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Į KETURIAS LEGISLA- 
TURAS ĮNEŠTI BILIAI.

Be to da reikalaujama su
šaukti nepaprastą Kongre

so sesiją kovai su krizių.
Amerikos Socialistų Par

tija griežtai pareikalavo ap
drausti darbininkus nuo be
darbės. Socialistams spau
džiant, keturiose valstijose 
jau Įnešti tam tikri biliai Į 
legislaturas.

Socialistų planas sako, 
kad netekus darbininkui 
darbo, jam turi būt moka
ma iš tam tikro fondo pašal
pa. Tą fondą sukelia val
džia ir pramonės savinin
kai.

Vienas tokių Įstatymo 
projektų jau yra Įneštas 
Pennsylvanijos legislaturon, 
antras New Yorko, trečias 
Wisconsino, ketvirtas Illi- 
nojaus.

Šituos socialistų reikala
vimus remia ir vietos darbi
ninkų organizacijos.

Be to da ši panedėli Wa- 
shingtone Įvyko socialistų 
sušaukta konferencija, ku
rioj dalyvavo ir kitų pažan
gių organizacijų atstovai. 
Konferencijos delegacija 
su draugu Normanu Tho- 
masu priešaky turėjo su 
Kongreso opozicijos vadais 
pasitarimą ir Įteikė jiems 
reikalavimą, kad jie spirtų 
prezidentą HooverĮ sušauk
ti nepaprastą Kongreso sesi
ją kovai su bedarbe ir grę
siančiu karo pavojum. Kon
greso opozicijos vadai pri
pažįsta, kad nepaprasta se
sija yra būtinai reikalinga ir 
žadėjo spausti HooverĮ, kad 
jis tokią sesiją sušauktų kuo 
greičiausia.

Dėl Vieno Veršio Pa
plauta 12 Žmonių.
štai vėliausia žinia iš In

dijos. Moči kaime vienas in
das nemokėjo muzulmonui 
rendos. Iš to piktumo muzul- 
monas nusiuntė jam negyvą 
verši. Tas baisiai indą su
jaudino, nes veršis pas in
dus skaitomas šventas gy
vūnas. Taigi jis pasikvietė 
savo kaimynus, visi apsi
ginklavo ir nuėję tą muzul- 
moną užmušė. Jie sudegino 
jo namus ir paskui nuėjo pas 
kitus muzulmonus. Išviso 
Moči kaime buvo 7 muzul- 
monai gyventojai, ir visus 
juos indai išpiovė. Paliko 
tik moteris ir vaikus. To ne
gana, susirinkusi indų mi
nia nutarė išnaikinti muzul
monus visoj apielinkėj. Jie 
nuėjo į kitą kaimą ir tenai 5 
muzulmonus užmušė. Visų 
namai buvo sudeginti. Šitai 
skerdynei gal nebūtų buvę 
ir galo, jeigu pribuvusi ka- 
riumenė nebūtų Įniršusių 
indų išvaikius. Tai ve, Į ką 
žmones paverčia kvailas ti
kėjimas !

Ispanijoj Sugrąžinta' 
Laisvė.

Revoliucinio judėjimo 
spaudžiama, Ispanijos val
džia pereitą nedėldieni nu
ėmė spaudos cenzūrą ir grą
žino žmonėms visas laisves, 
kurios nuo diktatūros Įvedi
mo 1923 metais buvo panai
kintos. Piliečiams grąžina
ma netik susirinkimų ir žo
džio laisvė, bet taip pat ir 
namų neliečiamybė. Be 
tam tikro teismo Įsakymo, 
policija neturi teisės Į pilie
čio namus ineiti.

Bedarbis Nušoko 
Nuo Tilto.

Springfield, Mass. — Šį 
panedėli čia nušoko nuo til
to į Connecticut upę Frank 
Bcžak, 56 metų amžiaus 
žmogus ir 6 vaikų tėvas. Jis 
buvo bedarbis ir tą rytą išei
damas iš namų sakėsi einąs 
jieškot darbo. Per tiltą ėjo 
lietuvis Jonas Rakauskas ir 
pastebėjo, kad ant tilto guli 
žmogaus kepurė ir kailinu
kai. Jis dirstelėjo nuo tilto 
žemyn ir matė tik kaip kelis 
kartus iškilo viršun plika 
galva. Žmogus tuoj nusken
do ir daugiau nepasirodė. 
Jo pavardė ir adresas rasta 
kailinių kišeniuje.

Metai XXVI

Jungtinėse Valsti
jose Yra 6,050,000Unijos Vadas.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
buvo nušautas Wiliam J.
Rooney, blėtos darbininkų ______
unijos vadas. Ties jo namais. TAIp SAKO VALDŽIOS 
patamsy stovėjo kažin keno; RAPORTAS,
automobilius. Ateinant jam į
namo, iš to automobiliaus Šią žiemą bedarbių buvo 
pasigirdo balsas: “Ei, Billy, 
eik šen!” Rooney, nieko blo-;
ga nemanydamas, nuėjo j Washingtono valdžia pe- 
prie automobiliaus. Staiga. ieitą sąvaitę paskelbė be- 
per automobiliaus langą pa-! darbių statistiką, kurią ji
sirodė šautuvo vamzdis. 
Rooney stapterėjo, apsisu
ko ir norėjo bėgti. Bet tuo 
tarpu pasigirdo tris šūviai, 
ir jis krito ant vietos negy
vas. žmogžudžiai nuvažia
vo.

Koks njėnuo atgal Chica- 
goj panašiu budu buvo nu-

Švedų Socialistai
Paėmė Stokholmą.

Pereitą sąvaitę Švedijos 
sostinėj Stokholme buvo 
renkama nauja miesto tary
ba. Didžiausių laimėjimų 
rinkimuose padarė socialis
tai, kurie pravedė iš viso 60 
savo atstovų, palikdami vi
soms kitoms partijoms vos 
tik 40 vietų. Iš viso musų 
draugai Stokholme surinko 
105,000 balsų, tuo tarpu kai 
1927 metų rinkimuose jie 
turėjo tik 65,000 balsų. Tai
gi dabar Švedijos sostinė 
bus socialistų kontrolėj.

Bažnyčioj Pasikorė 
Vyskupas.

Magnos miestely, Utah 
valstijoj, Vėlesniųjų Dienų 
Šventųjų bažnyčioj pasiko
rė vyskupas William Har- 
kens. Tai atsitiko 18 kovo 
dieną. Priežastis nežinoma.

Darbininkai Mušasi 
Su Streiklaužiais.
New Orleans mieste, Loui- 

sianos valstijoj, dabar strei
kuoja uosto darbininkai. Jų 
vieton darbdaviai pasisam
dė streiklaužių. Pereitą są
vaitę streikuojantys darbi
ninkai pastojo skebams ke
lią ir Įvyko smarkios muš
tynės, per kurias keliolika 
žmonių buvo sužeista. Poli
cija suėmė apie 150 asmenų.

darė pereitą sausio mėnesį. 
Surinktos skaitlinės parodo, 
sako valdžia,'kad sausio pa
baigoj Jungtinėse Valstijo
se buvo 6,050,000 žmonių 
be darbo. Tai yra 149 nuo
šimčiai daugiau, negu buvo 
pereitą balandžio mėnesį, 
kuomet buvo daromas gy-

Štai 19 Amerikos did
miesčių ir kiek juose buvo 
bedarbių sausio pabaigoj:
Birmingham .... 
Boston ...........
Brooklyn ........
Buffalo .........
Chicago .........
Cleveland ....... 
Dayton .........
Denver .........
Detroit ......... .
Duluth .........
Houston .........
Los Angeląs m. 
Minneapolis- 
New Orleans ... 
New York......
Philadelphia ... 
Pittsburgh ......
St. Louis.........
San Francisco .... 41,106 
Seattle ................ 31,246

Nors šiuo laiku darbai ei
ną truputį geriau, tečiaus 
pagerėjimas nėra toks žy
mus, kokio buvo tikėtasi.

35,158
69,682

205,192
50,754

369,909
99,233
17,681
19,922

174,527
8,130

29,163
98,130
35,158
42,482

265,736 
212,051

60,026
77,560

KARALIUS MAZGOS 
UBAGAMS KOJAS.

Ispanijoj yra mada, kad 
prieš Velykas susirinktų 12 
ubagu ir karalius numazgo
tų jiems kojas, kaip kitąsyk 
Kristus padaręs. Taigi bus 
tokios ceremonijos ir šiais 
metais, būtent 2 balandžio. 
Ubagus parinko vyskupas 
Scion. Numazgojus jiems 
kojas, jie gaus po eilę naujų 
drapanų ir kasę maisto.

YRIGOYENAS PRISIPA
ŽĮSTA PRIE KLAIDOS.

Buvusis Argentinos prezi
dentas Yrigoyenas pasisakė 
spaudos atstovams, kad dėl 
kilusios pernai revoliucijos 
jis pats buvęs kaltas. Jis ne
mokėjęs suprasti pasikeitu
sių gyvenimo sąlygų ir to
dėl buvęs nuverstas.

Kruvinos Kovos 
Kinijoj.

Šanchajaus žiniomis, Hu- 
pech-Szečnano provincijų 
pasienių komunistų ginkluo
ti būriai išžudę apie 3,000 
gyventojų, kurie priešinosi 
jų plėšimams. Vyriausybė 
pasiuntė prieš tas gaujas ka- 
riumenę. Šios sąvaitės tele
grama sako, kad kariumenė 
užmušė jau 1,000 komunis
tų.

BYLA PRIEŠ GENERAL 
MOTOR KORPORACIJĄ.

Automobilių agentūra Či- 
li respublikoj užvedė bylą 
prieš Amerikos automolibių 
kompaniją, žinomą “Gene- 
ral Motors” vardu, reikalau
dama sau $2,000,000 “ko- 
mišino” už parduotus auto
mobilius. General Motors 
korporacija atsisako tokią 
sumą mokėti, sakydama, 
kad ji neturėjusi jokios su
tarties su Čili kompanija. 
General Motors atstovas či
li respublikoj tapo areštuo
tas.

RIAUŠĖS KITAME 
JOLIETO KALĖJIME.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad sename Jolieto kalėji
me buvo sukilę kaliniai. 
Tuojaus po to kilo maištas 
ir naujame kalėjime, kuris 
stovi antroj pusėj gatvės. 
Kaip senoj vietoj, taip ir čia 

I kaliniai sudaužė langus, ma-

ARGENTINA IŠVIJO PO
PIEŽIAUS AGENTĄ.
Pereitą sąvaitę Argenti

nos valdžia išvijo popie
žiaus agentą, kun. Gabrie- _____ __ __
lių Emilių Cuelo, kuris slap- ginas ir ant galo uždegė ka
ta vedęs klerikališką agita- ‘ ' ' ■
ciją prieš dabartinę Argen
tinos vyriausybę. Jis buvo 
pasodintas ant laivo“ Conte 
Rosso” ir išguitas Į Romą.

NEPAPRASTAS 
UŽPUOLIMAS.

11 banditu užrakino 10 
banko tarnautojų ir pa

bėgo su $40,000.
Philadelphijoj pereitą są- i 

vaitę buvo nepaprastai drą
sus užpuolimas. Prie City 
National & Trust Company 
banko atvažiavo 5 automo
biliais 11 ginkluotų bandi
tų, tuojaus užėmė visą ban
ką, suvarė visus tarnauto
jus, vieną policmaną ir du 
kostumeriu Į vaultą, paskui 
susirinko apie $40,000 pini
gų ir nieko nekliudomi pa
bėgo. Prie jų automobilių 
buvo New Jersey valstijos 
blėtos.

KALBA APIE “TREČIOS 
PARTIJOS” KŪRIMĄ.
Washingtono politikierių 

tarpe dabar daug kalbama 
apie “trečią partiją,” kuri 
galinti atsirasti prieš atei
nančius prezidento rinki
mus. Tokią partiją žada 
tverti pažangesni elementai 
iš demokratų ir republiko- 
nų tarpo. “Jeigu senosios 
partijos ateinantiems prezi
dento rinkimams pastatys 
reakcinius kandidatus ir 
parašys reakcines platfor
mas, tai būtinai turės būt 
sudalyta trečioji partija,” 
pasakė kongresmanas Col- 
lins, demokratas iš Mišsis- 
sippi.

Ruošėsi Sunaikint Stato 
mą Amerikos Zepeliną

Amerika Turi Iš Viso AR5sTUS)T.Aį K0N1FN!‘
$4,685,000,000 

Aukso.

STAS PRISIPAŽĮSTA 
PRIE SABOTAŽO.

Ohio valstijos komunistai 
renka pinigus išpirkt jį iš 

kalėjimo.
Akrono mieste, Ohio val

stijoj, pereitą sąvaitę buvo 
areštuotas vengras komuni
stas Kassay, kuris ruošėsi 
sunaikinti baigiamą tenai 

_ statyti Amerikos valdžiai
Amerika dabar turi 42.5 naują dirižabli Goodyearo 

nuošimčių viso pasaulio au- dirbtuvėj.
kso. Ji turi jo dusyk dau- ! . Dirižablis yra zeppelmo 
giau negu Francuzija ir 7 ‘ Pėdų ilgio ir
kartus daugiau kaip Angli- i 6,500,000 kubinių pėdų ga
ja. Amerikon daugiausia zo Įtalpos. Šitas oro milžinas 
aukso suplaukė per karą ir į kaštuoja milionus dolerių ir 
po karo. Dabar jo čia yra duįYra skiriamas Amerikos ka- 
ir pusė kartų daugiau, negu ro laivyno tarnybai.

Kožnai galvai išpuola 
po $2,977.

Dabartiniu laiku Jungti
nės Valstijos turi $4,685,- 
000,000 vertės aukso, kurį 
padalijus lygiai visiems gy
ventojams išpultų po $2,977 
kožnai galvai.

buvo prieš karą.
Da nei viena valstybė pa

saulio istorijoj nėra tiek 
aukso turėjus, kiek jo dabar 
turi Jungtinės Valstijos. 
Vien tik pereitais metais 
čionai buvo Įvežta iš užsie
nių apie $280,000,000 auk
so.

Antra po Amerikos dau
giausia aukso turi Francuzi-

Kassay yra buvęs Austro- 
Vengrijos laivyno karinin
kas, bet dabar prisidėjęs 
prie komunistų partijos ir 
dirbo Goodyearo dirbtuvėj 
prie to orlaivio kaipo me
chanikas. Dirbdamas jisai 
tenai ir pradėjo girtis ki
tiems darbininkams, kad 
tas orlaivis “niekad oran ne
pakilsiąs,” nes jis išleisiąs 
keliatą nitų (riy.ets) ir įsi-

KALINIAI SUMUŠĖ KA
LĖJIME KOMUNISTUS.

Dalias, Tex. — Nesenai 
čia buvo nuteisti kalėjiman 
du komunistų agitatoriai už 
mėginimą suruošti demons
traciją. Atvedus juos kalėji
man. tuojaus kiti kaliniai 
juos sumušė, o kai atsėdė
jus bausmę vėliaus jie buvo 
išleisti, juos tuoj pasitiko 
ginkluota' šaika juodašim
čių, suvertė juos automobi- 
liun ir išvežė kažin kur.

