bama, kad Brooklyne yra 

110,000 bedarbių, bet tai ne
tikros žinios. Dirbtuvės su
mažino darbininkus pusiau 
ir tai dirba nepilną laiką. 
Dirbtuvėse, paprastai, liko 
tik seniau dirbantieji ir tie, 
kurie su bosais savo uždar
biu dalinasi.

Chicago, III.—Aną dieną 
gatve ėjo 19 metų vaikinas, 
lietuvis Harry Vaitiekus. 
Staiga nuo 7 aukšto iškrito 
lango stiklas ir labai supiau-
stė Vaitiekui koją. Skubiai: Įęajp jį gauna tokius 
tano niivpy.tas lio-nninpn ttapo nuvežtas ligoninėn, 
kur Dr. Biežis padarė krau
jo perleidimą (blood trans- 
fusion). Ligonis sveiksta.

Ž. J.

Winnpeg, Can. — Gau
nantieji iš miesto “pašalpą,” 
kelis šaukštus zupės, turi 
dvi dieni į sąvaitę eiti mies
to darbo dirbti. Tūlas lietu- 

i nai eina. Dirbama po kelias vis per visą naktį iš pinigų 
dienas į sąvaitę. Kai ku-(kortavo, o ant ryt nenuėjo į 

1 riems kriaučiams Amalga- ( darbą. Miestas ir tą menką 
meitų unija moka pašalpą, paramą atėmė. Dabar jis 
bet tik tiems, kurie užsimo-' gailisi, bet jau pervėlu. 
kėję unijoj. Daug kriaučių Kaimo Bemokslis.

Kriaučių darbai irgi silp-.

kėję unijoj. Daug kriaučių 
nemokėję unijai po 1-2 me- 

| tus. h
Prieškalėdiniam sezone

3.000 ANGLIAKASIŲ
UŽBERTA PO ŽEME.
Žinios iš Kinijos sako, 

kad Fušuno anglių kasyklo- dirbę kriaučiai irgi ne ka
sė įvyko sprogimas ir ka- žin ką uždirbo. Dirbdami 
syklos_ užgriuvo, palaidoda- po 10-12 valandų į dieną, 

paprastai padalydavo po 
t $20, $26 į sąvaitę.

Kj W A ▼ KZ, V* A V* * Vt VZ ’

mos 3,000 angliakasių že
mės gelmėse.

Detroit, Mich. — Pas mus 
atsirado naujas lietuvys biz
nierius, tai ristynių promo
torius Tomašiunas. Jis pasi
ryžęs kviesti į Detroitą ge
riausius įvairių tautų risti- 

• kus ir čempijonus. " V-».

Sustingę sanariai. Skaudus musku
lai. Drebantis skausmas. Apsipa- 
žink su palengvinimu kuri Sloan’s 
Liniment atneša. Šiltas—išvarys 
skausmų.

BARGENAS
25 gražus laiškai, 6 atvirutės dėl 

Velykų, 2 magiškos štukos vertės 
dolerio, 1 numeris žurnalo “Tiesa” 
pamatymui, viskas už $1.00. Rašyk 
tuojaus. (10)

TIESA PUBLISHING CO.
244 N. 12-th st., Philadelphia, Pa.

Paklausk tavo gydytojo. Paklauak 
tavo v-istininko. Paklausk tavo 
draugu. Sloan’s sveikas karštis kai
tina kaip saulės šviesa. Jauti kad 
pasiekia pačią skaudančią vietą. At
neša greitos pagelios. 13 milijonų 
namų vartoja jį. Gauk šviežią 
bonką šiądien, 35 centai.

Liniment

GERAS 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

; Rendos neša $60 ir $65 ir dviejų 
kaną garažus. Prie karų linijos po 
5c. į visas puses—karais ar busais, 
apielinke turtingų žmonių. Parsidbo- 

: da pigiai. Platesnių informacijų no
rint, klauskite. (9)

MRS BRONAKA
' 1011 Cross avė., Elizabeth, N. J.

PETRAS MIKOLAINIS
SERGA ir negali atsakyti į laiškus 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 

, Kaip tik pasveiks, viskų sutvarkys, 
i Prašome palaukti. (-)

P. Mikolainis
188—190 Sands St., Brooklyn, N. Y.

SLOAN’S
PAJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau Klimo Karlono, jis vadin- 

davos FRANK KARLON. Paeina iš 
Šklėrių kaimo, Marcinkonių parap, 
Vilniaus gub. Mirė jo brolis Adomas 
Karlonas ir liko pinigų. Kas žinot kur 
jis randas, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukiu. Jis yra mano pusbrolis. 

MIKALA GRIGIUTĖ (9) 
55 Miami st., Nashua, N. H.

-------------------------------- r
kad ir su vienu ar dviem vaikais, 
tarpe 40 metų. Aš esu 52 metų, tu
riu gražių farmų, 40 akerių žemės, 
žemė gera, gražioj vietoj, labai gra
žus sodas, netoli didelio miesto. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst savo pa
veikslų ir paaiškinimų. Arčiau susi
pažinsime per laiškų. (10)

GEORGE DEBEIKIS
R. F. D. 1, Bainbridge, Ohia.

GYDUOLES
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

i turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
ytų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už- 
i laikau Trejas-Devynerias iš Palan- 

_ 1 gos, 3 didumų už 75c., $1.50 ir $3.00. 
Pristatau teisingai, be pinigų nesiun- 
čiu M. KLIMAITIS (-)
3019 Glendale avė., Pittsburgh. Pa.

i

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST. 

S. BOSTON, MASS., U.SJL

Pajieškau dėdės Juozo Sakataus- 
ko, Pilviškių parapijos, Jurkšių kai
mo Išvažiavo 1911 metais iš Škotijos 
į Amerikų. Kas žino kur jis randas, 
prašau pranešti, arba pats lai atsi
liepia; turiu svarbų reikalų. (9) 

KAZIMIERAS VIRVANTAS 
41-11 23rd st., Long Island City, N.Y.

PARSIDUODA PIGIAI
ŠIAUČIAUS MAŠINERIJA. Klau

skite šiuo adresu:
Mrs. E. K. Dolangauskas

86 Brook st., New Britain, Conn.

Pajieškau pusbrolio VI. Lukošiaus, 
jisai yra kilęs iš Labardžių kaimo, 
Kaltinėnų parapijos, Tauragės apsk 
Kiek atgal gyveno 6628 So. Wood st., 
Chicago. III. Prašau atsišaukti arba 
kurie žino kur jis randasi, malonėkit 
pranešti. ANT. TURKUS (10) 
P. O. Box 597, Westor>, Ont.. Canada

Kas nori gerą Farmą
Farma 30 akerių žemės, Namas 

10 kambarių ir barnė, 2 mylios nuo 
miesto — $3,500.

Antra Farma, 54 akeriai žemės. 
Namas ir Barnė — $4,000.

PUIKI VIETA, 175 akeriai žemės 
—$8,000.

Mes turime pardavimui visokių Į 
farmų, mažesnių ir didesnių ir gero- ' 
se vietose. Platesnių žinių klauskite, i

W. BURKE, REAL ESTATE
202 Front st., Exeter, N. H.

MATUSEVIČIA Andrius ir Juo
zas, paeina iš Darsūniškiu parap.. 
Margų kaimo, Trakų apskr. Andrius 
1924 m. gyveno Washington, D. C 
Prašau atsišaukt. arba kurie žino 
kur jie gyvena, malonėkit pranešt; 
turiu svarbų reikalų. Aš paeinu iš 
Darsūniškiu. J. WAINIKAS (10) 
U. S. Hotel, Bingham Canyon, Utah.

Pajieškau tėvo Zigmo Guduko, jis 
vadinasi James Gooduck, girdėjau 
gyvena Lynn, Mass. Kas žino kur jis 
randas, prašau pranešti, busiu labai 
dėkingas, arba pats malonės atsi
šaukti. Turiu svarbų reikalų. (10) 

ALFRED GOODUCK 
17432 Mitchell avė., Detroit, Mich.

skaisčius skalbinius
‘TIKRENYBĖJE tame nėra jokios 

1 paslapties, mano mieloji. Kiek
vienas žino kad Rinso išplauna drabu
žius daug, daug balčiau. Ne vien tad, 
?et jis sutaupo sunkaus darbo. Aš 
įiekad daugiau netrinu; aš leidžiu 
Tinso ištraukt purvus Mano drabu- 
;iai išeina labai balti, aš niekados ne 
virinu. Aš manau Rinso stebėtinas.”

Saugus dėl geriausių lininių 
\’ors jis veikia lyg magija, bet Rinso 
saugus. Jus galite patikėt skalb jo 
irštose muilinose putose geriausius 

•ūsų lininius ir bovelninius. Kaip pa
stovios put's — net kiečiausiam van- 
ieny! Nereikia jokių kavalkų muilo, 
nuotrupų, miltelių arba minkštintojų.

Kupinas už kupinų. Rinso duoda du 
kart daugiau putų už lengva, išpustų 
muilų—jis stangus. Geras skalbimo 
mašinose, išdirbėjai 40 garsių skalb- 
;uvų rekomen- 
luoja jį. Ir 
lieko pana
šaus nėr dėl 
.lišių! Gau
kit DIDEIJ 
paketu.

MILIONAI VARTOJA RINSO 
vanoj. skalbtuve ir bliade.

Aš, Bronislava Damasevičienė, pa
jieškau savo vyro Jono Damasevičio 
16 metų katD nežinau kur jis yra. 
Kas apie jį žino ar jis gyvas ar mi
ręs, prašau pranešti, busiu dideliai 
lėkinga. (10)
BRONISLAVA DAMASEVIČIENĖ 
1917 So. Front st., Philadelphia, Pa.

SOFIA BUTKIUTĖ-Mockienė, pa
jieškau savo pusseserių Onos ir Elz
bietos Bagočaičių ir Kazimiero Ba- 
gočiaus Iš Lietuvos jie paeina iš Luo
kės parapijos, Telšių apskričio. At
važiavo į Pittsburgh, Pa. Turiu svar
bų reikalą, prašau atsišaukti, arba 
kurie žino kur jie randas, malonė
kite pranešti. (11)

SOFIA BUTKIUTĖ-MOCKUS
101 Jackson st., Philadelphia, Pa.

Išgydė Jo Patrūkimą (
Aš buvau sunkiai patrukęs kelda- 

nas kuparą keli metai atgal. Dakta
rai sake, kad vienintelė viltis išsigy- 
lyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
tas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbų. Bet nebuvo 
tperacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilnų informacijų kaip ga- ; 
ima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs, Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., Manasųuan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimų ir parodykite ki- 
am kuris yra patrukęs—jus gal iš

gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

GERAS! Patarnavimas Nuoširdus!
Mes parduodame naujausios mados visus Muzikos Inst
rumentus, pradėjus nuo RADIO iki REKORDŲ (Cash 
or Credit). Pataisom, sutuninam ir prisiunčiam į namus

Jonas B. Ambrozaitis (12)
560 GRAND ST., BROOKLYN. N. Y.

Pajieškau Vinco Varnaičio, jisai 
pirmiau gyveno 12 John street, Wa- 
terbury, Conn., dabar nežinau kur jis 
randas Turiu svarbų reikalų. Pra 
šau mielas brolau atsišauk, arba ku
rie žinot kur jis randas, malonėkite 
pranešti. (10)

ONA KLEVINSKIENĖ
11Q4 Hamilton avė.,

Grand Rapids, Mich.

APSIV ĖDIMAI-
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui, nuo 40 iki 50 metų; aš 
ir tokių metų. Priežastis, pas mus 
nėra augusių merginų, nė našlių lie
tuvių tarpe, todėl jieškau iš toliau.

J. G. K P (9)
Box 568, Benid, III.

Pajieškau apsivedimui moteries be 
vaikų; vienam nuobodu gyvent, turiu 
namus, biznį, linksmo budo (10) 

M R. GEO. NEIGHOR
Gen. Delivery, Toledo, Ohio

Pajieškau draugės apsivedimui, su
augusios merginos arba ir našlės

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTOR1US

Taisau Senus, Statau Naujus 
NAMUS IR GARADŽ1US

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

Pentinu. Gražinu Fliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viskų, kas 
prie Namų yra reikalinga.

Kaina pigiausia. Patarimų tuose 
reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei
kia kų nors sutaisyt, klauskite patari
mo ir kainos pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS ( ’
22 KIRKPATRICK STREET, 

PITTSBURGH. PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

SUSTOK
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA
VO VAIKUS

Ą^ęEATSARGUS kosėjimas na
muose greitai apkrečia liga 

visa stirniną. Greitai sustabdykit 
kosėjimą su Scvcra’s Cough Bal- 
s.im. Užtikimas per 50 m-tų. Sau
gus. veikmingas, palengvina kvė
pavimą. suteikia greitą, raminan
čią pagclbą. Pas apriekininkus. 
Vartok Severą’# CoW Tablet# nww šateio

K?

MUZIKA DAINOS JUOKAI

Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai
nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pi Iv ozo pi jų,” “kvailozofijų,” “džiazo.” 
“kritikologijos,” “teatrologijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianų groja ir dainuoja. Margutis yra tinka
miausias draugas. Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir mu
zikos rinkinį.

Metams kainuoja $1.50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$4.00, o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 1931 m." su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogų iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir ivairiu skaitymų— 
juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu:

MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, III.
P. S Margutis išleido daktariškų knygų “NAMŲ DAKTARAS” 

kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Jų parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2 00 Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tų knygų už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.
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Korespondencijos
BROOKJLYN, N. Y.

Kaip lietuvis architektas 
“patarnavo” Amerikos 

Lietuvių Pilieči-ą Kliubui 
prie namo statymo.

Šiomis dienomis įvyko A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo nepaprastas susirin
kimas po numeriu 101-3 
Grand st. Susirinkimo tiks
las buvo nušviesti ir išaiš
kinti namo statymo reikalą, 
nes pereitame mėnesiniame 
susirinkime buvo nutarta at
sikratyti nuo architekto
Čėplos. i

Namo statymo komisijos' 
sekretorius J. Karpus dabar 
patiekė šitokį raportą:

“Kaip tik mes, komisija, 
pradėjome darbuotis, tai vi
su pirmiausia nupirkome 
namą ant kampo Union avė. 
ir Stagg st., sumokėdami 
$10,350. Geriau pasakius, 
nusipirkome senus namus, 
kuriuos reikia nugriauti ir 
pasistatyti naują namą. Mes 
tuojaus pasirūpinome du ar
chitektu. Vienas buvo J. 
Čėpla, lietuvys, o antras 
Voicechovskis, lenkas. Jie 
abudu padalė po planą. Mes 
jums atnešėme į susirinki
mą, kad apsvarstyt, kuris 
tinkamesnis ir su kuriuo ar- 
chitektorium daryt kontrak
tas.

“Jus gana rimtai svarstė
te ir mums patarėte tartis 
su lietuviu Čėpla, nepaisant 
kad ir kiek daugiau atsieitų. 
Mes taip ir padarėme.

“Pirmutinius planus na
mui J. Čėpla padarė su ga
lerijomis ir su krautuve iš 
Union avė. pusės. Tuos pla
nus mes atnešėme į A. L. P. 
K. susirinkimą. Susirinki
mas juos patvirtino. Bet ka
da Čėpla pabaigė planą, tai 
tokio namo pastatymas sie
kė jau $45,000. Mes žino
me. kad iki tiek negalime 
eiti. Tada mes apsibarę su 
architektu, kad jis žinojo, 
jog daugių daugiausia tega
lime išleisti namui 830,000.

Į “Mes tada neturėjom ki
to kelio, kaip jieškoti būdų 

i atsikratyti arehitektą. Budą 
! suradome ir šiandien jau 
net pats miestas ima jį na-

■ gan.”
Kada J. Karpus pabaigė 

: visų metų namo statymo ko- 
I misijos raportą, tada advo
katas Briedis dėstė kaip da
bar dalykai stovi. Jis sako:

“Kad mes su Čėpla turi- 
;me pasidarę kontraktą, jog 
mums namas negali dau- 

:giau kainuoti kaip 20 tuks- 
i tančių dolerių, o mes suti
kome statyti ant jo padary
tų planų net už S27.800, ir 
tai da buvo negalima, tuo- 

jmet mes jieškojome būdų 
į nuo architekto atsikratyti ir 
atgauti už planus sumokė
tus pinigus atgal. Mes gavo
me kitą architektą. Niuriką, 

i kuris turi 20 metų patyrimo, 
; kad jis peržiūrėtų J. Čėplos 
planus.

“Niurik apsiėmė tai pa
dalyti. Jis nuvažiavo į pla- 

Į nu rekordų departamentą, 
į kur buvo užrekorduoti mu- 
Įsų namo planai, ir patyrė, 
kad tuose planuose ir namo 

I medžiagų aprašyme yra ne- 
; tikslumų, kad pridėta tokių
■ brangių medžiagų, kurios 
sudaro aukštą ir neprieina
mą kliubui kainą, pasistaty
ti namą. Be to. pats planas 
dar reikalaujamas miesto 
departamento pataisyti; bet 

' tai pasitaiko kiekvienam
architektui. Didžiausia klai- 

ida pas Čėplą yra ta, kad jis 
su kliubo komisija pasida
rė kontraktą, jog namo pa
statymas neatsieis 
kaip 20 tūkstančių dolerių.. darni ir parduodami namą 
o dabar pagal jo planus jo-: ant Putnam avė. keli metai 
kiu budu už tokią kainą ne-, tam atgal. Tik dėl to jie 
galima gauti kontraktorių.' spiovė ant visos darbuotės 
Reikia perdirbti išnaujo ir dabar konspiruoja,kad tik 
planus ir specifikacijas, tik kaip nors pakenkus pasta- 
tada bus galima gauti kon- tymui namo. Galimas daik- 
traktorių, kuris apsiims pa- tas. kad komisija padarė 
statyti tokį namą, kaip klaidą, kuri kliubui kainuo- 
kliubas nori.

“Niunkas netik tuos tru
kumus !

Naujas Karo Orlaivis.
KELEIVIS

Amerikos valdžia užsakė Boeing orlaivių dirbtuvėj Seattie 
mieste 46 šitokias mašinas. Tai yra naujo tipo karo orlaiviai, 
kurie pritaikyti prie jūrių karo laivyno. Jie pašėlusiai greiti, 
gali lėkti 350 mylių, i valandą, ir gali mėtyt bombas j priešo 
laivus. Sakoma, kad nei viena šalis pasauly da neturi tokių 
greitų orlaivių, kaip šitie “boeingai.”

jos pirmininkas J. Buivy- tinkamas ir sąžiningas žmo- 
das. Nes aš iškarto buvau gus. Architektas turi būti 
komisijoje ir mes buvome | sąžiningas žmogus, o to kaip 
apėję namą ant kampo Aik tankiausia pas lietuvius 
Leonard st. ir Stagg st., bet: ir trūksta. Net ir šis susirin- 
J. Buivydas priešinosi to į Rimas parodo žmonių vien- 
namo pirkimui, kad netoli. pusiškumą: nors patys įga- 
‘Laisvės’ namo, tai kenksiąs > liojo daryt reikalus su Čep- 

. 'Laisvės’ namui. J. Buivy- la, o šiandien niekina komi- 
das, būdamas komisijos pir-i siją, kad ji viena kalta. Jei- 
mininku, dabar, gal susiuos-;gu mes, draugai, esame kal
tes su J. Čėpla, privedė prieįti, tai neliuosi nuo tos kal
to, kad kliubas pasidarė tės ir jus čia esantieji. 