Žmonių Pulkai Eina 
Aukso Rinkti.

Sierrų kalnuose Meksiko
je žmonės randa aukso. Su
grįžęs iš tenai vienas inži
nierius sako, kad paskuti
nėmis dienomis tenai susi
rinko jau apie 400 žmonių. 
Žemė tenai niekam nepri
klauso, kas pirmas ją užima 
ir užrekorduoja ant savo 
vardo, tas lieka jos savinin
kas. Todėl kožnas skubinas 
užimti kuo didžiausį plotą, 
o paskui jieško aukso. Jo 
randama EI Tambos upėj ir 
žemėje. Žmonės prisirinkę 
jo jau apie 1.200 svarų.

300 KLIERIKŲ PAKĖLĖ 
MAIŠTĄ

Louvaino mieste, Belgi
joj, pereitos pėtnyčios vaka
re 300 klierikų ir kitokių 
mokinių iš katalikų univer
siteto Įtaisė demonstraciją 
prieš valdžią, kam ji už
draudė demonstruot. Kilo 
riaušės, per kurias policija 
klierikus apkūlė ir išvaikė.

Nori PanaikintBež
džionės Įstatymą."
Tennessee valstijos legis- 

laturon atstovas Murray Įne
šė bilių, kuriuo siūloma pa
naikinti taip vadinamąjį 
“beždžionės Įstatymą.”. Fa
natikai anais metais išleido 
tą įstatymą prieš evoliucijos 
mokslą. Jis draudžia tos 
valstijos mokyklose dėstyt 
tą evoliucijos teoriją, kad 
žmogus yra kilęs iš beždžio
nės.

VOKIETYS IŠVYSTĖ 
NAUJĄ MOTORĄ 

ORLAIVIAMS.
Berlyno žiniomis, vokie

čių inžinierius Heylandt iš- 
vvstė orlaiviams varyt nau- 
ją motorą, kuris sveria tik
tai 14 svarų, o jėgos turi 
200 arklių. Jei tai tiesa, tai 
aviacijoj butų didelė revo
liucija.

silupo iš Vokietijos.
Iš viso visame pasauly 

aukso yra $11,000,000,000 
vertės; Amerika ir Francu- 
zija iš tos sumos turi savo 
rankose $7,000,000,000. Ši
toks nelygus aukso paskirs
tymas tarp valstybių labai 
domina pasaulio finansinin
kus. Anglija, kuri prieš ka
rą buvo laikoma “pasaulio 
bankierium,” po karo labai 
nusmuko. Finansinis Euro
pos centras šiandien yra jau 
ne Londonas, bet Paryžius.

Bet auksas da toli gražu 
neparodo visų šalies turtų. 
Kaip parodo paskutinis cen
zas, visi Amerikos turtai 
šiandien yra verti $361,- 
800,000,000. Metinės šalies 
pajamos siekia $84,000,- 
000,000.

Bet žmonės, kuriems jis 
apie tai pasigyrė, buvo ne 
paprasti darbininkai, o val
džios šnipai, kurie sekė Kas
say žingsnius. Jie tuojaus jį 
ir suėmė.

Dabar jis pastatytas po 
$40,000 kaucijos ir Ohio 
valstijos komunistai sten
giasi surinkti tiek pinigų, 
kad jį išpirkus iš kalėjimo 
iki teismo. Valdžia tuo tar
pu nori patirti, ar šitą sabo
tažą Kassay buvo sugalvo
jęs vienas pats, ar gal tai 
yra platesnis Maskvos agen
tų sąmokslas.

Trockis Skundžia
Namų Savininką.

Mes nesenai rašėm, kad 
ant Prinkipo salos sudegė 
namas, kur Trockis gyveno. 
Ugnis sunaikino beveik vi
są buvusio bolševikų “Na
poleono” turtą. Taigi dabar 
Trockis traukia Turkijos 
teisman to namo savininką 
ir reikalauja $11,000 atlygi
nimo už nuostolius. Jisai sa
ko, kad savininkas nepatai
sė krosnies ir dėl to kilęs 
gaisras. O namų savininkas 
skundžia Trockį, kad per 
savo neatsargumą sudegino 
jo namą.

RIAUŠĖS JAPONIJOS 
SOSTINĖJ.

Socialdemokratų ir Prole
tariato partijos Japonijos 
sostinėj pereitą sąvaitę Įtai
sė didelę demonstraciją ir 
iškėlė vėliavas su užrašais: 
“Šalin reakcinė Hamaguči 
vyriausybė!” “Šalin supu
vęs seimas!” Prieš demons
trantus išėjo 6,000 policma- 
nų ir sukėlė riaušes, kuriose 
buvo sužeista 11 žmonių. 
Hamaguči yra Japonijos mi
nisteris pirmininkas, kuris 
nesenai buvo peršautas.

POPIEŽIUS SMERKIA 
APŠVIETĄ.

Popiežius išleido raštą 
aštriai pasmerkdamas jau
nuolių švietimą lyties daly
kuose. Jo manymu, svar
biausiu gyvenimo klausimu 
žmonės turėtų būt visiški 
tamsuoliai.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILĮ.

Netoli Windsoro, Kana
doj, pereitą sąvaitę trauki
nys sudaužė automobilį ir 
užmušė važiavusius juo 3 
žmones.

PRIE DARBO UŽMUŠTI
5 DARBININKAI.

Californijoj kasant gelž- 
keliui tunelį pereitą sąvaitę 
įgriuvo viršus ir užmušė 5 
darbininkus.

Pasibaigė 6-tas
Sovietų Kongresas

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
užbaigė savo posėdžius 
6-tasai visuotinis Sovietų 
Respublikų Sąjungos kong
resas. Tarp kita ko jis nuta
rė priimt Sovietų Sąjungon 
pernai Įsikūrusią sovietinę 
Tadžikistano respubliką. 
Taigi dabar Sovietų Sąjun
ga susidės iš 7 respublikų.

Bet įdomiausia iš to kon
greso yra tai. kad jis sugrą
žino valdžion Rykovą, Bu- 
chariną ir Tomskį. kuriuos 
diktatorius Stalinas nesenai 
buvo prašalinęs. Matyt, Sta
lino intaka jau pradeda 
smukti.

BOMBA BAŽNYČIOJ 
SUŽEIDĖ 16 ŽMONIŲ.
Meksikos mieste Jalapoj 

katalikų bažnyčioj sprogo 
dvi bombos, sukeldamos di- 
džiausj sumišimą maldinin
kų tarpe, šešiolika žmonių 
buvo sunkiai sužeista.

ITALIJOJ ARTI 1,000,000 
BEDARBIU.

Sausio mėnesio pabaigoj 
Italijoj buvo 721,980 bedar
bių, beveik 80,000 daugiau 
negu gruodžio mėnesy. Spė
jama, kad dabartiniu laiku 
bedarbių skaičius siekia jau 
1,000,000.
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KOMUNISTAi PERKA IR 
DEGINA NEPATINKAMĄ 

JIEMS LITERATŪRĄ.
Turbut visiems jau yra 

žinoma, kad “Laisvės” aba
ze įvyko skilimas. Susiorga
nizavusi mažuma su Bimba 
priešaky paėmė “Laisvę” į 
savo rankas, o šėrininkų di
džiuma apšaukta “kontre- 
voliucionieriais,” “Fišės a- 
gentais,” ir jiems jau neduo
dama per “Laisvę” nei pasi
teisinti. Taigi šiomis dieno
mis šita ekskomunikuota 
komunistų dalis išleido at
skirą 8 puslapių “ ‘Laisvės’ 
Šėrininkų Suvažiavimo Di
džiumos Pareiškimą,” kur 
iškeliama aikštėn labai ne
malonių komunistams daly
kų. Tas aplinkraštis dabar
skleidžiamas visose lietuvių 
kolonijose, ir daugiausia ko- • 
munistų tarpe.

Dabar “Vienybė” piane-i 
ša, kad Bimbos vadovauja-: 
ma klika, kuri paveržė iš šė- 
rininkų didžiumos “Laisvę.” 
turėjo tuo reikalu su parti
jos centru pasitarimą ir nu
tarė paskirti gana pinigu, 
kad šėrininkų didžiumos 
platinamąjį aplinkrašti vi
sur supirkti ir sudeginti.

Prie šitos progos “Ameri
kos Lietuvis” paskelbė, kad 
Worcesterio komunistai il
su “Keleiviu” 
vo. Sako:

“VVorcestery 
bandyta vienas 
pirkt kas 
sudegint, kad jo negautų skai
tyt užtai, kam jis kritikuoja 
bolševikus. Tuo laikraščiu bu
vo ‘Keleivis’ ir ta ypata. yra 
tame mieste bolševikų galva, 
kuri šiandien dėl mortgičių va- 
nojas su savo žmona po teis
mus.

“Deginimas literatūros, yra 
nekulturiškas darbas, ir to ne- 
kulturiško darbo priežasties 
reikia jieškoti pačių bolševikų 
spaudoje, tai jos propagandos 
vaisiai. šiandien jie kiša 
‘sklotkininkų’ literatūrą Į pe
čių, o rytoj, gal ‘sklotkininkai’ 
kiš juos pačius? Tai mat ko
kiais keliais pas lietuvius eina
ma prie ‘komunizmo’.”

Komunistams reikėtų tik

Dabar vėl susirinko Pildo
moji Taryba. Prieš jos susirin
kimą tilpo ‘Tėvynėje’ kitas pre
zidento Gegužio straipsnis, 
jau ne taip ilgas, kaip pirma
sis. bet daug aštresnis. ‘Dievui 
dusią kalta mergaitė” buvo 
tiesiog iškoliota. visų SLA. 
narių akyse. Dabar, maniau, 
jau bus galas. Kiekvienas pri
pažins. kad viešai šitokiu budu 
apie asmenį nekalbama, jeigu 
nėra galutinai nutaria jį pa
skersti ant ‘crganizacijos la
bo' aukuro. Bet pasirodo, kad 
panelė sekretorius ir šį kartą 
išnešė gaivą ant pečių. Kas čia 
pasidarė ?

Iš painformuotų žmonių gir
dėjau, kad ponas prezidentas 
buvo atsivežęs i šitą Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą dvi 
rezciiucijas: vieną, kad iš Jur
geli utes bondso butų iškolek- 
tuota 85,000 (mat,
buvo užbonsuota) už 
liūs,
Devenio paskoloj

ji ant tiek 
nuosto- 

pasįdariusius Ažunario- 
e; antrą, kad

Jurgeliutė rezignuotų. Nevisai 
aišku, kodėl tų rezoliucijų Pil
domoji Taryba nepriėmė. St. 
Gegužis Įsidėjo jas atgal Į ki
šenių, ir ‘kaltininko jieškoji- 
mas’ dar nėra pabaigtas, 
doma Taryba, 
ėmė nutarimą
teisti ir paskyrė 60 dienų jai 
prie teismo prisirengti.”

Pil- 
pagaliau. pri- 

p-lę Jurgeiiutę

taip daryda-

(Mass.) buvo 
laikraštis iš- 

sąvaite ir. žinoma.

I

Mums gi rodos, kad šitoj 
byloj pirmutinis turėtų kal
tinamųjų suolan atsisėsti 
pats SLA. prezidentas, nes 
ištikrujų jis čia kalčiausis. 
.Jis turėtų atsakyti ir už p-lę 
Jurgeiiutę, nes paskolas da
vinėti — ne jos jurisdikcijos 
dalykas. Tai yra iždininko 
darbas. Jeigu prezidentas 
St. Gegužis šito visai nema
tė, tai už ką gi jis ima S-500 
algos ir da po S8.00 už kož- 
ną dieną, kada tik koją iš 
namų iškelia?

1

KOMUNISTŲ “SPĖKOS”
TIRPSTA KAIP SNIEGAS.

Susirovę savo tarpe ko
munistai pradėjo kelti aikš
tėn tokius dalykus, kuriuos 
jie pirma slėpdavo. Štai, 
Bimbos opozicija išleistame 
savo lape parodo, kaip

įvesti ausinę išpažinti, tuo-įsmunka lietuvių komunistų 
met jie niekuo nesiskirtų j kuopos:
nuo Romos katalikų kunigų. j

ST. GEGUŽIS NORĮS NU
IMTI JURGELIUTEI 

GALVĄ.
Tokia-Tokelė “Naujieno

se” rašo, kad SLA. prezi
dentas St. Gegužis užsimo
jęs nuimti p-lei Jurgeliutei 
galvą. Sako:

“Nežinau, kaip pavadinti, 
kirviu ar peiliu, tą instrumen
tą, kuriuo prezidentas St. Ge
gužis bando nuimti galvą sek
retoriui Jurgeliutei. Bet turbut 
greičiaus bus peilis, nes ‘pie- 
luot’ kirviu negalima. Jau dau
giau kaip du mėnesiu Stasys 
Gegužis tuo Įnagiu darbuojasi, 
ir vis nepabaigia. Matyt, nėra 
kaip reikiant išgaląstas.

“Sausio mėnesi ‘Tėvynė’ Įdė
jo tris puslapius prezidento 
kaltinimu prieš .Jurgeiiutę, ir 
tuojau, kaip tik tiljH> paskuti
nė dalis jo rašto, susirinko 
Pildomoji Taryba. Kam ji rin
kosi, nežinau; Piki. Tarybos 
suvažiavimai paprastai Įvyks
ta daug vėliau, kada jau būna 
gatavi raportai valstijų Ap- 
draudos departamentams. Ga
lėjo būti tiktai vienas tikslas: 
‘surasti kaltininką' tarpe tu 
keturių senųjų Tarybos narių, 
kuriuos buvo apkaltinęs ko
misijų suvažiavimas, ir iš p. S. 
Gegužio straipsnio buvo aiš
kiai matyt, kas bus ‘surastas.’ 

Bet, kažin kodėl. .Jurgeliutė 
išliko gyva. Sako, kad jai tekę 
truputi paverkti, bet tuo vis
kas ir pasibaigė.

j 
I

I
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lįTouraine Liūdni Diktatūros
V aisiai J ugosla vij oj

f erai lietuviškų, gaspadinių paga- 
mintas maistas būna daug geres

nis prie puoduko La Touraine kavos. 
Atminkit La Touraine vardą—kavą su 
raudonu puoduku ant skardinės.

Pirkite šviežiai maltą, arba jei turite 
maituvą, pirkite pupas ir susimalkite 
jas namib.

TRAUKTRBo^EviwsĖ i ^armU Skaičius Socialistų Žinios
TEISMAN.

Šiomis dienomis

| 
t

New
Yorke vėl buvo SLA. Pildo-

Tarybos suvažiavi- 
uris posėdžiavo dvi 

, tarp kitko, nutarė 
teisman visus bolše- 

kurie stengiasi griau
ti Susivienijimą. “Tėvynės” 
pranešimu. Tarybos suva
žiavime—

“Nemaža laiko pašvęsta ap
tarimai SLA. veikėju nusi
skundimų iš Įvairių kolonijų, 
kad bolševikai pereidami viso
kias žmoniškumo ribas sten
giasi visokiais budais kenkti ir 
ardyti Susivienijimą. Kadangi 
tokie bolševikų žygiai peržen
gia net valstiją apdraudos įs
tatymus, tad nutarta griežtai 
kovoti su tokiais bolševikų žy
giais ir reikalui esant traukti 
teismo atsakomybėn SLA. 
griovėjus.”