' sau išlaidų 2 tūkstančius do-1 
lerių ir jau ant visados na
mo statymo klausimą užmu- _____ r _ _______
šė. Čia yra ne visa komisija komisijos, tai namo klausi- 
kalta, bet J. Buivydas ir 

j ‘Laisvė’.” sako J. Šaltys.
Gi J. Buivydas sako: 

“šaltys yra netik melagius, 
bet jokios sąmonės neturįs 
žmogus, jei jis pasakoja to
kius dalvkus, apie kuriuos 
nei sapnuota nebuvo. J. Šal- 
tvs ir A. Kundrotą buvo tam

* • komitete: jie išrūko iš to 
i komiteto tik todėl, kad jie 
žinojo, kad negaus pasinau- 

daug’iau doti. taip kaip jie gavo pirk-

Sl
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“Jųanystia Karštis.” Vienaveiksmi Lengvu Bodu Išmokti Angliftof 
komedija-farsaj. Parašė K. S. Kar-1 F *’ " ~

povičius, ir Suaižiedavimas Pagal Sa- 
tartiea. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymu* tiaksmas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.

“O. S. S.” arba SliubiMė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokingai 

ir geras perstatymui. Kaina ....

Piršlys Suvadžiotojo®, Vieno veiksnio 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai. i--- -  - U r • 

su kitu architektu sutartį ir Knnjgo Meilė, Vieno valksmo 
atsargiai varyti darbą pir- . " ”,~ 7 „® . — .* , - . _ x__ veikalėlis. Dalyvauja. 2 vyrai ir 2 mo- Įį

* ’ * * ‘ L-uvu«e, * ~
Į«-*

Vardu J. Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

mas. pas mus sugriuva. Nes 
mes turime skaitytis su fak
tu, kad kitokia komisijos 
sudėtis nebūtų gavusi nei iš 
kriaučių kliubo, nei iš Jur
gio draugijos pinigų. Jie 
ten dirba per daugelį metų 
r jie gavo. Tas tiesa, kad 
’5 procentai darbo jau at- 
ikta. Mes turime palikti tą 
oaėią komisiją: lai pasiima 
linkamą aiehitektą ir varo 
darbą pirmyn.”

Vienbalsiai namo staty
mo komisija įgaliota daryti

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyto taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 

' ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kaot. važiuojant kur ners, nuėjus 
kraacivėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištorumi ir gramatika. Antra padidia- 

j to ir pagerinta laido. Sutaisė St.
I Michelsonas. Pust. 96...................... 35c.

Ž«mė ir žmogau. Labai įdosi ir paao- 
i kinanti K jos sužinosi, kaip

»leno valksmo Romedi- : žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
■ n Rumšas. Juokingas j jis kovojo su gamta ir kaip civiKzavo- 

iKaiemis. Daivvauki 2 vvrai ir 2 mo- si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk-

7 — J * *---?dai»71912 im, pusk 63...............’ 25c.

4 7P*75.¥- “įudytt, caro i Paparčio žiedas ir keturios kito,
kiai acenri ’ ptukus ir nesan- apysakos: (1) Neužsitikintia Vyraa;
5 s-srsvrs?- “■ Giy ,<3> «**» <j> *%•So Ract™ iii " IT J? ypasos. rėkta Jose nurodoma kaip zmonat so- Boston, 191J, jmsL 61..............25c.: paikai tiki j visokius prietirua,

Ąntan. stebuklas Dviejų vei- burtu* “ ..................................  1Bt

f1'1 53r3edij*- Pe.-statytnui reikia10 aKtonų, 8 vyrų ir 2 moterų, lo Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus 
Simas užima apie 2 valandas. .’... 25c.. Daiusoe. Jei nori žinoti, kaip seno- 

’' vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz-1 •“VZ*- Iš j°s dasižinosi, kad vyrai

delis ir monologas Našlaitė. Parašė t®**®* pačiu, o žmonos po kėlu
K. S. Lietuvaitė. So. Bcstoa, Mass i '-'yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
1914 m., pusi. 23.................’................... | knyga. Su paveikslais, Parašė Z.

. .. w .........* ' Alekna. ............................................. 50c.
Salomėja, _ erba xa>n buvo ir.ikirstt Drūtuose audeklo apdaruose__ _ 75c.

j . Jonui galva. Drama vienam*____  ««saas anglų raiti Kodėl Aš Netikiu j Dievį? — Arba

atsikartotu kokių tupėjome ;
per šį laikotarpi i _ !

Pacir-JČA ^4-^4. Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitaip
namo statymo fonėa. Daugiau juokų, negu Amen Į 

išrinktoji iŠ komisijos SDaU- k°i Sieję knygoj® telpa na Idos komisija: F 72 ‘“Dži£iJ ^Bbos i
J. Buivydas, G. Karpus,
G. Kazlou, S. Massulis.

mynjkad Kliubas pasistaty- tas-
tų sau nuosavą namą. - - _ .

Dar komisijos 
Karpus padarė pareiškimą, 
kad komisija mano, kaip 
tik šitas susirinkimas įgalio
ja, tai tuojaus imti architek
tą jau ne lietuvį, bet kitą, 
kuris toje srityje yra paty
ręs ir dirbęs atsakomingus 
darbus. Mes jau su tokiu 
kaip ir sulygę, nes jis mums 
pagelbėjo ir nuo J. Čėplos 
atsikratyti. Dabar eisime ir 
vėl dirbsime su didele atsar
ga. kad tokių įvykių jau ne

Po tokio apsiginčinimo, Į 
J. Žaltys sako: “Tiesa, jeigu 
mes eitume prie išmetimo

, i

f

i

! ja virš astuonių šimtų dole
rių; bet jeigu toji pati ko- 

surado,” sako Brie- misija but^ pradėjusi staty- 
~ > padalytuo padarė 815.000 daugiau, dis, “bet surado, kad J. Cep- nama Čėplos

jau čia pat norėjome nu- la nėra New Yorko valstiio- P^nu ir namas butų pasie- - ’ • ~ * ■*-v ■ - - J i__ o-' j i__a ji _i r architektas

£ ir

Humoristika

PASLAPTIES NEIŠDUODA.IŠDAVIKĖ.
gazieta iš Mahano-

i liejimo ------------------- —__
25c , katalikas ir laisvamanis privalo 

jų perskaityti. 64 pusi................... 20e.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyr.ttejnm£»a, kur buvo pirmatioi

žmonių lwpšiae. Kayga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 7b p. ZSe.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimoe Pra
eities. Knygutės Įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai Meka vel
niais; i4> Paskutiniai lietuvių dievai. 
Paraše Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusL 32................................ 10c.

Biblija Satyroje. — Labai įdomi n 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatanėiais įvairius nao 
tikius nuo prieš sutvėrimo pauaulie 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina............................... tl.Ot

Kaip Senovės Žmonės Persistatyėa~«
Sau Žemę. — Labai įdomus senovei 

filosofų daleidinaai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

■ W pusL .............................................19t

s įkalbėjimai, humeristiški straipzniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL..................................2K
MotM»l»gai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje talpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbir.inkiškos, 
revoiiucicnieriškos, tautiškos, nunio- 
ristiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, vises geros. Tinka viso
kiems apvaikščįėjimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.
Apie Dievą, Velnių, Dangų ir Praz*

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar 
Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu........................................... 2Š.

Ar Buvo ViBisotinzs Tvaaaa? — Ksi»
Nojus galėjo surinkti į kelias dio 

nas visų veislių gyrimus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį' 
Kaip jis galėjo tuos gyvunm pi-a»to; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės 
tiek vandens, kad ri3ą žemę apsem , tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaų Delko Reikia žmogų Gert ir Valgyt T 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirast’ Į —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

į po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai ... ------
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 

' be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; i:as sakinys — tai naujas kunigų 

' argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nw> pradžios iki galo. 
Kaina ..................................................Me

I

!

II

-- ----------------- ------ , ---
nemokša. Bet delko gi eoti®? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
iukrau.% druskos ir kitų panašių da- 
iyk>Į ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
-cnygutes. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ....................   Ue.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ....................................... 25c.

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusL 63.............................. 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žsm- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vede kovų su caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuoto iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtos didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
etus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip' ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.06 
Drūtais audeklo apdarais...........|1.M

Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Kallace. 472 pusL.........................I2.0C

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lia- 
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatovricz’o.
468 pusi..........................................

! Amžium Dainos. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-

1 ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
[ namie, taip ir susirinkimuose.
i Pusi. 32................................................lflc.

SENA
“Saulės” 

yaus rašo:
“Vasario 10. ‘Vienybė Lietuv

ninku’ iszeinar.ti Brooklyne ap- 
vaiksztinėjo savo 45 metus isz- 
da vystės.”

Mes ir nežinojom, kad “Vie-' 
nybė” tokia sena "Išdavikė.”

Mokytoja:— Mariuk, gal tu Amerikos Maeochas. — Alba kaip ka- 
"V j- u taliku kunigas Hans Schmith papio- 
1S KO niroa merginų Oną Aumuiler. fiu

■ paveikslais. 16 pusi............................10c.
Kmūgų Celibatas. Išaiškinto kunigų 

bepatystes istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knvga turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
iaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų i

! fownser.d FoN D. D., sulietuvino
1 Ferdinand dc Samogitia. .............25e
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos.

i historijos. etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitu mokslų bei jų šakų; rinkinys 

P-»ė visokiu patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 

' rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
... puslapiu 392. 
... ........................53.00

kaip lik atbulai: mergina apsi- Teorija, tai veikalas, koris
veda, O vyras išteka. ' trumpais ir aiškiais faktais parodo,

' kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
— ! ir kodėl turės būt pakeistas kapi-

KAŽIN. AR JOS VYRAS? i talizmas. Kaina ............................. 25c
Pernai mirė didelis latras Pe- Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

tras Kibirštukas. Jis buvo de- i knyga šituo svarbiu klausimu J,
v .. . i turėtų peskaityti kiekvienas katalikas

gimtos Kategorijos činaunvkas, ir socialistas. Tarase E. Vandervelde, 
todėl draugai nulydėjo jį į ka- Vardunas So. Boston, Mass,
pus ir pasakė daug- kalbu. Petro j “ ’ P ’ K.......’
aidenus nuopelnus tėvynei iš- į 

dėstė ir storas prabaščius.
Velionio žmona 

nuošaliai stovėjo, 
girdint graudingas prakalbas.! 23 gražios eilės, daugybe straipg
ji pasilenkė ir i 
sako: “Jonuk, eik ir pažiūrėk J 
ar tikrai karste musu pape gu-! 
Ii?”

pasakysi mums,
dešras?