Rodos, komunistai galėtų 
organizuoti savo “darbinin
kiška susivienijimą” visai 
nekliudydami SLA. Bet 
kaip davatka pradėdama 
kožną darbą turi persižeg
noti, taip komunistas dary
damas naują žygį būtinai 
turi gerai išsikoliot.

mosies 
mas, k’ 
dienas ir 
traukti 
vikus,

“Elizabethe iš 26 lietuvių 
partijiečių paliko tik 3. Kašto
ne (D. M. šolomsko kolonijoj) 
iš 26 beliko 6. Philadelphijoj iš 
virš 30 beliko 8. Suspendavo 
didesnę dalį Newarko lietuvių 
komunistų (tarp jų ir Dr. 
Kaškiaučių). Iki šiol patraukė 
Partijos teisman virš 15 broo- 
klyniečių; vieną jų—veiklų, 
per metų metus judėjimui at
sidavusi narį — išmetė iš Par
tijos tik už tai, kad dėl vakari
nio darbo negalėjo atsilankyt Į 
vieneto susirinkimus per tris 
savaites; daugelis gerų, darbš
čių brooklyniečių, negalėdami 
pakęst tokio teroro, patys ap
leido Partiją (Matulis, Rainys, 
Rainienė, Klučinienė. V. Pauk
štys? Jokubonis, Vilkas, But
kus ir daugelis kitų), taip kad 
pačiame Brooklyne iš apie 49 
partijiečių neliko nei pusės. 
Chicagoje ėjo tas pats ‘vajus,’ 
tas pats vaikymas narių iš 
Partijos. Ant galo Herbertas 
Benjamin, tuo laiku buvęs 
New Yorko d i strik to organiza
torius, apskundžia Centro Ko
mitetui VISUS LIETUVIUS 
komunistus, pasmerkdamas 

juos, kaip socialpatriotus ir 
reikalaudamas, kad butų daro
ma generalė revizija jų Įstai
gose ir dar daugiau jų ‘valo
ma’ iš Partijos.”

Ir tie žmonės da turi drą
sos vadinti save darbininkų 
klasės vadais. Kaip jie gali 
vadovauti kitiems, kad jie 
savo tarpe negali susitaikyt 
ir baigia jau krikti?

Politinė padėtis Pietųsla- no privilegijuoto žemės 
banko įsteigimą ir tvirtino 
net, kad surinkta daugiau, 
negu reikėję. Nuo pat dikta
tūros įsisteigimo laikų nota
rai ir žandarai kaimuose ta
po neribotais viešpačiais. 
Nubiednėję gyventojai bu
vo priversti pirkti akcijas,, 
nes kitaip juos butų apšau
kę tautos priešais.

Kalėjimai ir stovyklos 
prigrūstos nekaltų diktatū
ros aukų. Kroatijoj teroras 
dar baisesnis, negu kitose 
krašto srityse. Čia užtenka 
menkiausio nieko, kad žmo
gų įkištų Į kalėjimą. Zagre
bo policijos viršininkas dr. 
Bedekovičius veikia drako
niškom priemonėm. Jis ve
da planingą inteligentijos ir 
valstiečių naikinimą. Įvedė 
kankinimus. Politiniai dik
tatūros priešai šaukiami tar
dyti dažniausia naktį... O jei 
šaukia tardyti naktį, tai 
reiškia, kad veda kankinti. 
Policijos valdybos rūsiuose 
yra specialiai įrengtas kan
kinimams kambarys. Jame 
žvėriškai kankinami politi
niai kaliniai. Bedekovičius 
pats visuomet prie kankini- ’ 
mų dalyvauja. Žvakėmis de
gina padus, kol mėsa' pa
juosta, smaigsto į panages 
adatom, kol ima trykšti 
kraujas. Laike šių kankini
mų, kuriais galėtų net vi
duramžių inkvizicija pasi
baisėti, grojama gramofo
nais, kad nebūtų girdėti ne
žmoniško kankinamųjų rik
smo ir vaitojimų.

Akylai sekami buvę kroa
tų politiniai veikėjai, kurių 
dar nesuspėjo areštuoti. 
Cenzūruojami jų laiškai. 
Nužudytojo Kroatijos vals
tiečių partijos vado Radičo 
našlė randasi po sustiprinta 
priežiūra ir jai uždrausta iš
važiuoti iš Zagrebo. Atiduo
ti policijos priežiūrai d-ras 
Ante Trumbičas ir daug ki-- 
tų žymių politikos veikėjų. 
Nemažai internuota stovyk
lose. Visi partiniai Kroati
jos laikraščiai uždaryti. Dik
tatorius naikina visą, kas ne 
serbiška. Nesenai jis Įvedė 
naują rinkimų ploto apy
gardom paskirstymą. Ne 
serbų apgyventi rajonai 
įterpti į apgyventus vienų 
serbų tokiu išskaičiavimų, 
kad du trečdaliu rinkimų 
apygardos gyventojų suda
rytų serbai. Diktatoriaus tik
slas — užtikrinti sau serbų 
daugumą, jei tektų skelbti 
rinkimus į parlamentą. Iš 
armijos pašalinti visi ne ser
bai štabo karininkai. Visa 
šalis padalinta į banovinas. 
Banas (gubernatorius) at- 
sakomingas tik prieš dikta
torių.

Bačkoj, Banatoj, Sremoj 
ir Kroatijoj gyventojai mo
ka daug aukštesnius mokes
čius, negu Serbijoj. Dikta
tūra žiuri į šių sričių pilietį 
tik kaip į mokesčiais apkro
vimo objektą. Nedarbas, iš
klerę finansai, neapsakomai 
didelis bankrotų skaičius pa
pildo kariškosios diktatūros 
ir jos vedamos politikos 
vaizdą. “P. N.”

vijoj teikia labai liūdną vai-, 
zdą. Kariškoji gen. Živkovi-' 
eiaus diktatūra panaikino 
visas pilietines teises. Biel- 
grade įsteigtas naujas tribu
nolas valstybei “ginti,” ku
riam suteikta ypatingų tei
sių. Jo pirmininku paskirtas 
žinomas reakcionierius Su- 
botičas. Tribunolo sprendi
mai galutini. Visoj šaly vieš
patauja absoliutizmas. Tei
smo išteisinti Kroatijos val
stiečiai diktatoriaus įsaky
mu internuojami, kaip tau
tos priešai. Kroatijos vals
tiečių bankas uždarytas, o 
jo direktorius Juozas Preda- 
veeas areštuotas. Dėl šio 
banko uždarymo visi vals
tiečių koperatyvai jaučia di
deli finansinį sunkumą.

Savivaldybės visoj šaly 
paleistos. Miestų autonomi
ja panaikinta. Miestus val
do skilti komisarai. Kroati
jos, Bosnijos ir Dalmatijos 
miestai pilni serbų kariume- 
nės. Griežtai žiūrima, kad 
nei vienas kroatas į tas ka- 
riumenės dalis nepakliūtų. 
Kroatai, bosniečiai ir dal- 
matiečiai išsklaidyti po įgu
las Senojoj Serbijoj. Didelė 
dalis ne serbų kilmės slavų 
inteligentijos paliko be duo
nos. Į valstybines įstaigas 
valdininkais priimami tik 
diktatūros šalininkai, kurių 
dauguma be reikiamo išsila
vinimo ir mokslo.

Visoj šaly siaučia žiau
riausia spaudos cenzūra. 
Kritikuoti esamą tvarką ne
galima. Kas drįsta tai dary
ti — nežmoniškai baudžia
mas. Keliolika žurnalistų, 
remiantis naujai išleistu dra
konišku spaudos Įstatymu, 
buvo pasmerkti ilgus metus 
kalėti. Nekuriems užsienio 
korespondentams įsakyta 
apleisti kraštą.

Nuo pat diktatūros įsi
steigimo šalis gyvena sunkų 
finansini krizį. Užsieniai 
paskolos diktatoriams ne
duoda. Norėdamas gelbėti 
iš pražūties žemės ūkį, dik
tatorius įsteigė privilegijuo
tą žemės banką, kuriam ak
cinis kapitalas renkamas 
negirdėtu budu. Notarams 
išsiuntinėta aplinkraščiai, 
kuriuose nurodyta, kiek ak
cijų turi būti “išpirkta” to
kiam ir tokiam punkte. Žan
darai vaikščiojo iš namo į 
namą, kol notaro nurodyta 
suma nebuvo surinkta. O 
diktatoriaus spauda kalbė
jo apie “entuziazmą,” ku
riuo gyventojai neva sveiki-

i

Amerikoj Mažėja. Biaurus oras pakenkė Chi-

Amerikos Cenzo biuras ’ 
skelbia, kad per paskutinius į _ ___

T:?11- Amerikoje farmų turėjo Įvykti tos apielinkės 
skaičius ~ sumažėjo 2.o%. lietuvių socialistu konferen- 
Ukių mažėjimas aiškinamas; 
tuo, kad mažesni ūkiai jun
giasi į krūvą ir sutveria 
stambesnius ukius. Daug 
ūkių ir šiaip apleidžiama.

Cenzo biuras pereitais 
metais priskaitė Amerikoje 
6.297,877 žemės ukius. Tai
gi pereitais metais ūkių A- 
merikoje buvo 150, 466 ma
žiau. negu 1920 metais.

Paėmus Naujosios Angli
jos valstijas, farmų skai
čius sumažėjo taip: New 
Hampshire valstijoj 29.5

Massachusetts—23.5 
Connecticut — 24.8 
Rhcde Island—13.9 

Maine — 21.2 nuoš.,

cagcs socialistų konfe
rencijai.

Kovo 8 dieną Chicagoje

DANIJOS SOCIALISTAI
NAIKINA ARMIJĄ IR 

LAIVYNĄ.
Danijos socialistai senai 

jau agituoja už panaikinimą 
armijos ir laivyno. Jie nuro
do, kad Danija yra maža 
valstybė. Sudaryt ir. išlaikyt 
tokia karo iėea, kuri galėtų 
apginti kraštą nuo galinges
nių kaimynų užpuolimo, ji 
vistiek negali, tai kam tada 
iš viso laikyti kariumenę ir 
karo laivyną?

Jau kelis kartus socialis
tai buvo mėginę armiją pa
naikinti, bet neturėdami 
parlamente didžiumos jie 
vis negalėjo savo plano pra
vesti. Dabar socialistai vėl 
Įnešė parlamentan savo su
manymą panaikinti Danijos 
armiją ir laivyną. ŠĮ sykį 
jiems pritarė liberalai ir su
manymas praėjo 77 balsais 
prieš 64.

Taigi parlamentas pri
ėmė Įstatymą, kuriuo kariu- 
menė visai panaikinama. 
Vidujinei tvarkai palaikyti 
ir sienoms saugot bus suda
ryta tiktai sargyba iš 2,000 
vyrų. Ant jūrių taip pat bus 
palikta tiktai keliatas moto
rinių laivelių, kurie saugos 
pakraščius nuo šmugelnin- 
kų ir, reikalui esant, teiks 
pagalbos žvejams.

Ar nevertėti! ir Lietuvai 
taip padaryti?

RUOŠ., 
nuoš., 
nuoš., 
nuoš., 
Vermont — 10.1 nuošimčių.

Vidurinėse Atlantiko val
stijose sumažėjo: New Jer- 
sey 17.2 nuoš.. Pennsylvani- 
joj 14.2 nuoš., New Yorke 
15.2 nuošimčių.

Vakarinėse ir pietinėse 
valstijose farmų skaičius 
padidėjo.

Naujojoj Anglijoj valdi
ninkai farmų mažėjimą aiš
kina taip: “Musų distrik- 
tuose farmų savininkai ran
da, kad žemės ūkis neužši- 
moka laikyti. Marylande, 
Virginijoj ir kitose valstijo
se mažesni ūkiai jungiasi Į 
stambesnius ukius. Farmos 
arti miestų parduodamos 
“lotais,” ant kurių statosi 
miestų gyventojai namus.”

Taip šitą reiškinį aiškina 
valdininkai. Bet mums ro
dos, kad jie arba tikros pa
dėties nemato, arba tyčia ją 
slepia.

Niekam nepaslaptis, kad 
Amerikos kapitalas nori į 
savo rankas paglemžti visą 
šalies ūkį.

Tokios stambios kompa
nijos, kaip “First National 
stores,” “Atlantic and Paci- 
fic,” “Ekonomy” ir kitos 
jau baigia smaugti smulkius 
groserninkus, biznierius.

Panašiai darosi ir žemės 
ūky. Kapitalas kasdien ap
rėpia vis didesnius ir dides
nius žemės plotus. Šitose di
delėse farmose pastatomos 
naujausios mašinos. Pro
duktų pagaminimas atsiei
na pigiau.

Šitokioj situacijoj smul
kus farmeriai išsilaikyti ne
gali ir jie priversti žemės 
ūkį mesti.

Štambėjantis Amerikos 
žemės ūkis darbo klasei irgi 
nieko gero nežada.

J. Dziem-lis.

cija, bet dėl biauraus oro ne
išėjo tokia, kokia turėjo būt. 
“Naujienos” praneša, kad 
konferencijon tegalėjo at
vykti vos keliolika draugų, 
kuomet žadėjo atvažiuoti 
keliasdešimts.

Prie tokių aplinkybių pa
ti konferencija negalėjo tu
rėti tokios svarbos, kokios 
iš jos buvo tikėtasi, atsi
žvelgiant į tą draugų prita
rimą, kuris pasireiškė spau
doje ir laiškuose iš kolonijų.

Su sprendžiamu balsu 
konferencijoje dalyvavo šie 
draugai iš Chicagos: Paš- 
kauskas, Martinkaitis, Ke- 
mežienė, J. J. Strazdas, Kon- 
drotas, Kasparaitis, Mont- 
vidas, Baronas, Mickevi
čius, Ascilla ir Jurgelionie- 
nė; iš Grand Rapids. Mich.: 
Aleksynas ir Naudžius; iš 
Roselando: A. Jocius.

Dienotvarkėje buvo šie 
punktai: konferencijos tiks
las, LSS. stovis, pranešimai 
iš kolonijų, musų uždaviniai 
ir tolimesnis veikimas, senų 
kuopų stiprinimas ir naujų 
steigimas, organo klausi
mas, santikiai su Socialistų 
Partija, nauji įnešimai.

Tvarką vedė pradžioje 
drg. J. Mickevičius, paskui 
drg. A. Montvidas. Nutari
mus užrašinėjo drg. M. Jur- 
gelionienė.

Visi dienotvarkės punktai 
buvo iš eilės atlikti. Konfe
rencija daugiausia interesa
vosi klausimais apie socia
listinio veikimo prospektus 
ir organizacijos atgaivinimo 
budus. Iš sekretoriaus-vertė- 
jo raštiško raporto paaiškė
jo, kad iš 15 kuopų, kuriose 
pirmiau buvo apie 400 na
rių, dauguma šiandien ne
rodo jokio veiklumo; veik
liausia kuopa yra chicagiškė 
su 50 suviršum narių. Pir
mas LSS. uždavinys todėl 
turėtų būti neveikliųjų kuo
pų atgaivinimas.