Marytė: — M... m... m...
Mokytoja:— Tu juk žinai,

nes tavo tėvelis dešrininkas.
Marytė:— Aš žinau iš ko jas 

dirba, bet tėvelis liepė niekam tokią kunigų globa- Parašė kun. Geo 
nesakyti.

kęs 35 tūkstančių dolerių, 
tai aišku, kad mes butume 
tada buvę didžiausi kalti
ninkai i

“Juk komisija nėra ar- 
i,” sako Buivydas.

traukti su juo ryšius. Bet je registruotas 
mes, komisija, apsvarstėme, ir negali nei vadintis archi- 
kad dabar nutraukus su ar- tektų, nei sutarčių su nie- 
chitektu ryšius, Kliube kils ’ kuom daryti kaipo arehitek- 
-croUoi*- o ont»-o pon-oi poro. Tiesa. jis gal būti bai- 

irchitek-i gęs architekto mokslą, bet cbl.te.^1 . .
tu, reikės jam užmokėti vi- jis nėra registruotas ir todėl jieškojo architekto ir 
sus pinigus, kurių sumai negali tos profesijos prakti- suradus du atėjo atsiklausti 
siektu 12—13 šimtu doleriu, kuoti. Istatvmai ta drau- i susirinkimą. .Jus išdidžiai 
” - • 1 -- _ ' -* sakėte: ‘Duokite lietuviui

f-i trauktas valdžios atsakomy- ?e~k plan as padary ti, bet 
,Ju-„” imkite lietuvi kontraktorių.

advokato Brie- Viskas tegul bus lietuviška.’ 
“Dabar šiame susirinki

me kas pasirodo? Tenden
cija apkaltinti komitetą, nu
mesti visą pradėtąjį darbą į 
šalį ir daugiau apie namą 
jau nekalbėti. Tokia ten-; 
idencija yra klaidinga! Jau; 

išeikvotu architek- > 75 procentai darbo atlikta;’

vaidai; o antra, pagal para- tas. Tiesa, jis gal būti bai 
šytą kontraktą su ai

Kad išvengus konflikto, j džia, ir J. C-epla jau yra pa- sakėte: “Duokite lietuviui 
gražumu susitaikėme su ar 
chitektu, kad jis mums pa-’bėn. 
daiytų antrus namo planus, Po tokio 
kuriuose nebus galerijos ir • džio paaiškinimo, kilo karš- 
krautuvės iš Union avė. pu-į tos diskusijos. A. Kundrotą 
sės. . j atsistojęs sako: “Aš kliube

“Kada J. Čėpla nupiešė priguliu virš 20 metų ir atsi- 
antrus planus, i 
šėme į susirinkimą ir kliubo 
nariai sutiko, kad varyti 
darbą antrais planais. Mes 
tada atmokame Čėplai už 
planus ir šaukiame namų 
statytojus, už kiek jie mums 
galėtų pagal antrus planus 
pastatyti namą. Mes jų per- 
leidžiame desėtkus. Pagal 
Čėplos apskaitliavimą, ši
toks namas mums negali 
daugiau kainuoti, kaip 18— 
20 tūkstančių dolerių; bet 
kontraktoriai pigiausia ap
siima pastatyt tik už 35 tuk-

krautuvės iš Union avė. pu- į tos diskusijos.
I atsistojęs sako

- I . __f_y:

mes vėl atne-1 menu kaip jį pats suorgani
zavau ir sutvėriau, bet tokių 
atsitikimų nebuvo, kad ko-

i TTl ISl J Si Iktnl-aiv. v v?
tui virš 8 šimtus dolerių iri pinigai iš organizacijų su- 

! jo pianais negalėtų namo' —
įstatyti. Aš kaltinu komisiją. 
Ji turi atgrąžinti į kliubo iž- 

: dą išmokėtus architektui 
kliubo pinigus.”

Kalba gana daugelis ir 
i vis kaltina komisiją, kad ji 
‘kalta, kad leidosi su tokiu 
i architektu į reikalą, kuris, 
į kaip dabar pasirodo, nėra 
[jokis architektas. Vienas- 

stančius dolerių. Mes jau ‘ kitas sako: “Juk galima kal- 
tiesiog netekę kantrybės sa- Į tinti komisiją, bet plačiau 
kome Čėplai: jieškok tu,pažiurėjus į dalykų stovį, 
pat? kontraktorių ir pasta- tai komisija nėra kalta, bet 
tyk mums namą! į kaltas už viską architektas.

“Čėpla susiranda kont-; Komisija turėjo geriausius 
rektorių, kuris sutinka*norus; ji pasisamdė sau ne- 
mums pastatyti namą už tik architektą, bet kartu ir 
$27,800. Bet kada reikėjo patarėją, ir mes patys susi- 
padaryti kontraktą su juo, i rinkimuose užgyrėme to ar
tai tas kontraktorius, nega-’ ' A
lėdamas pasilikti kabliukų, 
kuriais jis paskum galėtų 
gauti iš musų daugiau pini
gų, nuo kontrakto pabėgo. 
Mes vėl likome be kontrak- 
toriaus.

ŠVELNUS DAIKTAS.
VYRAS IŠTEKĖJO.

“Naujienos” rašo:
“Vasario 7 d. apsivedė 

Viščiuliutė su p. Jonu Vaišvi-
99

Lietuvoje tik vyras apsive- puslapiu 392.
; merginos išteka. Amerikoje Apdaryta........

! chitekto paėmimą todėl, 
i kad jis lietuvis. Tik dabar 
■ matome, kaip lietuvis lietu
viams pasitarnavo!”

J. Šaltis kaltina komisiją. 
Sako: “čia yra komisija 
kalta, o daugiausia kaltas

—žinai, vakar aš turėjau pro
gos savo rankomis pačiupinėt 

... . tą garsiąją plaukikę, ka per-
, . lvan!0?‘ PGP'eio> plaukė Anglijos juriu sasiaura.j dėl skolinimo padarytos vai- švelni kai vijunas • ’
dzios Įstaigose, legalizuotos.i _Ar buv0 vazelinu i5sitepus. 
O einant šalčio ir Kundroto ar n(> 
logika, dabar apkaltinkime 

1 komisiją ir likviduokime 
namo įsigijimo klausimą.

“Mes žinome, kad kas 
dirba, tas gauna k AUlKhlSO j , 

ir mes dirbdami žinojome, į 
kad jos gausime, 
esame nusistatę, nepaisant; 
kas bus, 1 
tikslo, kad kliubas Įsigytų 
nuosavą namą. Jeigu drau
gai norite klausyti J. Šalčio 
ir A. Kundrotos, tai ardyki
te darbą! Mes nei žingsnio 
nedarėme neatsiklausę kliu
bo susirinkimo. .Jeigu mus 
kaltinai dėl architekto pa
ėmimo, tai taip pat ir jus, 
draugai, esate kalti įgalio
dami mus su J. Čėpla daryti 
kontraktus. Šiandien turim 
pamoką, kad nereikia va- 
duoties tautiškumu, bet žiū
rėti idant butų tam darbui j y

ROMAI TEISME.
“Kur tu gyveni?” — klausia

tvati teisėjas pirmo bomo.
kritikos;'. «p0 dangum.”

“O kur tu?” — klausia antro- 
'i jo bomo.Bet mes

sisiatę, nepaisant; «<^š paS jj anį hurdo. 
valyti darbą iki ------------ -------------

JI 1.1’U _ ------- ‘---- --
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gKAUDANTI ligonį laiką ger- 
kle yra pavojus sveikatai. Var

tokite Severą’s Amnepsol. Atsikra
tykite jo. greitai. Per 50 metu šis 
užtikimas plovimas suteikė pagelba 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 
su juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Ieverą’s “

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLĖ YRA 

PAVOJUS.

ANT1SEPSOL

I knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
Į turėtų peskaityti kiekvienas katalikas

vertė Vardunas. So. Boston, Mass, 
1915 m., pusL 24..............................
Moteris ir SociaUrtn*?. Parašė Augusi 

i Be bei. vertė V. K R. Yra tai svar 
■ biausia ir geriausia knyga lietuviu 

i_-i kalboje tame svarbiame klausime.Msą laiką 429> 1915 m...............................v
bet toliau, g;>.-s -r straipsniai, šioj knygoj teips 

23 gražios eilės, daugybė straipų- 
10 metu šuneliui lrių’ J’Joku-ir tt. Puikiai iliua-

. .. | truoto 95 pusi.................................... 2fc

—Kodėl tu su Mare taip susi
pykai ?

—Kodėl? O ar tu negirdėjai, 
kad aš su ja apsivedžiau?

Pabandyk Dykai

įsitikink,

R E M -OLA
GYDO

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
RAJU KENTĖT kad rr<os- 

ti« su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
nžpeėėtytas Rašykit Henry Thayer 
& Co, Cambridge, Mana

r »

I

♦

*
«
i

Sveikata
^^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2^0.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

*

FEDERANTAI ILGISI GE
RŲJŲ “KRIKŠČIONIŠ

KŲJŲ” LAIKŲ.
Lietuvos klerikalai norė

dami turėti paramą visuose 
frontuose, Lietuvos liaudį 
gaudė trimi bučiais: kad 
sugaut ūkininkus, jie suor- 

. ganizavo “Ūkininkų sąjun
gą.” Darbininkų apmulkini- 
mui suorganizavo “Darbo 
Federaciją” ir davatkoms 
—“krikščionis demokratus.” 
Bet klerikališkosios organi
zacijos laikėsi tol, kol turė
jo savo dėdes valdžioj. Iš
sprukus iš dėdžių rankų val
džios vadelėms, visos kleri
kališkosios organizacijos su
byrėjo, palikdamos juodus 
šešėlius.