Pranešimuose iš kolonijų, 
kurie buvo duoti žodžiu ar
ba perskaityti iš laiškų, gau
tų iš įvairių vietų, paaiškėjo, 
kad socialistiniam darbui 
šiandien dirva yra daug pa
togesnė, negu buvo kada 
nors po Sąjungos skilimo.

P

IŠSITARIMAI.
Mes išrodome labai nai-

NORI POLITINIO DŽIABO.

politikierius vadinasi
;D. W. Davis. Pirma jis buvo

Grįždamas Vokietijon 
prof. Einšteinas turėjo New 
Yorke pasikalbėjimą su so
cialistų vadais ir atsisveikin
damas su jais ant laivo pa
sakė, tiktai socializmas ga
lės apsaugot pasaulį nuo ka- 
nj.

MIRĖ RUSIJOS PREZI
DENTO BROLIS.

Rygoje pereitą sąvaitę 
mirė Pauls Kalninš, Sovietų 
Rusijos prezidento Kalini
no brolis. Jis dirbo Rygoj 
už kiemsargi.o**

Aicb įbiociomc idodi lieti- t T, , . .. 1 .
viski, jei lakiodami padebe-i^ho valstijos gubernatorium, 
siais ir gyvendami musų pa
čių išmislyta fantazija, ne
turinčia jokio ryšio su kas
dieniniu gyvenimu, svajoja
me tą gyvenimą pagerinti.

Jonas Biliūnas.
Tauta, kuri nori išlikti gy

va, pati turi dalyvauti gyve
nime, pati turi kurti, o vadai 
turi jai tik padėti. j

M. Sleževičius, pinti.”

'bet žmonės fo daugiau neišrin- 
I ko ir jis dabar yra “bedarbis.” 
i Bet vietoj eit ir stot Į “breac 
line.” kaip kiti bedarbiai daro, 
šitas politikierius nusiuntė pas 
Hooverį kelintą savo frentų, 

'kad jie paprašytu jam politinio 
jdžiabo. Jie taip ir pasakė Hoo- 
jveriui: “Mr. Davis tinka kiek
vienam politiniam džiabui, kok i 

i tik prezidentas gali jam parų-

SUSAS SUSIKŪLĖ SU 
TROKU.

Ant Washingtono-Rich- 
mondo vieškelio pereitos 
pėtnyčios naktį susikūlė bu- 
sas su troku. Tris žmonės 
buvo užmušti ir 12 sužeista.

“Keleivio” Kalendo
rius 1931 m. Išsibaigė 

Šiuomi prašome užsaky
mų Kalendoriaus daugiau 
nesiųsti. Tiems, kurie pri
siuntė užsakymus, pasiųsi
me kitą knygutę 25c. vertės. 

“Keleivio” Adm.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

PITTSBURGH, PA. 
Kaip mes minėjom Lietuves ‘ 
nepriklausomybės ir Didžio- ■ 
jo Vilniaus Seimo sukak

tuves.
Šitą šventę mes šventėm 

15 vasario. Jos surengimu 
daugiausia rūpinosi SLA. 
3-čias Apskritys, Lietuvių 
Mokslo Draugija ir Lietuvių 
Piliečių Kliubas iš South 
Side. Rengimo komisija su
sidėjo iš S. Bakano, J. Vir
bicko, Povilo Dargio, Kazio 
Millerio ir Benio Lapeikos.

Dalis programos buvo 
duota per radio iš KQV sto
ties. Š. C. Choras padainavo 
Į mikrofoną Lietuvos himną 
ir “Kur bėga Šešupė.” Milda 
Virbickiutė solo paskambi
no pianu, Šalkauskas pasa
kė angliškai kalbą apie Lie
tuvos nepriklausomybę, M. 
Griniuvienė gražiai sudai
navo “Leiskit i tėvynę” ir
“Naktis svajonėm papuoš
ta,” Jonas Mažiukna pasa
kė gražią kalbą, ir choras 
užbaigė radio programą su
dainuodamas “Karvelėli 
mėlynasis.”

Toliaus apvaikščiojimas 
ėjo LMD. salėj. įžanga bu
vo visiems nemokama, todėl 
salė prisirinko pilna įmo
nių. Vakarą vedė p. J/Vir
bickas. Visų pirma publika 
sugiedojo Lietuvos himną, 
paskui sekė specialiai šitam 
momentui priruoštas vaidi
nimas, kuri atliko dvi sesu
tės Rajauskaitės ir da pora 
jaunuolių, kurių pavardžių 
nenugirdau.

Po šito lošimo buvo pa
kviestas kalbėti p. J. Savic
kas, kuris esąs nesenai iš 
Lietuvos ir lankąs Pitts- 
bugho universitete medici
nos skyrių. Jis iškėlė Į pa
danges Vytautą ii- pasigerė
damas kalbėjo, kaip Lietu
vos Taryba buvo apsirinkusi 
vokiečių princą Urachą Lie
tuvos karalium. Urachas bu- į 
vęs katalikas, iš 
viškai poterius, buvęs jau 
pakrikštytas “Mindaugiu II” 
ir butų buvęs geras karalius, 
tik gaila, kad. Lietuvos Sei- j 
mas nepasodino jo ant sos
to.

Klausant p. Savicko kal
bos, gauni Įspūdžio, kad jis 
yra pusėtinas monarchistas. 
Jis pirmu kartu pittsburgie- 
čiams pasirodė ir atžagarei- 
viška savo kalba gana pras
tai atsirekomendavo.

Antras po jo kalbėjo p. P. 
Pivorunas. Jis aiškino Ame
rikos lietuvių darbuotę. Po 
jo kalbos buvo padaryta 
rinkliava. Surinkta, rodos, 
$23.96. Po aukų p. Griniu- 
vienė padainavo.

Po to vakaro vedėjas pa
kvietė kalbėti Amerikoj gi
musi jaunuoli, kuriam teko 
tarpauti Lietuvos savanorių 
kariumenėj ir grumtis su 
bolševikais, o paskui ir su 
lenkais. Virbickas parodė 
publikai net porą medalių 
ir Įrodymą, kad šitas vyras 
ištikrujų kovojo už nepri
klausomą Lietuvą. Jo var
das ir pavardė — Kazys Mi
leris.

Atsistojęs Mileris pasisa
ko nesąs joks kalbėtojas ir 
prašo publikos jam atleisti, 
jeigu jo kalba neišeisianti 
gerai. Vienok Lietuvos sa
vanorių organizavimą jisai 
nupasakoja gana vaizdžiai. 
Jis nieko negiria, nieko ne
smerkia, bet piešia dalykus 
taip, kaip jis ištikrujų juos 
matė. Į savanorius rašėsi 
daugiausia darbininkai ir 
mažažemių sūnus, sako Mi
leris. Turtingų ūkininkų vai
kai netik nestojo Į savano
rius, bet da ir kitus atkalbi
nėjo. Baigdamas savo kalbą 
Mileris prisiminė ir Smeto
ną. Sako, pirma aš tą žmo
gų gerbiau, kaipo pirmuti
ni Lietuvos respublikos pre-

izidentą; bet nuo to laiko, I kam juoktis. Vienas, kuris 
1 kada Smetonos gengė su tikrai moka juoktis, tai d-ras 
■ ginklais rankose nakties lai-Į Karalius. Ji pažinau atva- 
i ku užpuolė ir nuvertė Lietu- i žiavęs Į Chicago. Smagu, 
vos žmonių išrinktą valdžią, kad ir jis toj pačioj linkmėj 
nuo to laiko aš jo negerbiu, dirba, kaip aš pats. Kartą 
Randasi, girdi, ir Amerikoj buvo keliai mudviejų persi- 
smetonlaižių, kurie drįsta 
teisinti toki biaurų smurtą. 
Aš manau, sako kalbėtojas, 
kad Pittsburghe smetoninin- 
kų nėra; bet Brooklyne jų 
yra čielas lizdas.'

Publika ėmė karštai ploti, 
ir keliatas smetonlaižių ne
kaip jautėsi. Jie, matyt, ap
siriko šituo jaunuoliu. Va
karo vedėjas p. Virbickas 
buvo parodęs publikai net 
užtarnautus to jaunuolio 
medalius ir turbut manė, 
kad jis pasakys tokią jau 
“patriotišką” kalbą, kaip 
Savickas pasakė. Bet Mile
ris reakciją ir diktatūrą pa
smerkė, ir publika karštai 
jam pritarė. Pasirodo, kad 
musų visuomenės didžiuma 
eina su Lietuvos demokrati
ja ir yra griežtai nusistačiu
si prieš^diktatūrą.

Po Milerio kalbos daina
vo Griniuvienės duktė Re
gina, kalbėjo S. Bakanas 
apie Didįjį Vilniaus Seimą, 
paskui vėl dainavo p. Gri- 
niuvienė, Aleksandras Sa
dauskas ir ant galo kalbėjo 
tautinės parapijos kun. Vi- 
partas. Jis kritikavo Romos 
katalikų popiežių ir jo biz
ni; bet kun. Viparto kalba 
geriau tiktų bažnyčioj, ne
gu šitokiam susirinkime.

Tai šitaip mes minėjom 
tas istorines sukaktuves.

Korespondentas.

skyrę, bet ir vėl susiėjo. Ma
nau, kad d-ras Karalius turi 
Įgimtą liieratini gabumą, ir 
tik dėlto pasirinko daktaro 
profesiją, kad matė žurna
listiką "mažai apmokama 
esant. Mes, kurie esame prie 
to taip sakant ‘stalo,’ dau- 
giaus žurnalistų ‘nebeįsilei- 
džiame.’ D-ras. Karalius mo
ka parašyti satyrą aiškioj, 
suprantamoj, juokingoj for
moj, kokioj mes nei vienas 
negalime. Jo raštų, be ‘pa
daužų,’ yra tilpusių labai 
daug po Įvairiais slapyvar
džiais.”

FOUNTAIN, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo. 
Fountain apielinkė apgy

venta ūkininkų, tarpe kurių 
yra nemažas skaičius ir lie
tuvių.

Pas mus laukai daugiau
sia dirbami, miškų nedaug. 
Kiekvienas ūkininkas turi 
po gabalą girios tik mal
koms. Bet kuris neturi savo, 
tai gauna pigiai pas kaimy
nus pasimalkaut.

Kaip visur, taip ir čia lie
tuviai ūkininkai įvairių nuo
monių ir Įsitikinimų. Yra 
katalikų, kurie nors skur
džiau gyvena už kitus, bet 
turi pasistatę iietuvišką baž
nyčią palei Round Lake ir 
iš jų gerai pasinaudoja len
kiškas “tėvelis” iš Free Soil. 
Žmonių prie šitos bažnyčios

kai. Visi pagaminti ūkinin
kų produktai nukrito dviem 
trečdaliais kainos, kuri bu
vo du metai atgal, o ūkiškos 
mašinos, be kurių negalima 
apsieiti, laikosi senos kai
nos. Kas turi skolos, tam 
gana riestai.

Iš miestų atvažiavusių be
darbių netrūksta. Daugu
moje jie yra vis senberniai. 
Čionai tokie gauna darbą už 
maistą ir dolerį-kitą ant ta
bako. Aimanuoja ir laukia 
gerų laikų, kada vėl galės 
pasimatyti su miesto gerom 
kūmutėm. Kad ne tas besti
ja pilvas, tai senberniams 
butų rojus.

Žiemos laiku ūkininkai 
turi gražaus, atliekamo lai
ko. Nekurie kertasi malkas, 
kiti pasitenkina triusu apie 
gyvulius.

traukia. Tas teisybė, bet ko
dėl gerbiamasis nepaminė
jai tų šašų, kuriuos ant lie
tuvio nugaros dabar Smeto
na daro? Ar tamsta manai, 
kad Smetonos kančios t_
dėsnis, negu ruso?

Ten buvęs.

LAWRENCE, MASS. 
Minėjom Lietuves nepri
klausomybes sukaktuves.
Trylikos metų Lietuvos

CHICAGO, ILL.
Pagerbė d-rą A. Karalių, 
šeštadieni, kovo 14 d. 

lUniversal Kliube Įvyko šau- 
! ni vakarienė pagerbimui 
! d-ro A. J. Karaliaus 20 me- 
! tų darbuotės literatūroje. 
Susirinko daugiau žmonių 

šmokes tlkTeJ0S1i- P’?
mas kalbėjo kl. Jurgelionis. 
Jis pasisakė, kad jam esą 

! kur kas geriau gyviems kal- 
' bėti ir juos pagerbti, negu 
! įnirusiems, apie kuriuos ga
lima esą tik gerai kalbėti, 
arba visai nieko nekalbėti. 
Apie gyvus, jei pameluosi, 
sako Jurgelionis, tai jis pats 
gali atsikirsti.

Po jo kalbėjo d-ras A. 
Graičiunas. Jis pasakė, kad 
tylėdami kaip kada daugiau 
galime pasakyt, negu burną 
aušinant. Apgailestavo, kad 
žmonės, net inteligentiški, 
nemoka Įvertinti taip svar
baus vakaro. Literatūros 
darbas, sako Graičiunas, ir 
literatu likti kur kas sun
kiau buvę 20 metų atgal, ne
gu esą dabar. D-ras Kara
lius literatūros gyveniman 
Įdėjęs didelę plytą.

Perstatytas adv. K. Gugis 
pasakė: “Kaip čia dabar 
kalbėt, kad vieni jau valgo, 
o kiti esame dar nevalgę?” 
A. Vanaigaitis, sužinojęs 
kad p. Gugis alkanas, nusi
vedė ji Į kitą rūmą.

D -ras A. Montvidas išsi
nešęs dideli popierini bak- 
są, išėmė iš jo dideli paišeli, 
kaip taradaikos kočėlą, ir 
Įteikė d-rui Karaliui kaipo 
dovaną nuo “Padaužų res
publikos. "

Perstatytas p. Tulys dėl 
publikos ūžimo negalėjo sa
vo kalbos nei pradėt

Perstačius “Naujienų” re
daktorių Pijų Grigaitį, pub
lika nutilo. D-gas Grigaitis 
sako: “Aš daug nemanau 
kalbėt, nes jau kiti kalbėjo 
ir žmonėms nusibodo klau
sytis. Aš pasakysiu tik tiek, 
kad mes esame perdaug rim
ti ; mes viską veikiame rim
tai. Mes arba baramės, arba' 
bėdavojame blogais laikais, 
bloga šeimyna, bloga svei
kata ir tt. Mes tiesiog nemo-

i

Pakviestas pats d-ras Ka
ralius sako: “Aš, vadinas, 
pakol pradėsiu kalbėti, no
riu dar pasakyti ve ką: kiek 
aš esu dirbęs, kiek esu pa
daręs literatūros darbe, aš 
nič nieko, absoliutiškai nie
ko nesu padaręs. Jei ką pa
rašiau, tai tik ačiū socialis
tams. Atvažiavus man Į A- 
meriką, Gegužis, jis yra ma
no dėdė, padavė išversti Į 
lietuvių kalbą vieną knygą 
(nepamenu vardo). Aš ją 
išverčiau. Ar gerai aš ją iš
verčiau, aš pats nežinau; 
‘enivei,’ aš ją išverčiau ir 
Gegužis prisiuntė man $50. 
Paskiaus Gegužis prisiuntė 
dar ir kitą knygą. Aš ją ver
čiau, apverčiau ir užverčiau 
taip, kad ji ir po šiai dienai 
dar neišversta. Ir ve, Gegu
žis davė man pinigų ant pra
gyvenimo, kitaip sakant, jis 
mane maitino.
Lietuvoj pirmą savo straip

sni rašydamas žinojau tik 
vieną sakinį: ‘Mums nerei
kia caro’.”

Paskutinis kalbėtojas bu
vo d-gas K. Augustinavi- 
čius. Jis pasakė keletą sma
gių anekdotų ir Įteikė d-rui 
Karaliui knygą “Man and 
the Universe.” Nuotaika bu
vo visų svečių linksma, tik
rai “padaužiška,” tik or
kestrą iš vieno piano ne kas. 
Reikėjo bent trijų muzikan
tų.

- ?

Žemaičio Sūnūs.

PEABODY, MASS.
Garsi “Skurų Sostinė.”
Peabody miestas yra va

dinamas “Skurų Sostinė,” 
nes apie 90 nuošimčių jo 
pramonės susideda iš odų 
arba tokių prekių, kurios ri- 
šasi su odomis.

Paskelbta paskutiniojo 
cenzo statistika parodo, kad 
1929 metais Peabody paga
mino $33,000,000 vertės 
odų, beveik po $15,000 ant 
galvos.

Kiek pagaminta 1930 me
tais, skaitlinių da nėra, bet 
vietos kapitalistų laikraš
čiai pranašauja, kad perei
tų metų gamyba nebusianti 
mažesnė. Ir džiaugiasi gat
viniai didlapiai, kad Pea
body kompanijoms taip ge
rai sekasi biznis.

Mums, darbininkams, ku
rie dirbam tų kompanijų 
dirbtuvėse, irgi labai svar
bu šitie faktai žinoti. Nes 
kuomet kompanijos daro 
milionus, tai mums jos ka
poja algas ir užkrauna dau
giau darbo. Darbininkai, 
kurie dirbdami pilną laiką 
pirma gaudavo po $40 Į są
vaitę, dabar gauna vos tik 
po $30 ir turi daugiau dar
bo padaryt, kitaip kompani
jos nenori jų laikyt.

Jeigu mes padarom kom
panijoms milionus, tai kodėl 
jos negalėtų mums geresnių 
algų mokėti? Jos netik ga
lėtų, bet ir turėtų mokėti, 
jei tik darbininkai butų ge
riau susipratę ir laikytųsi 
vienybės. M. P.

sal- nepriklausomybės sukaktu
ves Lawrence’o lietuviai mi
nėjo vasario 15 d. Buvo Įvai
rus programas: kalbėjo trys 
daktarai, ir p. Urbša; daly
vavo tautiškos parapijos 
choras ir grojo orkestrą.

Kalbėta daug, bet jokių 
nutarimų nepadaryta. Pa
žymėtina d-ro Mikolaičio 
kalba. Tarp ko kito dakta
ras pasakė, kad, girdi už 
Vilnių tegul sau dzūkeliai 
kovoja. Gal tai buvo juokas, 
bet faktas yra tas, kad dzū
kai kantresni už žemaičius, 
todėl ir kovoj patvaresni. 
D-ras Mikolaitis prisiminė 
ir a. a. Basanavičių, kuris ir
gi buvo dzūkas.

Ponas Urbša kalbėjo apie 
Lietuvos praeiti ir dabartį. 
Po jo kalbėjo dentistas 
Aleksa ir d-ras Ašker. Abu
du čia gimę ir augę, bet ke
letą gražių žodžių apie Lie
tuvą ištarė.

Po kalbėtojų gražiai pa
dainavo choras ir trys smui- 
koriai pasmuikave. Geriau
siai griežė p. Raišukas, kuri 
publika iššaukė du kartu.

Darbai.
Dirbame mažai. Pirmiau 

už naktinį darbą mokėjo 10 
nuoš. daugiau, o dabar ne
moka. Nemoka brangiau 
nei už viršlaikį. Daug žmo
nių reikalauja pagelbos, bet 
kas ją duos?

Ant šaly gatvių dažnai
randame pamėtytų komu
nistinių lapelių. Ragina eiti 
į miesto valdybą ir prašyti 
valgyt. Paraginimas geras, 
bet didžiuma darbininkų 
numato, kad čia bolševikai 
naudojasi susidariusia pa
dėtim ir tik savo kromelį 
reklamuoja. Reikėtų gerai 
apsižiūrėti, kad nesuviliotų. 

LawTence’o Mauške.

WATERBURY, CONN.
Ponia Stanisiovaitienė tu

rėjo žymų protėvi.
Besilankydamas Water- 

bury prof. Biržiška buvo 
apsistojęs pas d-rą Stanislo- 
vaitį, kuris yra čia gimęs 
lietuvis gydytojas, ir papa
sakojo poniai Stanislovai- 
tienei daug Įdomių dalykų 
apie jes seneli Matą Sian- 
čauską. Pasirodo, kad Slan- 
čauskas yra buvęs lietuvių 
atbudimo pranokėjas ir pa
rašė nemaža raštų, kurie da
bar butų labai svarbi musų 
istorijai medžiaga. Tais lai
kais, kada lietuvių spauda 
buvo uždrausta, tų raštų iš
leisti nebuvo galima, todėl 
prof. Biržiška norėtų juos 
dabar surinkti, nes Lietuvoj 
norima juos išleisti.

Bet pasirodo, kad p. Sta
nisiovaitienė nedaug apie 
savo senelio Slančausko raš
tus težino, ir jai buvo Įdomu 
išgirsti, kad tie raštai turėtų 
tokios didelės svarbos. Prof. 
Biržiška paaiškino p. Sta- 
nislovaitienei, kad jos sene
lio namuose caro žandarai 
sykį rado ant atvirutės jo 
parašyta: “Pabusk, Lietu
va!” ir už tuos žodžius jis 
turėjo išsėdėti 2 metu kalė
jime, o paskui buvo ištrem
tas trims metams i Latviją.

P. M.

I

prikiauso mažai, ir tie patys i žiema šioj apielinkėj buvo 
skurao neapsigma. ‘gana lengva: visur galima

Einant toliau į rytus nuo išvažiuoti automobi-
Founvdia kaimo, ūkininkai jjajs Sausio ir vasario mė- 
vis labiau su\ arge. inesiais išrodė kaip pavasa-

Fou.ntaine gyvena daug rj0 dienos? bet 8 jr 9 kovo 
laisvų lietu; įų ūkininkų, ku- ištiko tokia pūga su sniegu 
kier\U1D^Cf^ (L. L. jr šalčiu, kad sustabdė visą 
- ‘1 T- £Ta; susisiekimą. Sniego kaupai
žus būrelis lietuvių ir turi buvo aukštesni už tvoras.

Ūkininkai laukia pavasa
rio, nes nekuriems trūksta! 
gyvuliams pašaro. Pereitos 
vasaros sausra pridarė ir 
čionai gana žalos. Žmonėms 
su maistu nėra vargo. Ūki
ninkai šeria gyvulius kvie
čiais, pildo pono Hooverio 
patarimą: geriau sušert gy
vuliams, negu atiduot be
darbiams. Fountainietis.

keletą šimtų dolerių ižde pi
nigų. Nariai moka po 25c. 
mėnesinės. Gauna penkis 
dolerius pašalpos ligoje, o 
mirus, išmokama $50 pomir
tinės iš iždo ir kiekvienas 
naiys sumoka po vieną do
leri.

Laike susirinkimų daly
kai svarstomi rimtai, nes 
draugijoje Stalino garbin
tojų kaip ir nėra.

Lietuviai myli skaityti 
“Keleivi” ir “Naujienas,” į 
nes tai rimčiausi ir darbi
ninkams tinkamiausi laik
raščiai.

Draugijos susirinkimuose 
dabar svarstoma naujai pa
taisyta konstitucija, kuri bus 
galutinai priimta metiniam 
susirinkime birželio mėnesi. 
Po tam bus pasiųsta Į redak
cijas su užklausimu, kuri 
apsiims pigiausia atspaus
dinti, ta gaus biski darbo.

Nors draugija turi užsi- gabios sesutės Aliukoniu- 
briežusi savo Įstatuose daug kės. Viena jų gerai vartoja 
progresyvio veikimo, bet smuiką, o antra pianą. Po 
kol kas toj krypty jokio dar- jų labai gražiai deklamavo 
bo nesimato, nes trūksta in- Juozas Juozunukas ir Mil- 
teligentijos ūkininkų tarpe, da Galinaitė. — 
Žiemos metu draugija susi
rinkimų nelaiko, nes keliai 
būna užpustyti.

Paskutiniu laiku pas mus P. Jurgelionis ir iš Bostono 
atsirado naujas atėjūnas, K. J. Paulauskas. Visi aiški- 
kuris rengia “pares” ir ren- no. kaip iškovota Lietuvos 
ka dolerius. Kažin, ar nebus nepriklausomybė, bet nei 
tai tas pats asmuo, apie ku- vienas neprisiminė tos ne
ri “Naujienos” rašė, kad laisvės, kuri dabar diktato- 
Bridgeporte (Chicagos prie- riškoj Lietuvoj viešpatauja, 
miesty) tokias “pares” ruoš- Ypatingai p. K. Paulauskas 
davo ir su kūmutėmis gerą pasakė, kad lietuvio nuo 
bizni darydavo?

WORCESTER, MASS. 
Kaip lietuviai minėjo Lie

tuves nepriklausomybę.
Vasario 16 d. Worceste- 

rio lietuviai šauniai apvaik
ščiojo. Publika netilpo ukė- 
sų svetainėn. Vakaro vedė
ju buvo A. Janušonis.

“Aušrelės” choras sugie
dojo Lietuvos himną ir ke
letą kitu dainelių. P-lė Julė 
Mitrikaitė dainavo solo. To
liau pasirodė dar mažos, bet

Tai irgi dar 
visai jauni, bet gabus vaikai. 

Iš kalbėtojų buvo: vieti
niai adv. F. Baublis, stud.

_ _ „„„ ' ” nugaros šašai dar nenuby- 
Ukininkai irgi pajuto kri- rėjo, kuriuos jam ruso na- 

zio sunkumą, bet ne tiek gaika padarė, o šiandien lie- 
daug, kaip miesto darbinin- tuvis bolševikas vėl Į Rusiją

PITTSBURGH, PA. 
“širdžių balius.”

Nors truputi pervėlai, bet 
čia norisi prisiminti Pitts- 
burgho lietuvių “širdžių ba
lių.” JĮ surengė L. D. S. A. 
60 kuopa.

Buvo skelbiama, kad ši
tas vakaras suvienys visus 
lietuvius: žemaičius, dzū
kus ir kitus. Čia, girdi, visi 
linksmai pasišoks, nes grieš 
lietuviškus šokius.

Nors aš nuo Pittsburgho 
gyvenu už 15 mylių, bet to
kio malonumo gauti nuvy
kau ir aš.

Vakaras prasidėjo visu 
pusvalandžiu vėliau negu 
buvo skelbta. Publikos ne
mažai, daugiausia pusam
žiai žmonės, su savo “leidu- 
kėm,” laukia muzikos. “Or
kestrą” iš 4 žmonių tuojau 
užgriežė fokstrotą, paskui 
kitus “džiazus,” visi išsi
žioję laukia suktinio ar pol
kos, bet veltui. Taip .visą 
vakarą lietuviškų šokių ir 
negriežė.'

Negražu rengėjams mul
kinti publiką. Ten buvęs.

*

I

Mirę Lietuviai.
Šiomis dienomis Ameri

koje mirė šie lietuviai:
Juozas Kazlauskas, 64 

metų vyras, nevedęs. Dirbo 
miškuose. Giminių jokių ne
turėjo, taigi ji palaidojo 
miestas. Mirė Duluth, Minn., 
kovo 8 d. Kilęs iš Šilalių 
valsčiaus, Šakių apskrities. 
Paliko banke $1,300. Apie 
tai mums praneša Jonas Ži
linskas, 517 W. Mich. st., 
Duluth, Minn.

Karolis Juokevičius, 51 
metų amžiaus vyras, po il
gos ligos mirė kovo 10 d. 
Worcestery, Mass.

Anthony Stokes, 49 metų 
vyras, mirė kovo 11 d., Broo
klyne, N. Y.

Marė Žemaitienė, žinomo 
kompozitoriaus žmona, mi
rė kovo 5 d., Shenandoah, 
Pa.

Marė Stanulevičiutė, 20 
metų mergelė, žuvo auto
mobilio nelaimėj Hanover, 
Pa.

Elzbieta česnulevičienė, 
38 metų moteris, nuo kūdi
kio mirė vasario <8 d., Phila- 
delphijoj, Pa.

Matas Kavoliunas, 45 me
tų amžiaus lietuvis iš Gary, 
Ind., 9 kovo buvo traukinio 
užmuštas ant geležinkelio, 
kur dirbo.

f

Holland-America Linija rengia ekskursiją į Lietuvą ant didelio laivo “Staten- 
dam,” kuris išplauks Balandžio 24 dieną. Laivakortės nupigintos iki $150.09 Į 
Klaipėdą ir atgal arba $161.00 Į Kauną ir atgal. Ant šio didelio laivo “Statendam” 
visi bus linksmi ir patenkinti savo kelione. Tuojaus kreipkitės pas vietini agentą, 
kurių adresai žemiau:

P. BARTKEVIČIUS N. GENDROLIUS K. SIDABRAS
678 N. Main SU Montdlo, Mass. .161 Broadway, So. Boston, Mass. 875 Cambridge St., E. Cambridge.

BRANFORD, CONN. 
Mirė Aliuke Kašėtaitė.

Kovo 9 d., pačioje jaunystėje 
sukakus vos 22 metų amžiaus, 
mirė Aluzos ir Onos Kašėtų du
krelė. Aliuke. Velionė buvo ra- 

, maus budo, pavyzdinga mergai
tė. Kovo 12 d. tapo palaidota 
ant šv. Marijos kapų. Lai būna 
jai amžina atmintis. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, ta
riame musų ačiū.

Aluzas ir Ona Kašėtai.



Kodėl Suskilo “Laisvės” Komunistai?
Musų skaitytojai jau ži

no, kad “Laisvės” šėrinin-
ii- Įsteigta Partijoskaip Bimba rašo “Laisvėj” lenų i

kovo 2 d.) Bet atskaitoj vi- spaustuvė Chicagoj. Kur ji 
kų suvažiavime Įvyko skili- sai apie tai nieko nėra, tie dabar? Nubankrutyta. Bu
mas. Bimba sutraukė šuva- pinigai sužiniai tapo Įtrauk- vo sukelta kitas šimtas tuks-

I Kaip Eina Per Lietuvių
i
i
I
i

Lenkų Sieną Šmugelis
Kaso Kanados spaudas kores

pondentas.
rio galima matyt visą apie- 
linkę. Įsilipęs bokšto viršų- 
nėn L mkų sargas ir žiuri, 
ką veikia jo neištikimi kai
mynai. Yra tai labai nuobo
dus budėjimas, nes jaudi
nantis momentai pasitaiko 
labai retai. Veikti nėra kas. 
Sėdėk tik ir žiūrėk i tą pačią 
dykumą.