Kauno federantų “Dar
bininkas” dar ir dabar ne
užmiršta tų gerųjų “katali
kiškųjų” laiką, kada pini
gėliai jiems maišais krito. 
Jis net neįsivaizduoja, kad 
darbininkiškos organizaci
jos galėtų augti be “dangiš
kų” pašalpų ir kuo pats kve
pia, tuo ir kitus tepa. Jis ste
bisi, dėl ko dabar socialde
mokratai ir jų spauda auga. 
Savo nuodingos prigimties 
nuodais jis norėtų ir social
demokratus apteršti. Ne, 
ponuli; jus tik galite laiky
tis, kol turite riebų klerika- 
lišką lovį. O tikrosios darbi
ninkų organizacijos, taigi ir 
socialdemokratų partija, 
auga pačių darbininkų jėgo
mis, kurių aktinga parama 
ugdo ir socialdemokratišką, 
darbininkišką spaudą.

ir visi daiktai buvo surasti, 
jteikti nukentėjusiai, o kalti
ninkas padėtas kalėjiman.

keleivis

I

I 
i

Amerikos inžinieriai šiomis dienomis suplanavo vienai gelž
kelio kompanijai šitokios išvaizdos tiltą.

I PAVASARININKAI VA- 
GIA ŠVENTUS DAIKTUS.

Betygala, Butaičių kaime 
sausio 14 dieną vienas Be
tygalos pavasario kuopos 
narys M. įsibrovė per stogą 
į Danielienės Onos butą ir 
pavogė keletą iš Amerikos

GANDAI APIE NAUJĄ
PARTIJĄ.

Kaune ir net užsienio lai- atsiųstų brangių rąžančių, 
kraščiuose pasklido gandas, signasėlių, 345 litus pinigų 
kad yra kuriama nauja par- ir smulkių daiktų.
tija. Ta partija esą busianti I Danielienė visai ir nejuto, 
demokratiška ir antikleri-' tik atsikėlus iš ryto rado 
kališka išstovėsianti tarp!kambary betvarkę ir patik- 
valstiečių liaudininkų ir tau-.rinus pastebėjo, kad nėra 
tininkų. ‘skrynios su visais šventais

Bet kiek mes žinome iš daiktais. Pranešė policijai 
tikrų šaltinių, gandai apie 
tokios naujos partijos įsikū
rimą visai neturi pagrindo. 
Gandai kilo, gal būt, iš to, 
<ad būrelis inteligentų ta
riasi leisti pažangų žurnalą.

VALDŽIOS KOVA SU 
KUNIGAIS.

Vyriausybės j_ 
kunigais virto tikrai politi
niu ginču. Krašte plačiai 
platinamos iš abiejų pusių 
knygelės ir lapeliai. Kai kur 
kunigai tiesiai kalba prieš 
vyriausybę.

Kunigija

MIRĖ LAZDYNŲ PE
LĖDOS TĖVAS.

Paragių dvare, Tryškių 
valsčiaus sausio 23 d. mirė 
Nikodemas Ivanauskas, ra-

ginčas su šytojos Lazdynų .Pelėdos, s . vi*

savo ginče su 
vyriausybe gavo iš popie
žiaus laišką, kuriame ji ska
tinama nugalėti jos veiki
mą trukdančius sunkumus.

Sofijos ir Marijos tėvas. Ve
lionis pats rašinėjo. Jauny
stėje mokėsi tapybos Miun
chene. Daug jo tapytų pa
veikslų yra žemaičių bažny
čiose. Nikodemas Ivanaus
kas palaidotas ten pat, kur 
ir Lazdynų Pelėda.

7

SOCIALDEMOKRATAI 
STATYDINSIS NAMUS.
Lietuvos socialdemokratų 

partija ateinantį metų Kau
ne, Kęstučio gatvėj statydin- 
sis didelius 3-jų aukštų mu
ro namus.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

i

RAGINA VYRIAUSYBĘ 
KOVOTI SU KUNIGAIS.

Įvykęs tautininkų Kauno 
skyriaus susirinkimas, nuta
rė skatinti vyriausybę griež
čiau kovoti prieš kunigus, 
kurie agituoja prieš vyriau
sybę.

LIAULININKU SĄJUN
GOS TARYBOS SUSI

RINKIMAS.
Jis įvyko sausio 25 d. Su

sirinkime dalyvavo 25 taiy- 
bos nariai ir 3 policijos val- 
Jdininkai. Pasisakyta vidaus 
į ir užsienių politikos klausi- 
' mais, ir priimtos kelios šiais 
į reikalais rezoliucijos. “Lie
tines Aidas,” valdžios ofi-

MAŽINA DARB1NIN- \ RADO NUŽUDYTĄ 
KAMS ATLYGINIMĄ. MERGAITĖ.
Kauno miesto valdybaĮ Sausio 26 d.

nuo šių mrtu Pradžios su- i nuo Šiaulių prie plento Šiau- dina “nesąmonėmis.” __‘ o ‘ 1 • i i ' ! ______________—--

MERGAITĘ. ’__________ , ____
miesto valdyba Sausio 26 d. 18 klmtr. ciozas, tas rezoliucijas va-

J I_________ ir_ ___ 1 n- ~ u—”

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį Įvairų ir tokį 
gausų šių dienų moksliai bei kul
tūrini progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už ji kovoda
mas ir ji ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną toki tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi- 

tai jau devinti metai ei-

TAUTININKAI SU KRIK
DEMAIS “CEREMONIJŲ” 

NEDARO.
Tremiant į Varnius krikš

čioniu demokratų lyderi 
“dr.”>. Karvelį, jo “paly
dėti” susirinko būrys ateiti
ninkų studentų. Čia jie de
monstratyviai rodė neišti
kimybę tautininkams, todėl 
Kauno komendantas visus 
nubaudė po 300 litų arba 
po 3 sąvaites kalėjimo. At
eitininkai padavė krašto ap
saugos ministeriui skundus, 
bet ministeris jų skundus at
metė. Policijai duotas įsa
kymas išjieškoti iš visų už
dėtą pabaudą, bet ateitinin
kai pabaudą mokėti atsisa
ko ir pareiškia, kad jie ge
riau eis į kalėjimą. Tačiau 
valdžia į kalėjimą sodinti 
jų nenori ir iš tų, kurie gali 
užsimokėti 300 litų, būtinai 
nori išreikalauti pinigais. 
Kuo ta komedija baigsis— 
nežinia.

KEISTI ŽMONĖS.
Ylakiai. — Lietuvoj gerai 

žinomas “galvariezas” Ple
chavičius. Tai lenkas dvar
ionis, pasižymėjęs žiauru
mu, bet prie Smetonos jis 
net generolo “ciną” gavo.

Nuvertus demokratinę 
Lietuvos valdžią, šitas Ple
chavičius kelias valandas 
buvo net Lietuvos diktato- 
*ium. Dabar jis paleistas iš 
kariuomenės atsargon, turi 
gerą malūną ir mano statyti 
cemento fabriką

Yra vis tik žmonių, kurie 
ų niekšą “gerbia.” Šiomis 
dienomis pas mus eina to
kia komedija.

Pradžios mokykloj kabi
namas ir nukabinamas gen. 
Plechavičiaus portretas. Tė
vų komitetas Užsimanė mo
kykloj pakabinti gen. Ple
chavičiaus portretą. Moky
klos vedėjai tas nepatikę. Ji 
pranešus inspektoriui, in
spektorius švietimo ministe- 
riui, tas įsakęs portretą nu
kabinti, ką mokyklos vedė
ja ir padarius. Tėvų komi
tetui tas nepatikę ir jie vėl 
mokykloj pakabinę tą patį 
?en. Plechavičiaus portretą. 
Mokyklos vedėjai tas vėl 
nepatikę ir ji portretą nuka
bino antru kart. Kuo ta ko
medija baigsis — nežinia, 
nes lošimas da nepabaigtas.

TIKRA “BAUDŽIAVA.”
Jasiuniškiai (Giedraičių 

vai.). Nors šis palivarkas 
nemažas, apie 100 ha, bet 
yra tik trys ordinamikai ir 
tie patys gauna labai men
ką atlyginimą: 50 pūdų gru
dų, 50 litų pinigais, išlaiko
ma viena karvė ir sodinama 
apie 24 pudus bulvių. Tai ir 
visas metinis darbininko at
lyginimas. Bet užtat darbas 
pradedamas apie 2 valandą 
naktį ir baigiamas apie 8 
vai. vakaro.

Štai sąlygos, kuriose dar
bininkai neša “baudžiavą.”

DARBO ATLYGINIMAS 
MIŠKUOSE.

Dabar miškuose dirba 
apie 5,000 darbininkų. Sa
ko, kad prityrę darbininkai 
per dieną uždirba nuo 12 
iki 15 litų. Vežėjai su ark
liais per dieną uždirbą 20— 
25 litus.

Lietuvos sąlygose toks už
darbis neblogas, gaila tik, 
kad tokių laimingų darbi
ninkų nedaug yra^ antrą 
vertus ir šis darbas neilgai 
tęsiasi.

mažino Kauno miesto ka
nalizacijos ir vandentiekio 
darbininkams užmokesti 
nuo 6—9 litų ligi 5—8 lt.; 
dešimtininkams sumažinta 
nuo 9—12 ligi 8—10 lt.; 
statybos darbų raštinin
kams sumažinta 1—2 litais.

SUŠALO SILPNAPROTĖ 
MERGINA.

Sausio 26 d. Pieriškių 
kaime, Nemunaičio vai., 
Alytaus apskričio rasta snie
ge sušalusi pusgyvė Rinka- 
vos dvaro, Nemunaičio vals
čiaus gyventoja Adomeny- 
tė Emilija. Pastaroji buvo 
silpno proto ir turėjo nuo
mario ligą; atnešta į kam
barį po trijų valandų mirė.

LIŪDNAS VAIZDAS.
Šiauliai.—Paskutiniu lai

ku Šiauliuose gyvenimas lyg 
apmiręs. Fabrikai silpnai 
veikia ir . dėlto darbinin
kams moka po 2-3 litus die
nai. Bedarbių dar padau
gėjo.

liai-Joniškis, gyvenamąja- į 
me name rastas moteriškos 
lyties lavonas. Iš rasto prie, 
jo vidaus paso paaiškėjo, ■ 
kad tai yra Rozalija Petrau- ....latos jaučiasi pavargę ir sumenkę, įkaite, gimusį 190_ metais. J -turi imti Nuga-Tone ir pastebėti ko- 
IŠ paviršutinio apžiūrėjimo kis didelis pagerėjimas seks jau tik 
spėjama, kad Petrauskaite 
kieno nors nužudyta.

Dėl tų, kurie žudo 
svarumą ar stiprumą

Žmonės, kuriuos vargina žudymas 
savo svarumo ar stiprumo, netekimas 
miego, prastas apetitas ir kurie nuo-

PASIKORĖ SENUKAS.
Sausio 27 d. Čekiškės 

valsčiuj, Besmerčių kaime 
rastas pasikoręs Juozas Su- 
batis, 70 metų amžiaus se
nis. Žudymosi priežastis ne
žinoma.

IR DAVATKOS NORI 
LYGYBĖS.

Tauragė. Musų davatkos 
kelia didelį lermą. Girdi, 
kalėdojant kunigui duoda
ma daugiau, kaip jo tar
nams. Už tai, esą, Dievas 
galįs užsirūstinti ir visą apy
linkę skaudžiai nubausti, 
žada kalėdą lygiai padaly
ti.

už keiių dienų. Šis puikus sveikatos 
ir stiprumo budavotojas priduoda 
jums geresni apetitų ir nugali kons- 
tipacijų, nevirškinimų, gasus ar iš
pūtimų pilve ar viduriuose ir pana
šias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš kū
no nuodingas atmatas ir tuo nugali 
konstipaciją, inkstų ar pūslės įdegi
mą, galvos skaudėjimų, kvaitulius ir 
panašias ligas. Tūkstančiai vyru ir 
moterų rado Nuga-Tone kaip tik tuo 
kas jiems suteikė geresnę sveikatų ir 
didesnį stiprumų. Jis suteikia poilsin- 
gų, atgaivinantį miegų, sveikus rau
menis suliesusiems kūnams. Būtinai 
pabandykite. Nuga-Tone yra parda
vinėjamas visų vaistų pardavėjų. Jei
gu jūsų pardavėjas neturi jų stake, 
paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

TAUTININKŲ IDĖJOS 
BANKRUTUOJA.

Diena iš dienos Lietuvoje 
stiprėja demokratinės tvar
kos šalininkai, bet užtat re
akcinis elementas vis labiau 
nustoja atramos.

Universiteto studentų at
stovybės rinkimuose tauti
ninkai kaskart nustoja Įta
kos.

Štai, 1928 m. tautininkai 
gavo 411 balsų, 1929 m. ga
vo 261 balsą, 1930 m. gavo 
225 balsus.

Tuo budu reakcinis ele
mentas studentų tarpe nyk
sta, o auga demokratinis.

Tas pats vyksta ir kai
miečių tarpe, kur labai ir la
bai jaučiama seimo ir de
mokratinės tvarkos stoka.

SPROGIMAS FABFIKE 
UŽMUŠĖ DARBININKĄ.

Kaune “Tilkos” fabrike 
sprogo garo katilas, čia pat 
dirbęs darbininkas Lesickis 
sunkiai buvo sutrenktas. Nu- 
vežus į ligoninę po keletos 
valandų mirė. Pasiliko žmo
na su keletą vaikų. Žmonos 
ir vaikų ateitis juoda. Tuo 
labiau, kad administracija 
nori išsisukt nuo pensijos 
mokėjimo.

KOKIA TVARKA LIETU
VOS TEISMUOSE.

Vilkaviškis. Už kokius tai 
nusižengimus 1926 metais 
pradėjo tardyti buvusi Vil
kaviškio miesto burmistrą 
V. ir buvusį šio miesto val
dybos narį M. Girdėti, kad 
tardymas ir dabar neva tę
siasi.

Pusantrų metų vėliau pra
dėjo tardyti buvusį Vilka
viškio apskrities savivaldy
bės ligoninės daktarą E. Ei
na gandai, kad daktarą ir 
dabar dar “tardo.”

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU ‘ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

VVAUKEGAN. ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAlester avė., Waukegan, III.
J. Mačiulis, vice-pirmininkas,

906 Prescott st., V/aukegan, III.
8. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

818 — 10-th st, Waukegan, I1L 
Suse Gabriutė, turtų raštininkas,

730 McAlester avė., Waukegan, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

726 — 8-th st., Waukegan, III.
Kasos globėjai;

-J. Petraitis.
907 So. .Jackson st., Waukegan, III. 

Pranas Bastis,
838 Prescott st., Waukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

118—10-th st., No. Chicago, III. 
Simonas Gentaras,

820 So. Victoria st., Waukegan, III.
Maršalai:

I. Stočkus,
703 Lenox avenue, Waukegan, Iii. 

R. Gcniotis,
914 So. Victoria st., Waukegan, III.
Draugijos susirinkimai būna kas 

paskutini ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,! 
8 S. Adams st., Waukegan, III.

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
Pepsinic Sdtzer 
Rašyk Pepsinic Seltzer Co.

Worcester. Mass. o
GAUSI SAMPEU DYKAI

Visokios rūšies ir 
styliaus rankų dar 
bo Akordionai, ge
riausios medegos 
ir žemiausia 
na. Kožnas 
Akordionas 
ga rantuotas 
daug metų.

Mzfor 
FBEE 
Catoioc

kai
mus 
yra 

dėlei 
Mes 

padarome bile specialės mados Akor- 
dionų ant užsakymo, ir specializuo
jant taisyme.

DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 
pirkėjams duoda profes. Rosanova. 
Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
iliustnx>to kataliogo ir jus nusistebė- 
sit kaip didei nupigintos kainos. Ra
šykit šiandien:

ITALIAN ACCORTHON CO.
323 W. Polk Dept. 28, 

CHICAGO, ILL.

ATLANKYKIME LIETUVĄ! 
Remkime Savo Uostą—Klaipėdą | 
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dėl ■■ 
lietuvių yra palaikomas nuolatinis susisiekimas ™ 

New York — Kopenhaga——Klaipėda

VELIKINĖ EKSKURSIJA
išvyks iš New Yorko

Kovo 21—March Frederik VIII

BALTIJOS JUROJ DAUG 
LEDŲ.

Klaipėda. — Paskutinė
mis dienomis, Baltijos juro; 
kai kuriose vietose pasirodė 
daug ledų, kurie dalinai 
trukdo juros susisiekimą.

Nei Klaipėdos pakraš
čiuose, nei pačiam uoste jo
kio pavojaus laivams nėra. 
Judėjimas uoste yra visai 
laisvas.

BLOGI LAIKAI.
Rietavas. Čia seniau be

veik visi ūkininkai prakil
niai gyveno, nors žemė drė
gna, tarp miškų. Mat, linai 
neblogai augo, o apdirbti 
rietaviečiai juos sugebėjo ir 
netingėjo. Bet dabar, kada 
linų pūdas 15—20 litų, 
ūkiams galas. Mat, verstis 
pienu — netinka pievos ir 
ganyklos, o bekonais — toli 
gelžkelio stotys. Dabar, vie
toje senovės garsių linų my
nių pabaigtuvių, begirdima 
tik varžytinės.

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo 

DABAR!

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA

Gegužės 16-May United Statės

Linksmiausia Vyčių Ekskursija
TIESIOG J KLAIPĖDĄ

Birželio 6-June Hellig Olav
1.
i

LAUŽO SPYNAS.
Sausio 13 d. Kvietiškio 

žemės ūkio mokyklos sodi
ninkas pastebėjo, jog iš san
dėlio yra pavogta javų.

Rasta ir kluono dvejų du
rti sulaužytos spynos.

Jei dviejų minutų laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE- 
RIU nesustapdis kiekvienų perve
rianti ir kankinanti skausmų nuo 
Reumatizmo, Neuritis. Neuralgi
jos, Strėndieglio. arba Galvos 
Skaudėjimų, Danties Gėlimų, Mėš
lungį ir t. t. — jeigu neišims per
šalima. skaudėjimą ir sustirimų is 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokis kitas linimentas nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-EvpeDerni

Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERTU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELXER(. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Amerikos Lietuviu Jaunuolių Ekskursija
RENGIA

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos 3-Jidy Frederik VIII
Liepos 25-July Laivu United Statės

I __ - ---------- ---- ------------- ■ -------------------------- -------------

1'ihos pastangos bus pašvąatOK padaryti kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų dėl tų. kurie dalyvaus ek-kursijoje

I

Nusipirkite Dabar! 
Tik 35c ir 70c

Reikalauk i te Nuo Savo A gen to laivakortės ant

SCAND1NAV1AN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentn Paštui Vežioti

27 U'hitehall Street. New York City
218 VVashington St., Boston. Mass.. 130 La Šalie St., Chicago. 111.

mus,
n antis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesi 
dideliais 64 poslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokias vardus kaip: profeso
riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta. Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą minti ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu : “Kultūros” žurnalas.
Aušros aL 15, Šiauliai. Lithuania

R

S Diegęs Ant Vandeaie
Per Cherbourg — 6 Dieno* 

Per Bremen
Dviem Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu I^iivu 

COLUHBUS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai- 
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Llovd Kaju- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

Ifcrth German Lloyd

65 SI ate Street, Boston

ffVI * •
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Visokios Žinios
Lenkų Vaikas Norė

jo Gaut $10,000.
South Hadley Falls mies

tely, netoli nuo Holyoke, 
Mass.. policija areštavo B. 
Malinowski, lenko farmerio 
17 metų vaiką, kuris rašinė
jo vietos banko pirmininkui 
ir šilko dirbtuvės kasieriui 
Skinneriui grąsinančius lai
škus ir reikalavo $10,000. 
Vieną toki laišką jis parašė 
Skinneriui prieš Kalėdas ir 
pasakė, kad jeigu pinigai 
nebus padėti nurodytoj jo 
vietoj, tai per Kalėdas jis. 
Skinner, busiąs užmuštas. 
Skinner padavė laišką poli
cijai. Ši padėjo ant nurody
to kelmo tuščią rišulį, bet 
nenudabojo, kaip vaikas jį 
nusinešė. Neradęs rišuly pi
nigų, jis parašė Skinneriui 
kitą laišką, dabar jau žadė
damas tikrai jį sunaikinti, 
jei $10,000 nebus padėta. 
Policija vėl padėjo tuščią 
pakietą, ir pririšo prie jo il
gą šniūrą. Bet vaikas nu
traukė šniūrą ir vėl su rišu- 
liu pabėgo, tečiaus policija 
jį susekė ir areštavo. Tėvas 
turėjo uždėt $2.500 kauci
jos, kad jį paleistų iki teis
mo.