Vienas lenkų karininkas, 
kuris buvo tokio punkto vir
šininkas, skundėsi, kad per 
ištisus metus jam tik sykį 
pasitaikiusi proga išleisti iš 
savo algos $10. Bet susitdu- 
pyt jis vistiek nieko negalė
jęs, nes kiti jo draugai kari
ninkai, kurie būna arčiau 
prie civilizacijos, visada at
važiuoją jo algą pasisko
lint, o apie skolos grąžini
mą visai nekalbą.

Svetimšaliui lenkai labai 
mandagus. Pasienio sargy
bos karininkai Amerikos 
korespondentą pasitinka at
viru glėbiu, parodo savo 
saugojamą sritį ir tuoj pra
šo pasilikti ant arbatos. O 
arbata pas juos reiškia ne 
vien tik ^arbatą, bet piiną 
stalą visokių valgių ir stik
lus pripiltus degtinės. Ta 
degtinė visokių spalvų, bet 
visa stipri, ir jeigu tik neat- 

stiklas

Bimba sutraukė šuva- pinigai sužiniai tapo Įtrauk- vo sukelta kitas šimtas tuks- 
žiaviman savo šalininkus ir ti Į kokias tai misteriškas iš- tančių dolerių, nupirkta di- 

laidas ir tik suvažiavime, delis namas “ant Union 
Sųuare,” ir iš čia leidžiama 
“Daily Workeris” ir dar po
ra kitakalbių laikraščių. Kur 
dabar tas namas? Tiesa, 
distrikte visi gyrėsi, kad tą 
namą pardavę dėlto, jog ga
vę uždarbio net du šimtu 
tūkstančių dolerių. Tai esą 
buvęs “bizniškas išrokavi- 
mas” parduot namą. Bet 
pardavę tą namą nupirko 
nei šiam nei tam tikusią “vė- 
rauzę" ant tryliktos gatvės 
ir t’ž poros sąvaičių po tokio 
“pelningo” pardavimo ir 
pirkimo išleido per “Worke- 
ri” ir kitus laikraščius atsi- 

kad jeigu tuojaus 
-ukelta 30,000 dole- 

“ Daily VVorkeris” 
turės užsidaryti duris, nes 
nesą iš ko leisti. Tai kur din
go tas “didysis uždarbis,” 
kuri gavo parduodant na
mą? Negana to. Po to “pel
ningo pardavimo,” Centras 
Įsako visom kalbinėm įstai
gom (ir "Laisvei”), kad nuo 
šiol ios turės mokėti randą 
už Centro Komiteto raštinę, 
nes ant 125-tos gatvės jau 
viskas nubankrutyta, savi
ninkai Centrą veją laukan! 
Neužilgo pareikalauja iš 
“Laisvės” 1,000 dolerių, nes 
kompanija atkabino telefo
ną. kadangi Centras ne
įstengė užsimokėti užsivil
kusios skolos 700 dolerių 
(tai tos bilos apmokėjimui 
ir buvo reikalauta “certifi- 
kuotas čekis”).

Vienu žodžiu, kur tik ne
pažvelgsi — -visur bankro
tas ir bankrotas.i
Kcdėl “Laisvės” šėrininkai 

pasidavė?
Nežiūrint šitų faktu, “Lai- 

svė” vistiek buvo pavesta 
Komunistų Partijos kontro
lei (iki šiol ją kontroliavo 
jos šėrininkai). Kodėl? To
dėl. kad “jie (Centro Biu
ras ir Amteris) nutarė su
daužyt ‘Laisvę,’ kaip prie
šų laikraštį, jei neįstengs už- 
griebt suvažiavimą." Ir Siur- 
ba padarė išvedimą: “Jeigu 
mes atiduosime ją (“Lais
vę”) bimbiniams, tai, aišku, 
jie ją užsmaugs, bet tuomet 
mes neimsime ant savęs jo
kios morališkos atsakomy
bės už ‘Laisvės’ likimą. O 
jeigu neduosime, tai suva
žiavime kils didelės mušty
nės, didelis kraujo pralieji
mas, nes jie nutarė turėt su
mobilizuotus savo ‘defense 
corpse'us' (“apsigynimo bu
lius”), ir jei tik pasirodys, 
kad jų direktorių sąrašas ne
praeina — padarys puoli
mą, stengsis užgriebi kny
gas, suskaidyt kai kuriems 

aivas ir išardyt suvažiavi
mą."

Panašus atsitikimas jau 
buvęs u vienu svetimkalbii 
komunistų laikraščiu, kurie 
leidėjai “oportunistai” ne
norėję pavesti Partijos cen
tro kontrolei. Apie įvyku
sias tenai muštynes Bimba 
pasakojąs taip:

“Mes ten nusiuntėme ke
letą husky (starkių) vyrų iš 
defense corpse, ir kad davė, 
tai ištaškė ir tuos oportunis
tus ir jų spaustuvę.”

Negana to, bimbinė klika 
da pradėjusi gąsdinti savo 
priešininkus, kad jeigu jie 

turėjo sa- neišsižadės savo nusistaty
mo, tai jie busią paskelbti 
kaip priešai darbininkų ju
dėjimo ir iš jo išvyti. Bimba 
ir Amteris pareiškė, jog tuo
met Partija “susmešins” 

, ;___ ___ “Laisvę,” paskelbs ją kontr-
Freihcito” namas? Namas revoliuciniu laikraščiu, o 

nubankrutuotas, jame jau blmbinis Biuras Įeisiąs savo 
nėra “Freiheito.” Buvo su- laikrašti. šitaip prispirti 

liko dar $570 (o ne $205, kelta šimtas tūkstančių do- prie sienos, kai kurie šiauda-

pavedė “Laisvę” komunis- suvažiavime, delis namas 
tų partijos centro kontrolei, užklausta knygvedė pripa- .....   ”
šėrininkų didžiuma, kuri žino, jog tie arti šeši šimtai 
savo pinigais tą laikraštį už- paslėpta atskaitų rubrikoj, 
laiko dabar negauna savo užvardintoj “ ‘Laisvės’ 
organe balso. Norėdama nu- (Spausdinimu Reikmenys.” 
šviesti savo pusę, ji buvo j Bet tų pinigų dar neužte- 

' priversta išleisti atskirą ra- ,ko. Per du sykiu buvo reika- 
štą. kuris susideda iš 8 pus-j lauta po tūkstantį dolerių. 

; lapių ir atskleidžia daug vieną sykį “— 
įdomių dalykų iš savitarpės 
komunistų kovos. Štai kelia- 
tas ištraukų;
Hartfeldai ir Maieriai norė

jo pasiglemžti lietuvių 
komunistų turtą.

New Yorko žydeliai, ku- 
' rie kontroliuoja Komunistų 
Partiją, užsimanė paimti į 

i savo rankas “Laisvę” ir jos 
Į namą. Visų pirma lietuvių
• komunistų organizatorius
• Amteris pranešė Centro Ko
miteto vardu, kad iš visų lie
tuvių komunistų parengimų 
10 nuošimčių pelno turi eiti 
Partijai, o jeigu lietuviai ši-

i to Įsakymo nepildysią, tai
marnastys i bučiavo, pas mergas Į svir- 'jie busią “disciplinuoti.” 
\ . įną. pasišihlau po patalu, bet Neužilgo po to atėjo Parti-

‘ ‘ \ gaidys užgieda jos “ekspertai” peržiūrėti
ka-ka-rie-ku, taip ir maunu "Laisvės” knygas, ir sura- 
namo užukluonėm. ido. kad ižde yra pinigų...

—Reiškia, aš atspėjau J . Netrukus atėjo iš Partijos 
šių dienų akimis žiūrint, tai jau visa komisija suside- 

dar blogiau elgdavotės, dantį iš Dirbos, Hartfeldo ir 
iMaicrio. Ji apžiurėjo “Lais- 
Ivės” narna ir kitą jos turtą, 
!ir apžiurėjus pareikalavo, 
kad Partijai butų pavesta 

ir karunką panelės šven-^l nuošimtis Laisvės šė- 
ičiausios, o dabar jaunimas 
ar taip daro?

; —Nedaro ir nereikia. Pas
Jis : i jug buvo labai blogas pa-H **7"?’':- . . . - £n_|das davęs šitokį paaiskini-

■ įmą:
“Partijos Centro Komite-

- į tas yra nutaręs palengva pa- 
svetimkalbių 

‘hang-outs’ 
užvėjas”) ir 

laikraščius leisti iš 
. J klausimą, ką jie 
daryti su svetimkal-

—M a mastys, i 
ir dar sykį marnastys.

—Ei, sustok, tėve; kur ei- i kaip tik 
ni po nosia vienas sau bum- 
bėdamas?

—Dėl tų svieto marnasčių, 
vaike, einu nei pats nebeži
nau kur.

—Aš nesuprantu, tėve, 
apie ką tu kalbi.

—Ogi apie tuos velnio iš
mistus sportus.

—Sportas yra geras daik
tas, tėve. Jaunimas miklin
damas savo muskulus stip
rėja ir auga tvirtas.

—Laik fon jis 
Ar jau tu, Maike, pamiršaiI 
pernykšti sportą, kuomet 
jauni vaikėzai ir mergičkos 
turėdavo medžuose?

—Teisybę, tėve, kalbi: 
tokio “sporto” ir aš nelai
kau sportu.

—Sy, Maike, kaip ir tu 
sutiksi su manim’. Bet man 
pikta, kad tokiomis kvailys
tėmis ir Lietuvoje užsiima.

—Aš negirdėjau.
—Negirdėjai... Aš dabar 

einu iš zakristijono ir jis 
man skaitė, kad Lietuvoj 
sportai pradėjo plikom sė
dynėm ant ledo sėdėti. Kas 
daugiau išsėdės — tas čem
pionas bus.

—Ir sėdėjo?
— Kaip gi ne. ėdės! Susi

darė dvi bandos vaikėzu ir 
nusimovę kelines ant Ne
muno susėdo. Sakau, ir da- 
turėk tu man. Bet argi jie 
patys kenčia?

—Tai kas gi už juos kęs?
—Pikta dvasia, vot kas 

už juos kenčia. Ištvirkę pad- 
los, bedieviai; gavėnioj mo
ją ėda. užtai ir ima pakusa 
ant tokių marnasčių. Pa
skaidytų malkas, tuomet ne
reikėtų ant ledo sėdėti.

—Tiesa, tėve, ir čia kvai
las “sportas.” Bet kad tas 
gyvenimas visados kvailys- 
čių pilnas.

— Ju rait, Maike: bet ma
no laikuose taip nebūdavo. 
Ant Nemuno, sako, šitiem 
tupikam sėdynės pamėlyna
vo, kaip slyvos. Dabar, sa
ko, jau ir Kauno panelės ne
nori vyrams užsileisti; ren
giasi ir jos eit ant Nemuno 
atsisėst. Tfu... atitolink, vieš
patie, nuo manęs sunkius 
griekus. Ar tai nepagunda? 
Ar tai neveda žmogaus iš 
doros kelio?

— Be reikalo, tėve, taip 
sielojies. Jaunystė — kvai
lystė. Suaugs ir tie žmonės 
surimtės. Nuodėmės aš čia 
jokios nematau. Aš manau, 
kad ir pats jaunas būdamas 
gerai paišdykaudavai.

—Jes, vaike, paišdykau 
davau, ale r.e šitaip. Nueinu,

»
iJV*
j negu siu dienų jaunimas.
į —Bet mes. Maike. pasny- 
i Raudavom, eidavom bažny- 
Ičion, kalbėdavom ražančiii

rų.
Pasiteiravus, kokiais tiks

lais Partija daro šitokių rei- 
! kalavimų, žydelis Hartfel-

protvs. Jus Įsivaizdindavo-; 
te, kad galima blogai daryti,] 
tik paskui reikia pasimelsti.! 
prieiti išpažinties — ir vėli.... 
doras žmogus.

Slur; . talPi (“vaikatiškas/ra gerai, uk bambizai nei-|vj<us
.. . Centro.

1 ini'mano <
Ibių darbininkų namais, kaip 
'•kad ‘Laisvės,’ Hartfeldas 
'atsakęs, jog reikalingas ma
lšinąs perkelsiu į Centrą, ne
reikalingas parduosiąs, o 
namus (nes tokių namų turi 
ir kitų tautų darbininkai),— 
kur tatai pravartu, — paver
čią į ‘Darbininkų Centrus,’ 
o kur nepravartu — parduo
sią.”

Taip pat Hartfeldaj

T ’ J 
na spaviednin.

—O ką gi tu, tėve, vai 
“bambizais?”

—Nagi tuos protestenus. 
Jie spaviednės neina, tai 
jiems ir vieryt negali; jie ga
li žmogų apgauti.

—Bet Amerikoj, tėve, ka
talikai turi mažiau pasitikė
jimo, negu protestonai.

—Kodėl?
—O kaip tik todėl, kad 

visi katalikai galvoj 
ausinė jų blogus 
naikina. J 
žmogų, kuris vogdavo ir sa
kydavo: “Nueisiu spavied
nin ir busiu čystas.”

—Palauk, vaike, apie tai ,,.unWaj- 
kitą syk pasikalbėsim.

i
nepa- • 

kad Kynų 
garlaivi

Šmugelninkai slankioja 
pasieniu, mėgindami pasi
daryti keliatą centų parduo
dant uždraustu budu sacha
riną ir kitokius dalykus, ku
riuos jie gabena per Lenki
ją i alkaną Rusiją. Jie turi 
būt drąsus ir gerai įgudę 
žmonės, tie šmugelninkai, 
nes lenkų pasienio sargai 
gerai organizuoti ir labai 
budrus. Dieną ir naktį pat
ruliai daboja visus takus ir 
visas vietas, kuriomis tik ga
lima per sieną pereiti.

Nuo Lietuvos pusės atei
na girdų, kad iš tenai ruo- 
'iasi žygiuot nauja kontra
banda. Tuojaus pasienio 
sargyba Lenkijos pusėj taip 
sustiprinama, kad pralįsti 
pro ją nepastebėtas beveik 
niekas negali. Vieni sargai 
nuolatos pasieniu vaikštinė
ja, o kiti sėdi pasislėpę ir 
žiuri. O kad jie nieko ne- 
pražiurėtų, tai jų akylumą 
stimuliuoja dar valdžios 
skiriamas nuošimtis nuo su
gauto šmugelio vertės. Kas 
nėgsta šiurpulingus prieti
kius, tas turėtų prisidėti 
prie šmugelninkų organiza-__ _
rijas, kuri veikia Lietuvių- ‘sisakysi, tai vienas 
Lenkų sienos rajone. Tai ti- bus pilamas po kito, taip 
kras zuikio gyvenimas. įkad paskui ir ant kojų ne-

Per Lenkijos-Lietuvos šie-' pastovėsi, 
lą nėra jokio atdaro kelio. ( 2'_._.
Traukiniai per ją neina. \ i- gyvenimo pusė, 
si keliai, kurie eina linkui 
sienos, pasibaigia jos nepa- Lietuva yra nedidelė šalis, 
iekę. Oficialėmis Lietuvos turj apie du ir pusę mi- . 

akimis^ žiūrint, joks sveiko Honų gyventojų. Lenkija tu-

į “certif i knotas 
čekis už tūkstantį dolerių: 
sykį buvo reikalauta net tri
jų tūkstančių dolerių žydų 
leidžiamam “Freiheitui.” 
Aut galo pareikalavo užsta- 
tyt “Laisvės" namą sumoje 
trijų tūkstančių dolerių, kaip 
kauciją už vieną draugą. 
Viskas tas buvo daroma be šaukimą, 
direktorių žinios, tik Centro nebus 
Biuro, o kartais stačiai iš rių, tai 
Centro per telefoną Įsakant, 
kad tiek ir tiek pinigų bėgy
je tiek ir tiek valandų turi 
būt pristatyta, ir atliktas 
kriukis.

Sudėjus visus tuos pini
gų reikalavimus Į krūvą — 
tris sykius po $500, tris sy
kius po $1.000, syki $3.000 
ir kaucijos $3,000 (kurie, 
dėl žinomų priežasčių, taip
gi butų žuvę), tai butų susi
darius suma pusvienuolikto 
tūkstančio dolerių! Kas mo
ka padaryt nors paprastą 
skaitlių sudėjimą, aiškiai 
gali matyt, kad jeigu visas 
“Laisvės" vadžias butų tu
rėję savo lankose bimbiniai 
elementai, tai šiandien “Lai
svė” ne tik neturėtų iš ko 
eiti, bet dar butų skoloj virš 
penkis tūkstančius dolerių!
Žydiški tovariščiai buvo už

draudę “Laisvei” net 
aukas rinkti.

Kai iš vienos pusės buvo 
bandoma ištuštinti “Lais
vės” iždą, tai iš kitos pusės 
buvo stengiamasi uždarvt 
kelius to iždo papildymui. 
Tuojaus po “nuvertimui” 
lovstoniečių. buvo sušaukta 
visų Partijos kontroliuoja
mų laikraščių administrato
rių posėdis ir čia Partijos 
atstovas uždraudė visiems 
svetimkalbių laikraščiams 
rinkti aukas, išskyrus “Frei- 
heitą.” Jeigu kalbinis laik
raštis norėtų, kad jo simpa
tikai bei skaitytojai parem
tų jį aukomis, tai pirmiau 
turi gauti speciali leidimą iš 
Centro Komiteto, o tik tada 
jau prašyti aukų. Tatai bu
vę daroma dėlto, kad sve
timkalbių įstaigose susėdę 
oportunistai susirenka visas 
aukas, o "Daily Workeriui” 
nelieką nieko... Taip “Lais
vė” ir negalėjo rinkti aukų 
net iki paskutinio suvažiavi
mo. Dabar, matema, bimbi- 
niams jau leidžiama ta tei
se naudotis.
Kar, atsitiko su kitais laik
raščiais, kuriuos Kompar

tija pasiglemžė.
Buvo ru.-ų komunistinis 

dienraštis “Novy Mir.” Da
bar jis eina tik kartą i savai
tę. Vengrų komunistinis “Uj 

turėjo savo Iocną 
, be kitko — net 

mašinas, stereo- 
Gyvavo gerai.

‘ bendrą planą,” 
vengrų spaustuvę nukrau- 

’stė į Centrą, “ant Union

lą nėra jokio atdaro kelio.. Tai yra, žinoma, dirbtinė 
. Tikras gy

venimas yra gana liūdnas.

a, lOg:
___ ; darbus pa-1 Taip Pat Hartfeldas ais- 

Aš pažinojau toki kinęs, jog esą būtinas reika- 
1— ----- ’ las panaikint tokias svetim

kalbių “hang-outs," nes jo
se sulindę tupi visokie opor- 

kurie susirenku iš 
darbininkų aukas, jas suval- 
gą, o “Daily Workeris” vi
sados skurstąs ir tų aukų ne
gaunąs... Kada visi laikraš
čiai busią leidžiami iš Cen
tro. tuomet ir svetimkalbių 
darbininkų aukos teksią
/ Dailv Workeriui.": *
Tartijes centras reikalauja 

is lietuvių pinigų, pinigų 
ir pinigų.

Negalėdami gauti 51 nuo- 
jimčio “Laisvės” šėnj ir 

■turėdami galimybės kol 
nusigabenti ją pas save 

baigė šešių revoliucijos va-į “Union Sųuare,” centro 
dų byla. Jie nuteisti kalėt šeftmacheriai pradėjo 
po 6 menesius ir vieną die- kalant iš jos iždo tiek pini- 
ną, Igų, kad net koktu darėsi.

į Per tris sykius buvo reika- Sųuare.” Dabar to laikraš- 
A- lauta po 500 dolerių. Du sy- čio padėtis negeresnė už 

metais kiu duota po du šimtu, sykį “Daily Workerio.” Buvo 
aukų dvidešimts, ir už pusantro žydų “Freihcit;”

juos tu- šimto (Partijos Įsakymu) iš- vo namą ir visas mašinas; 
gyrėsi turįs 30.000 skaityto
jų. Bendrai .-u “Daily Wcr- 
keriu” rengdavo bazarus, 
kur sueidavo tūkstančiai 
dolerių pelno. Kur dabar tas

ANT JŪRIŲ ŽUVO
250 ŽMONIŲ.

Šanchajuje gauta 
virtinamų žinių 
juroj francuzų 
•( hankiang” pataikė i uolą! 
ir prakiuręs tuoj nuskendo.’ 
Iš 300 jo žmonių 50 buvę iš
gelbėta, o kiti žuvę.

ISPANIJOS REVOLIU
CIONIERIAI NUTEISTI.

ši panedėli Madride pasi- 
šcšių 

ų byla.

ne-, 
kas 
ant 5 linotype 
ge- typą ir tt. 
rei- Bet, pagal 

vengrų

Elore” 
spaustuvę

Presbiteri jonų kunigai 
merikoje pereitais 
surinko $63,000,000 
savo reikalams. Pa 
retų eit pasimokini komuni- siųsta knygų užsienin. Išvi
rtai. so tad “Laisvė” davė $670.

-------------- i Vienok pereitame suvažia-
Jackie Coogan, 16 metų vime tas faktas nuo “Lais- 

vaikėzas, padarė su Para- vės” šėrininkų buvo tiesiog 
nount filmų kompanija paslėpta. Iš duotų $570 ad- 
kontraktą, kuriuo kompani- ministracija pasilaikė $95 
a pasižada jam mokėti surinktų Partijai aukų, taigi 

>7,500 Į sąvaitę.

proto žmogus Į Lenkiją ne
važiuos, o jei tokių atsiran
da, tai jiems mandagiai, bet 
.virtai pasakoma, kad jeigu 
jau jiems yra būtino reikalo 
š Lietuvos išvažiuoti, tai jie 
gali važiuoti tik per Latviją 
arba per Vokietiją. Syki 
žmogus bus už Lietuvos ri
bų, tai jau jis gali važiuot 
<ur sau nori.

Taigi tenai visiems jau 
.ra žinomas dalykas, kad 
jeigu kas vyksta iš Lietuvos 
.iesiog per Lenkijos sieną, 
ai jis turi būt arba šmugel- 
ninkas, arba koks pabėgėlis. •

Lenkų pasienio sargai gy- Nupigintas TelcgrU- 
liuose, pastatytuose iš ap-| 'fHlS SllSlSlCKiniUS 
žalių rąstų už keliolikos pė- fty Lietuva.
ių nuo sienos. Prie kožno j
namelio yra pastatytas auk-' Western Union Te
itas medinis bokštas, iš ku- ^raph < o. ir Tbe Postai 

Telegraph Co. pranešė Lie- 
j tuvos Pasiuntinybei Wash- 
įingtone, kad pradedant ko- 
ivo 15-ta diena įvesta tarp 
‘ Jungtinių Valstijų ir Lietu
vos nupigintas telegrafinis 
susisiekimas pavidale taip 
vadinamojo “nightletter” ir 
“week-end letter” kabelių.

Siunčiant Lietuvon pa
prastą (straight) telegramą, 
kiekvienas jos žodis atsiei
na 37 centai.

Į Dabar galima siųsti tele- 
grafu-kabeliu “nakties laiš
ką” (nightletter) žymiai pi
gesne kaina, būtent: už 25 
,ar mažiau žodžių mokama 
$2.38, gi už kiekvieną žodį 
virš dvidešimts penkių, mo
kama tik 9’2 cento. Arba 
galima siųsti ir taip vadina
mą “week-end letter” (są- 
vaitės galo laiškas), kuris 
kainuoja: už 25 ar mažiau 
žodžių — $1.88, gi už kiek
vieną žodį virš dvidešimts 
penkių, tik 7'2 cento.

“Nightletter” paduoda
mas telegrafui iš vakaro, o 
pristatomas adresatui kitą 
diena išryto.

“Week-end letter” paduo
damas gale sąvaites (penk
tadieny ar šeštadieni), o 
pristatomas adresatui tik 
pirmadienį išryto.

Telegramose gali būt var
tojama lietuvių kalba.

i Liet. Pasiunt. Amerikoj.

VYKSTA I ŽEMGALĮ.

ri trisdešimts milionu su vir
šum. Todėl lenkai tik šypso
si pro usus, kada mažutė jų 
kaimynė reikalauja grąžinti 
jai Vilnių. Bet Lenkija turi 
daugiau nedraugiškų kai
mynų, ir jie daug stipresni 
ir pavojingesni, negu Lietu
va. Pavyzdžiu gali būt kad 
ir Vokietija, kuri nepripa
žįsta dabartinių savo sienų 
su Lenkija. O kada visi I>en- 
kijos kaimynai pareikalaus 
padarytas jiems skriaudas 
atitaisyti, tai juokų Lenki
jos pasieniais nebus.

Tai leidė Wilkins, anglu mok
slininko Wilkinso žmona, šiomis 
iienomis ji leidžiasi su savo vy
ru j šiaurės žemgalį. Ekspedici
ja plauks submarinu. tai yra, 
po vandeniu, nes paviršium ke
lionė labai sunki ir pavojinga.

dvasiai, ypač “Laisvės” re
dakcijos nariai, bijodami 
prarast darbus, sutiko pasi
duot.

Pasirašo “Laisvės” šėri- 
ninkų didžiumos Įgaliotas 
komitetas: B. Jokubonis, 
Kuodis ir E. Butkus.

J.
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Įvairios Žinios
Vokiečių Paminklas Karo Arkliui

Nusižudė Metropoli-\ EURO£^ 
tan Operos Dai

nininkas.
Aną sąvaitę Nqw Yor

ke nusišovė William Gus- 
tafson, vienas geriausių A- 
merikos dainininkų, kuris 
senai jau dainavo Metro; 
litan operos kompanijoj, 
buvo didelis vyras, i 
stiprų base balsą ir šiomis

PO SNIEGU.
Vėliausios žinios sako, 

kad praktinai visa Europa 
dabartiniu laiku užversta 
storiausiu sniego klodu.1 
Kenčia lygiai Francuzija,’ 
kaip Austrija, Vokietija ir( 
Anglija. Graikijoj, Jugosla-, 

jT vijoj ir Bulgarijoj taip pat 
turėjo nePaPrasti šalčiai ir pūgos.

VOKIETIJOJ PASIBAIGĖ 
AUDĖJŲ STREIKAS.
Per kelis mėnesius Vokie

tijoj streikavo 34,000 audė
jų. Pereitą sąvaitę abidvi 
pusės susitaikė ir streikas 
pasibaigė. Darbininkai grąž
tą darban senomis išlygo
mis.

d ienomis dalyvavo rusų 
operoj- “Sadko,” kur Nor
mano rolėj jis buvo apsigau
bęs žvėries kailiu ir visą 
krutinę turėjo nuogą. Tas, 
matyt, labai patiko mote
rims ir jos pradėjo jam tele- 
fonuot.Tas sukėlė jo žmonoj 
tokį pavydą, kad už pereitą 
sąvaitę ji pasakė jam pasi- 
imsianti savo vaikus ir grį
šianti Bostonan prie savo 
motinos. Ji pasišaukė tele
fonu Grand Centrai stotį, 
užsisakė dvi miegamas vie
tas ir pradėjo pakuoti savo 
daiktus. Tuomet vyras pasi
ėmė revolverį ir šovė sau 
galvon.

Štai, prie ko priveda neiš
mintingas moterų pavydas. I _________

Kas Mums Rašoma.
ŠIA PASAULIO TAIKAI. „ .» Kenora, Ont, Canada.—

Taip pareiŠKe Italiją par- “Keleivy” nesenai buvo mi- 
’ ..... Z .? . ' r.ėt^s pavyzdingas lietuvis

  Dabar 
ji Jis dirbo

. . ,ir Ju£0' ,ant valdiško kelio ir bedir- 
padariusi karo są- bant sutrynė tris pirštus. 

’.....  vadovau^ Dabar guli ligoninėj.
■ K-1j Pats viską matęs.

Tcrcnto, Ont.. Canada.— 
tį. girdi, patvirtina ir Anglį-, “Toronto Žvalgas” “Vil- 
jos užsienių ministeris Ar- ;nįes” jęo.33 skundžiasi, kad 
thur Handerson. * Į Sūnų ir Dukterų susirinki- 

Baigdamas savo Kalbą me “menševikai” jiems 
Fera pabrėžė, kad paskuti- (švilpę. Tuo tarpu susirinki
mu laiku Italija susiartino me jokių švilpimų nebuvo, 
su Vokietiją ir Austrija, bet jr kas gi švilps, jei bolševi- 

į kai tylėjo? Jeigu jus savo 
į amato nepraktikavot, tai 
doriems žmonėms to nepri- 
meskit. I. D.

i Pajieškau pusbrolio Antano Stec- 
Įkaus, pirm dviejų metų gyveno Brvo- 
Iklyn, N. Y. Nuo to laiko jis dingo be 
žin'os. Kas apie jį žino, prašau pra
neškite, arba pats lai atsišaukia.

S. STECKIS
133 I-ogan st., Brooklyn, N Y.

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo 

DABAR!

'■■ i '

Pajieškau Mateušo Pones, Medei.o- 
nių kaimo, Rozalimo vaisė. Panevė
žio apskr., pirmiau gyveno St. Louis, 
Mo Kas apie jį žino malonėkite pra
nešti. arba pats lai atsišaukia.

KT.EMENCAS INGAUNES 
9844) Russell st., Detroit, Mi-h.

Pajieškau dėdžių Jono Kasparavi
čiaus ir Justino Franckevičiaus, se
niau gyveno rodos Cleveland, Ohio. 
Prašau dėdžių atsisaukt, aš neprašy
siu nuo jūsų pinigų, tik noriu susi
rašinėti, arba kurie žiro kur jie ran
das, malonėkite pranešti. (14)

AUGUST KASPARAVIČIA 
Okszej ui. 48 Rosek. Sosnowe<-, 

Polam!

.jf. £

DETROIT, MICH.
Draugai! Visi, kurie 

jaučiate socialistams ir 
te darbininkų draugai, 
šerne atsilankyti i susirinki
mą, kovo 23 d., nedėlioję, 
1:30 po pietų pas draugą 
A. Strazdą, 7445 Prairie avė. 
Kviečia sekretorius,

F. Lavinskas.

esa- 
pra-

Vokiečiai ruošiasi greitu laiku pastatyt Berlyne šitokį pa
minklą karo arkliui. JĮ sumanė maršalas von Maekenssen, ku
ris karo pradžioje vadovavo vokiečių kavalerijai. Planą pa
minklui padarė gerai žinomas vokiečių skulptorius profesorius 
Limburg.