I

Maskvos Riaušėse
Žuvo Keli Žmonės.
Telegramos iš Maskvos 

sako, kad šiomis dienomis 
tenai pasklydo gandas, jog 
valdžios kooperatyvų krau
tuvės gavo drapanų. Tuo- 
jaus prie tų krautuvių susi
grūdo tūkstančiai žmonių ir 
prasidėjo tokios riaušės, 
kad keli asmenys buvo už- 
mindžioti miltinai.

PABĖGĘS NUO KARTU
VIŲ NEILGAI GYVENO.

Mes rašėm, kad Turkijoj 
anądien buvo pakarta 27 ne
iginiai fanatikai, o 28-tas 

ištruko iš budelių rankų ir 
pabėgo nuo kartuvių. Da
bar žinios sako, kad ir jis 
jau pakartas. Išbuvęs kal
nuose 15 dienų nevalgęs, ji
sai atėjo pas kaimiečius 
duonos prašyt. Tie ji pada
vė policijai ir jis tuojaus bu
vo pakartas. Jis vadinosi 
Hussein.

AREŠTAVO 400 STREI
KIERIU PHILADEL-

PHIJOJ.
Taip vadinamas “visuo

menės saugumo direktorius" 
Philadelphijoj išleido pa
tvarkymą, draudžianti strei
kuojantiems darbininkams 
pikietuoti dirbtuves. Einant 
šituo patvarkymu, pereitą šeštinėj 
sąvaitę buvo areštuota 392 bombų Įvairiose miesto vie- 
streikieriai, kurie pikietavo 
neunijines pančekų dirbtu
ves. Bet miesto teisėjas Cos- 
tello visus suimtuosius ištei
sino ir paleido. Streikas

Nežinomas žmogus šaudo j 
automobilius.

t

Tūlas laikas atgal apie 
Neponsetą keliems automo
biliams buvo iššauti stiklai 
iš priešakio, 
dalykai pasireiškė apie Lyn- žiška praneš daug Įdomių

Prof. M. Biržiškos priėmi
mui bankietas.

Įvyks ketverge, kovo 5 d., 
Lietuvių Salėje, So. Bosto
ne. Taipgi bus gražus muzi- 

Dabar šitokie' kalis programas. Prof. Bir-

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nų grindų tikrai naujas. (15)

K. SASNAUSKAS 
363 VVINDSOR STREET, 

Cambridge, Mass., Tel. Porter 1415-W

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuojta.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.Užtikrinta Ateitis.
■ Dabar yra laikas pasirinkti ūkę ir 
užtikrinti sau ateities nepriklausomy
bę. Nelaukite vėlyvo pavasario, nes 
ima daug laiko apžiūrėti ir tinkamai 
viską sutvarkyti Mes turime didelį 
pasirinkimų įvairių, mažų ir didelių, 
farmų Massachusetts valstijoje, o 
taipgi įvairiose dalyse Naujosios 
Anglijos ir New Yorko valstijoje. Pa- 
veizdan:

FARMUKĖ 3 akrai žemės, 110 
fruktavų medžių sodnas, 5 kambarių 
namas, didelė nauja barnė, garadžas, 
prie vieškelio, 17 mylių nuo Bostono 
ir arti upės ir ežero kur šimtai Bos
toniečių turi savo vasarnamius. Ant 
greitųjų parsiduoda tik už $3,500.

130 AKRU FARMA prie vieškelio, 
18 mylių nuo miesto, 60 akrų dirba
mos ir daug gero miško, 8 kambarių 
namas, su visais įtaisymais ir elekt
ros šviesomis, dvi didelės barnės su 
“sailo,” ledaune ir kiti budinkai, viso
kį ūkio įrankiai ir mašinos, didelis 
sodnas. Kaina $7,000.

DORCHESTERYJE puikus namas 
3-jų šeimynų, po 5 kambarius, su vi
somis vigadomis, naujausios mados ir 
prieš ir užpakalio pijazais, iš prie
žasties savininko mirties parsiduoda 
už $9,500 ir lengvomis išlygomis.

Mes mainome namus ant farmų ir * 
farmas ant namų. Kurie interesuoja- 
tės dėl platesnių informacijų kreip
kitės laišku, telefonu arba vpatiškai

J. BALUŠAITIS
Boston Realty T rust

317 E Street ir Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas, So. Boston 2732.

ną ir Cohassetą. Vienas au- dalykų apie vilniečių lietu- 
tomcbilistas pasakoja, kad vių gyvenimą ir jų kovą už 
važiuojant jam automobi- (pasiliuosavimą iš lenkų ver- 
lium netoli Cohasseto kaž- gijos. Bilietas vyrui $1.00, 
kas kirto į jo stiklą ir tuo-! moteriai 50c. Bilietus gali- 
jaus sudaužytas stiklas pa-Ima gauti “Keleivio” redak- 
sipylė ant jo kelių, 
apielinkėj nesimatė nei 
vos dūšios, išskyrus tik 
ną automobilių, kuris 
žiavo pirma jo.

Kitas automobilistas 
sakoja apie panašų atsitiki
mą netoli Lynno. Jisai va
žiavo su savo žmona, o pir
ma jų važiavo kitas auto
mobilius. Iš to kito automo
biliaus bliksterėjo tris kar
tus ugnelė, lyg ir iš šauja- 
mo ginklo, ir tuojaus jo au
tomobiliaus priešakinis sti
klas sutruko.

Tokios pat apystovos bū
davo ir kituose atsitikimuo
se. Važiuoja žmogus keliu, 
staiga kaž kas iššauna jo 
mašinoj priešakinį stiklą. Ir 
visoj apielinkėj nieko dau
giau nesimato, kaip vienas 
automobilius, kuris visuo
met būna priešaky ir va
žiuoja į tą pačią pusę.

Bilietas vyrui $1.00,

Visoj ei jo j, Šidlausko aptiekoj ir 
gy-|pas komiteto narius. Visi 
vie-1 dalyvaukime šiame bankie- 
va- te. Komitetas.

pa- NEPAPRASTA PASKAI- — - I

TA įvyks Lietuvių M. Žiny- 
čioje, Nedėlioj, Kovo 1 d., 
1931. kaip 7:30 vai. vakare. 
Ponas A. Grybe, kuris tik 
ką atvyko iš Lietuvos, ir yra 
baigęs Kauno universitetą, 
kalbės mums temoje: Lietu
vos ūkis ir švietimas. Visi 
Lietuviai šiuomi kviečiami 
ateiti ir išgirsti tas svarbias 
paskaitas. Įžangos nebus.

I L. M. Komitetas.

TORONTO RUBSIUVIAI 
ŽADA STREIKUOT.
Moteriškų rūbų siuvėjai 

Toronto mieste, Kanadoj, 
rengiasi i streiką. Jie reika- Banditas Žukovskis mėgino 
lauja 44 valandų darbo są- 
vaitės. unijos pripažinimo ir 
sudarymo dirbtuvėse komi
tetų, kurie skirtų mokesti už 
darbą. Organizuotų siuvėjų 
esą 3.000.

IŠSIDUODA GRAŽUS. DIDELIS 
KAMBARYS, su šiluma ir gražiai 
ištaisytas. Geriausia matyt nuo 6 
v akai e 80 G street, ant pirmų lubų. 
So. Boston. .Mass.

L.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOLR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
496 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712. 

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas, 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

TeL So. Boston 2669.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki * vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

flaredomls iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

MI Broaduay, tarps C ir D St,
PO. BOSTON, MASS.i

HAVANOJ PRABILO 
BOMBOS.

Pereitą nedėldieni Kubos 
sprogo išviso 13

tose. Viena bomba truko ne
toli policijos centralinės. 
Kubos diktatorius uždarė 
laikraščius ir susirinkimus, 
todėl žmonės pradėjo kal- 

Philadelphijoj apima 40 ne- bėti bombomis. Daugiausia 
unijinių pančekų dirbtuvių, jas mėto studentai.

išsilaužti iš
Charlestovvno 

sėdi Viktoras 
jaunas lenkas iš Worceste- 
rio, pasmerktas ilgiems me
tams už banditizmą. Perei
tą sąvaitę jis mėgino išsi
laužti laisvėn. Jo kambary 
rasta iškalta jau didelė sky
lė muro sienoj. Užtai jis ta
po uždaiytas dešimčiai die
nų i “solitary.”

kalėjimo.
kalėjime 

Žukovskis.

JAI N A M ERGIN A—LIGON Ė
Parduoda du 3-jų šeimynų namus 

labai pigiai. Namai randasi ant 2-nd’ 
i street prie Dorchester st. Kreipkitės 
■ prie jos sesers, toji parodys tuos na
mus. MRS. G. DOYLE (10 > 
173 Seventh st- So. Boston. Mass.

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADVVAY, SO. BOSTONE
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stalių. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

Malevojų ir Taisau 
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
kad persikėliau gyvent į Dorchesterį.

R. PERNICKAS
21 Raven st.. DORCHESTER, Mass 
Telefonas. Columbia 8093.

I

v

Vietinės Ziniosi

įvairių tautų koncertas.
Pereitą pirmadieni Bos

tono Simfonijos salėje Įvy
ko apie šešių tautų koncer
tas. Tokie koncertai čia da
romi kasmet po vieną. Iš lie
tuvių dalyvavo “Gabijos’’ 
choras, kuri veda p. J. Dir- 
velis. Koncerte dalyvavu
siems chorams buvo suteik
ti pryzai. Pirmą pryzą lai
mėjo lenkai. Lietuviai gavo 
trečią. Jonas.

Dr.S.Andrzejewski
LENK1ŠKAI-L1ETUVIŠKAS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedėliomis nuo 1—3
BOYLSTON ST, Little Bldg
Room 807. Boa ton. M**.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

80

Į*

i

PATIRK KIEK GALI

SUTAUPYT I

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Į
i
i

1»
• Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

: DR. J. MARCUS
Į Rusijos-Lietuvos Daktaras
• ir Chirurgas
J 261 Hanover St., Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 
t Roxbury, Mass.
j Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
i-------------------------------- --------- —š

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACH LSETTS AVM, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optometnstas

PRADĖJO VALYT MIES- prapuolė. Policmanai tada 
TĄ NUO PIKTADARIU.

Pereitą subatą buvo areš
tuota 300 žmonių, jų 

tarpe 20 moterų.
Pereitą subatą Bostono 

policija padarė ablavą ant 
visokių piktadarių ir suėmė 
iš viso 300 žmonių, kuriuos 
kaltina visokiais prasikalti- nai iš Scrantono. Pa. Jiedu 
mais, papildytais pereitos buvo uždaryti belangėn kai-

apžiurėjo automobiliaus vi
dų ir rado po sėdyne auto
matišką pištalietą. Tuomet 
jie inėjo restoranan ir are
štavo rastą tenai vyrą. Pas
kui jie nuėjo i netolimą 
“spykyzę,” ir tenai rado an
trą banditą. Suimti jiedu 
pasisakė esą atvažiavę čio-

I
I

savaitės laikotarpy.
Tris nužiūrėti asmenys 

yra suimti ir kaltinami dėl 
užpuolimo ir apiplėšimo ci- 
gaių krautuvės netoli Hay- 
market skvero. Kiti trys yra 
kaltinami dėl išplėšimo res
torano ant Huntington avė. 
Kiti kaltinami už automo
bilių vogimą ir kitokius pra
sikaltimus. Apie 20 moterų 
kaltinama dėl vogimo daik
tų iš krautuvių.

Policija pastebėjo, kad 
jiastaruoju laiku daugiausia 
vagių susikraustė i South 
Bostoną ir iš 
savo žygius Į 
dalis. Todėl 
South Bostone 
4 banditai ir pas juos ras
ta keli revolveriai pavogti 
andai iš Quincy ginklų san
dėlio.

Pereitą seredą du bandi
tai užpuolė ir apiplėšė Wey- 
mouthe restoraną. Jiedu pa
bėgo automobiliuje, kuris 
turėjo Pennsylvanijos blė- 
tas. Tris South Bostono po
licmanai šį panedėli paste
bėjo vieną automobilių su 
tokiomis blėtomis ant kam
po Broadway ir K streeto. 
Automobilius sustojo ties 
restoranu ir iš jo išlipo du 
vyrai. Vienas inėjo restora
nan, o kitas nuėjo toliau ir

po Įtariami asmenys.

čia jie daro 
kitas miesto 
ši panedėli 
buvo suimti

Policija tikrins automobilius
Massachusetts valstijoj 

yra įstatymas, kuris reika
lauja, kad kožnas automobi
lius kas metai butų patik-

, rintas, taip kad jo stabdžiai, 
I žiburiai ir kiti dalykai butų 
į geroj tvarkoj. Šitokia in- 
[spekcija jau prasidėjo ir iki 
j 1 kovo visi karai turi but su
tvarkyti ir turėti nuo gara
žų paliudymus. Po 1 kovo 
policija stabdys ant kelių 

'automobilius ir žiūrės, ai 
viskas juose tvarkoj. Jeigu 

į kuris nebus sutvarkytas, 
i tam gali but atimta regist
racija.
I

Airys užmušė airi.
Pereitą subatą prie vieno 

restorano South Bostone 
susipyko du airiai, Webber 
ir kumštininkas Keeley. Su
sipyko ir susimušė. Keeley, 
kaip kumštininkas, savo 
oponentą parmušė ir tas 
griūdamas persiskėlė savo 
makaulę ant šaligatvio. Jis 
tuoj ir mirė. Keeley dabar 
areštuotas. Bet jis aiškinasi 
nesąs kaltas. Jis sako, kad 
Webber ji spyręs, o jis tuo 
tarpu sugriebęs jam už ko
jos ir pakėlęs aukštyn. 
Webber tuomet griuvęs 
aukštieninkas. Taip liudija 
ir Keeley sėbrai. Ir išrodo, 
kad 
tas.

užmušėjas bus išteisin-

VISU ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinirr.us, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą syki skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gi? skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todel norint 
talpint pajieškojirrą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

Pilnas pasirinkimas
VIRĖJAMS, ŠEFAMS, BEKE- 

RIAMS. PATARNAUTOJAMS, 
IR KITOKIU DARBINIU DRA
BUŽIU IR REIKMENŲ.

Persitikrinkit patys!

Broadivay 
Haberdashers, Ine.

908 Washington St,
Cor. Broad»ay,

BOSTON, MASS.
Galit užsisakyt ir per paštą.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių. Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

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

J. L. PASAKARN1S, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston, Mase.

i I

DOVANŲ ŠVENTĖMS

UETOVOS
Lietuvos mergaitės jau i 

nuo 1911 m. išdirba “Bi-| 
rufės” fabrike gardžių sal- i 
dainių.

Tie jų saldainiai buvo 
ajtdoranoti šešias aukso, “ 
dviem sidabro ir vienu 
br»»nzo medaliais įvairint* 
Europos parodr«r už jų 
gerumu.

Tų saldainių Lietuvos 
mergaitės atsiuntė mums 
į Ameriką.

Jų enl.tna šaut j dėžutėse kiekvienoje
lietuvių krautuvėje po pusantro dolerio už 

dėžutę; arba šešias dė- 
žutea už «7.5O. Jei vie- | 
toje uerrahtr gauti tai 2 
prisiųskite pinigus ir $ 
saldainiais mes pasiusi- j 
me Tamstai paštu. 2

1
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PAMdAY AUTO SERVIClj
•nd FILLING STATION ' 

Studebaker Karų Agentūra, taip- t 
gi geriausia taisymo vieta.

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

V1KTOR VAITA1T18
415 Old Colony Atol,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefoną*: So. Bostoa 9777.

I

rI
♦I

♦

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

Somerset 2044-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

R. J. VAŠU ;
X 499 BROADVVAY. ROOM 4, !
> SO. BOSTON. MASS. ;
R Parduodu: NAMUS. FARMAS, ,

KRAUTUVES. ;
& Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
K NAMUS, FORN1SIUS, KRAU- J 

, TUVES ir tL ;
> Apdrandžiu gyvartį ir aveikatą. ■ 

PADARAU VISOKIUS DOKU- ; 
MENTUS kaip čia. taip Ije- ' 

’ tavoje, greitai ir atsakančiai, 
i Norint gero patarnavimo, kreip- 
; kitėa, R. J. VASIL
' 499 Broadvray, Se Boatoa, Maaa

I

LIETUVIŠKA 
BUČERNE 

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

Taipgi užlaikome šviežiu* die
gus. Chop Suey—3 svarai .. 25e.

Pagardinimui Chop Suey, var- 
i tokit China Boy Soy Sauce, 15c.
♦ už bonką.
♦ Lietuviški skilandžiai ....*▼. 35c 
| Švieži sūriai nuo farmų.
I Visokį tavorą pas mus galite gaut 
| pigiai ir gerą
' J. PATKAUSKAS
J STRAND CASH MARKET
♦ 331 BROADVVAY, SO. BOSTON. 
| Telefonas: So. Boston 0551.

Mergina nori vestuvių, 
jaunikis kalėjime.

Mes jau rašėme pereita
me “Keleivio” numery, kad 
Petras Miškinis, jaunas lie
tuvis iš Montellos, kuris bu
vo sutaręs su viena airišiu- 
ke iš Roxbury imti šiiubą, 
buvo areštuotas ir uždary
tas kalėjiman už plėšikavi
mą. Bet merginos prisiriši
mo prie jo tas nei kiek nesu
mažino. ir ji dabar prašo 
prokuroro, kad jis leistų jai 
su Miškiniu 
susituokti.

nors

O

Koncertai.
Pereitą sekmadieni 

Bostone Įvyko net du kon
certai : bolševikų ir “Žiny
no.” Pirmam svarbiausią 
rolę užėmė Kubiliūnas, ant
ram p. Kubilienė. Netikėtas 
supuolimas.

i “Žinyno” koncerte daly
vavo Olga, Ona ir Vytautas 
Pasteliai. p-lės S. Esinskai- 
tės mandalinų orkestrą, J. 
Bulskis, Madam Mary Ra- 
seau, p. Kubilienė, p-lė K. 
Kasparaitė, p-lė A. Vaigau- 
skaitė ir kiti.

So.
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

pASAUlLO
1 ISTORIJA t

kalėjime

Svečias iš Lietuvos.
Vasario 18 d. Į Bostoną 

atvyko iš Lietuvos p. A. 
Grybe. 1929 metais jis bai
gė Lietuvos universitetą ir 
dabar atvažiavo Į Ameriką 
toliau studijuoti. Jis jau pri
imtas i Bostono universite
tą. P.

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongoių karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mon
golai ir čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ........... $2.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.

I
EXTRA

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

vos ir visados šviežias DielM 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
190 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 1 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boston 1858.

i BayView Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapoėunaa 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

i Taiso visokius automobilisa tr 
| gerai patarnauja.
’ Agentūra Studebaker It Erskiao

Reikale kreipkite! ir gsaah 
i patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
849 E. BROADMAT 

Taiaymo vieta:
1 HAMLIN ST., 

kampa* E. Eight «L, 
SOUTH BOSTON. MARA

■s

I

S

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms prĮsta»vinaa 

musų Speciaiiškumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 9789 ir 9781.

LAIDOJIMUS < 
kuriuos paved. J 
mano pri žiūrėj: J 
mui, visuome < 
būna patenkint J 
ir sutaupina ge < 
rokai pinigų. < 

Mano kaint < 
visiems ir vilu j 
vienoda. <

I JONAS PETRUŠKEVIČIUI '
> Lietuvis Graboriua
• 162 Broadvray, So. Boston, Mana.,
I Reaidence: 313 W. »-rd atrast. <
> Telefonas: So. Boston 0804-W. I
-A ■*!■*■ •*“*■■■*■ -*■-*■ -.-tr-i njyJ