APSIVEDIMAi
Pajieškau vaikino ar našlio be vai

kų, nuo 4ft iki 55 metų, aš < su našle 
35 metų, be vaikų, turiu didelę far
mą. Kuris norėtų mano paveiksią, 
nrisiųskite $1.00 ir štampą aš pri
siusiu ir duosiu atsakymą kiekve- 
nam. MRS. GUMAS (13)

P. O Box 393, Wind.sor, Conn.

Pajieškau merginos ar našles apsi- 
\ėdimui, nesenesnės 48 meti;, kuri 
mylėtų gyvent ant farmos. Kuri ne
nori gyventi ant ui.ės, lai n-uatsišau- 
kia. Aš esu 48 metą. Prašau parašyt i 
laiška. JURGIS GUDAS (13

R. 2, Box 100, Wm. VVallace, 
Bruce, Wis

Jei dviejų minutų laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE- 
RIU nesustapdis kiekvieną perve
riantį ir kankinantį skausmą nuo 
Reumatizmo, Neuritįs, Neuralgi
jos, Strėndicglio, arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungį ir t. t — jeigu neišims per
šalimą. skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokis kitas linimentas nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1807 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-EXPELLERJ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nusipirkite Dabar! 
Tik 35c ir 70c

lamento narys Saverio Fe-
ra. Jis sako, kad Mažoji An- Juozai Brazauskas, 
tanta, kurion Įeina Rumuni- jj ištiko nelaimė 
ja, ’ Čekoslovakija f" T ’ * 
slavija, i 
jungą, kuriai 1 
Francuzijos generolas, 
sąjunga, sako Feras, gręsia 
pasaulio taikai. Šitą jo min-

šitas susiartinimas dar ne
reiškia karo sąjungos tarp 
ju.

GRAPAS BE TĖVYNĖS 
SKUNDŽIA AMERIKĄ.

Grapas Karolyi, buvusis 
Vengrijos valdžios galva 
tuojaus po revoliucijos, da
bar skundžia Amerikos val
džią ir reikalauja $16,314 
atlyginimo už jo turtus, ku
rie karo metu čia buvo kon
fiskuoti. Jis sako, kad da
bartinė Vengrija atėmė iš jo 
pilietybę, jis nesąs jokios 
valstybės pilietis, todėl A- 
merika neturi teisės konfis
kuoti jo turtus vien dėl to, 
kad per karą Vengrija buvo 
Vokietijos pusėj.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Aleksandrui Gulbinui. — 
Teisingai galvojat, bet raš
tas spaudai netinka.

Z. M. L. D. — Jūsų rašto 
mintys geros, bet jau nenau
jos. Ši kartą rašto nedėsim.

Suvalkiečiui. — Nelaimė 
neįvyko, todėl ir žinia ne
įdomi. Nedėsim.

. Klaususiam iš Lawrence. 
—Jeigu tamstai nuo galvos 
kvaitimo nieko nepadėjo 
daktarai, tai Redakcija tuo 
labiau negali nuo tos ligos 
vaistų patarti. Gal vertėtų 
kreiptis pas specialistą.
Williamstowno farmeriam. 

—Už gražius linkėjimus 
“Keleivio” štabas taria šir
dingą ačiū.

I Ten Buvusiam, Pitts- 
burghe.—Jūsų koresponden-

VOKIEČIAI STATYS 
NAUJĄ KARO LAIVĄ.
Reichstagas priėmė ant

ruoju skaitymu sumanymą 
statyti naują nedideli karo 
laivą už §2.600,000. Social
demokratai nebalsavo šituo 
klausimu.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau tetos Barboros Ambra- 

zavičiutės-šilkienčs. Aš nesenai at
važiavau iš Lietuvos. Kas apie ją ži
no prašau pranešti, arba pati malo
nės atsišaukti (13)

ANNA TRAGIS
41 So. 10-th st., Brooklyn, N. Y.

į Pajieškau merginos arba našlės 
j apsivedimui. tarp 30 ir 40 met i am- 
tžiaus; geistina lad butų graži, kad 
į turėtų nors $1,000 pinigų, ir butų 
' laisva Aš esu vaikinas 40 metų, tu
riu puikią farmą, 80 akerių žemės 
Michigan valstijoj. Taigi, kuri mylė
tų gyvent ant farmos. prašau susi
rašyt ir prisius' paveikslą. Plakiau 
susirašysime la'š'-ais. (15)

JOHN B-SKI
317 W. 104-th st., Chicago. III.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 18 iki 28 metų, aš esu vaikinas 
25 metų. Pageidaujama kad butų 
pasiturinti. J rimtus laiškus duosiu 
atsakymą kiekvienai. Su pirmu laiš
ku prašau paveikslą prisiųsti, kurį! 
reikalaujant grąžinsiu.
T. B-KAS, 4 Bannockb-trn, avė., 

Montreal, Canada.

I KANARUOS PARSIDUODA , 
Į Geros veislės ir gerai čiulba Kaina 

pigi. Kreipkitės arba rašykit šiuo 
adresu: (13)

JONAS SAVUL1ONIS
1 Pleasant Terr^ t>awrence, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI
ši A UčlAUS MAŠINERIJA. Klau

skite šiuo adresu:
Mrs. E. K. Dolangauskas

86 Broad sL, New Britain, Conn.

Pajieškau brolio Baltraus Lukos 
girdėjau, kad 1921 metais tarnavo 
Suvienytų Valstijų armijoje; iš Lie
tuvos paeina iš Patmaldabužės kaimo, 
Mika'išk’o vaisė, Mariampolės apsk. 
Kuris pirma-; praneš, skiriu $500 do
vanų. Taipgi pats lai atsišaukia (13) 

PETER LtfK.VS, ffannastown. Pa.

Agnieška Jankuniukė-Juščienė, pa
einu iš Mašiškių vienkiemio, Siesiktų 
parapijos, nesenai atvažiavau iš Lie
tuvos, pajieškau giminių ir pažįsta
mų Prašau atsisaukt šiuo adresu:

MRS. AG JUŠČIENĖ (13)
3701) So. Halsted st- Chicago, III.

Zablackai Juozas. Praras ir Petras, 
naeina iš Bartašiškių kaimo, Kaltinė
nų parapijos, Tauragės apskr., prieš 
karą gyveno kur tai Michigan ar 

i lilir.o’s valstijose. Prašau atsisaukt!.

Ar> iv • _____ 4.^-. arba katrie žino kur gyvena, malonė-- Gulbmil-. Gy\eDlOjiĮ sįį pranešti; yra svarbus reikalas 
galėtų būt perdaug tik tada, Į Jieško sesuo Agota Zablackai:ė-Tur- 
jeigu jiems truktų maisto.' 
Dabar gi duonos yra net per
daug. Amerika nežino kur 
savo kviečius, cukrų ir mėsą 
dėti. Nestinga taipgi nei dra
panų, nei kitų gyvenimo 

Į reikmenų. Taigi draugo nuo- 
įmonė, buk Amerikoj yra 
(apie 5,000,000 žmonių per-

VAŽIUOJU LIETUVON
Parduodu farmą už pusę kainos; 

už $750 — 40 akerių. prie šteito kelio, 
4 mylios nuo miesto; 15 akerių dirba
mos, stuba barnė ir šantė—geros, 
daug stulpų, malkų ir mažų įrankiu.

K. ŠAULEV1CIUS (14) 
R. 3. Box 25, Caro, Mich.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST. 
S. BOSTON, MASS., U.SJL

PARSIDUODA NAMAS su gara 
džiuni, didelis sklypas ž«-m< -, višti- 
ninkas, vaisiu medžiai. Methuen. Vie

■ ta kaip tik darbininkui žmogui. No
rint platesnių žinių klauskite pas 
H'illiam Ivanovich, 89 Oak street. 
Methuen, Mass. (16)

Pajieškau merjriros ar našlės nuo 
10 iki 50 metų. 5 pėdų ir 6 colių, turi 
svert 150, kuri turi $5,000. Jeigu tur 
ir mažiau, rašykite. Aš esu našlys, 
šviesios išvaizdos, mėlynų akių, ne
geriu ir nerūkau, turiu didelę farmą 
prie Brockton ■, esu turtingas. Su lai
šku prašau prisiųst ir paveikslą. 
ANT. T-IS, Box 24, Cochesett, Mass.

KOLEKTUOJAME
SENUS PINIGUS IR ŠTAMPAS, 

IR SENUS LAIŠKUS, ir mokame 
nuo $25.00 iki kelių tūkstančių. Pa
irai jų senumą ir vertę. Rašydami lai
škus ir norint informacijų prašome 
įdėt 2c. štampą atsakymui. (15) 
Mr. E. Pascoe, Box 391, Library, Pa.

PARSIDUODA TON1KO
BYSTĖ Priežastį pardavimo 
site pas savininką. Klauskite 
aišką “Keleivio” ofise, 253 
way, So. Boston, Mass.

1ŠDIR- 
sužino- 
tik per 
Broad- 

(14)

KOVA SU DEGTINĖS 
ŠMUGELNINKA1S.

Ties New Londonu užpe- 
rcilą sąvaitę butlegeriai mė
gino išvežti Į krantą kelis 
laivus degtinės. Visų pirma 
jie pasiuntė kelis tuščius bo
tus, kad suviliojus pakraš
čiu sargybą; paskui gi manė 
leisti prikrautus laivus. Daž
nai jiems pasiseka tuo budu 
sargus apgauti. Bet šį kartą, 
nepasisekė. Vienas jų lai
vas su degtine buvo sugau
tas, kitas paskandintas, o 
kiti apsisukę dūmė atgal į 
atviras jūres už 12 mylią ri
bos.

PALAIDI ŠUNES PIAU- 
NA STIRNAS.

Game-vardenai praneša, 
kad Fitc'nburgo apielinkėj 
susidariusi “kompanija” šu
nų pereitą sąvaitę papiovė 
8 stirnas. Įsakyta šunis šau
dyt.

Torringlon, Conn. — Sa- 
kykit, vyrai, kaip atsiginti ’ ”
nemandagių žmonių? Aš, 
skaitau keletą laikraščių,! 
bet pats mažai kada gaunu 
i rankas paimt. Kaip tik lai
kraštis ateina, tai vienas 
griebia sau, kitas sau, o man 
ir nelieka kas skaityti. Tas 
mane baisiai erzina, bet sa
kyti nedrįstu, manau gal su
sipras.

Kad pas mus yra nesąži
ningų žmonių, tai jus maty- ___
šit ir iš šito. Kai}) visur, taip' daug, neišlaiko kritikos.*Be- 
ir pas mus mažai kas dirba.'darbę turim ne dėl to, kad 
Daug tokių bedarbių pri- žmonių butu perdaug, bet 
klauso prie kelių pašalpinių dėl to, kacf žmonių darba 
draugijų ir išnaudoja jas: dirba mašinos. Vadinas, rei- 
tyčia neva apserga ir gauna Į;ja sutrumpinti darbo va- 
pašalpos daugiau, negu uz-. landas. Bet kapitalistai tam 
dirbdavo. Iš daktaro liudy- prješjngi, neštai kenkia jų 
mą gauti nesunku. Lazdele pelnams. Taigi reikia panai- 
pasiramsčiuodamas nueina kinti tokia tvarką, kur pra- 
pas daktarą, pasiskundžia, mOnės tikslas yra saujelės 
kad jam kojose reumatiz- žmonių pelnas." Reikia pa- 
mas ar kita panaši liga, ir naikinti kapitalizmą, o ives- 
liudymą gauna. Bet taip da-ti socialistinę tvarką, \uo- 
ryt nedera. met bedarbės klausimo vi-

Torringtono Pikčiurna. nebus.
Montello, Mass. — Siun * P- Adomaičiui. — Maikio 

čiu porą dolerių Maikiui Tėvas taria nuoširdų ačiū 
ant knygų ir tėvui ant “bin- už “puspadžius” ir gerus 
zų.” Aš pasistengsiu rasti linkėjimus.
“Keleiviui” keliatą naujų 
skaitytojų. Nors turiu jau 
60 metų, bet ranka dar ne
dreba — pats rašau. Darbi
ninkas iš manęs irgi dar ne
prastas. Dirbu ir uždirbu į 
dieną $6. Kad turėčiau va
karais skaitymo, prisiųskit 
“Keleivio” kalendorių. (Ka
lendorius jau pasibaigė. — 
Red.)

Tarnas Česnulevičius.

rai. Prašom nepamiršti mus 
ir toliaus.

(14)
MRS. AGOTA TURKIENĖ

?. O. Box 597. ’.Veston, Ont., Canada

i :ienė.

Pajieškau dėdės Jono Strakausko, 
išeina iš Gelgaudiškio parapijos, ša
kių apskr. Amerikoje jis gyvena apie 
:o metų. Aš esu Antano Strakausko 
sūnūs. Gerbiamas dėde, jeigu gyvas 

svarbių ži- 
jis randasi 

(15) 
STRAKAUSKAS 

Będz.in, Poland.

>rašan atsišaukti, turiu 
liu Arh i kurie rro kar 
nalonėkre pranešu.

KAZYS ....... ...........
Sielecka

Nuo Visokią Ligą 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nema'iimo. neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
nriemečio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo.

Pas mus galima gauti šimtai viso
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge- 
’iui esu suteikęs sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZELI/S BOTANICAL CO.
(IIERB SPECIALIST)

108.a Rroadway. So. Boston, Mass.
Atdara nuo 9 ryto išskyrus šventa

dienius. Pasiunčiam per paštą visur.

JOS ZARDACKAS
Visokios Rūšies Sieninius Popieras 

parduodu žemiausia kaina.
Pentinu ir pataisau abelnai viską, 

kas prie Namų reikalinjra. (12)
736 N. MONTELLO STREET, 

MONTELLO. MASS.

GYDUOLĖS
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už
laikau Trejas-Devynerias iš Palan
gos, 3 didumų už 75c., $1.50 ir $3.00 
Pristatau teisingai, be pinigų neriun- 
čiu M. KLIMAITIS (-)

3019 G lendate a'e, Pittsburgh, Pa.

SVARBI ŽINIA
Nupigintos Laivakortės.

Kas pirks pas mane laivakor
tes i Lietuvą ir iš Lietuvos iki 
1 d. Gegužės š. m., tas gaus žy
miai pigiau, būtent:

Nuvažiuoti ir parvažiuoti di
džiausiais ir greičiausiais lai
vais (Bremen. Europa ir kt.) iš 
New Yorko j Kauną ir atgal už 
$177.00 (pirmiau buvo $219.00; 
dabar sutaupinsite $42).

Kitais visais laivais iš New 
Yorko į Klaipėdą ir iš Klaipėdos* 
j New Yorką $150.00 (pirmiau 
buvo $181.00).

Tuoj kreipkitės asmeniškai, 
arba laiškais dėlei pasų, vizų ir 
kitų reikalingų dokumentų. Esu 
Notaras, darau visokius doku
mentus, daviernastis ir tt. Rei
kale kreipkitės šiuo adresu:

JONAS SEKYS (-)
226 Park St.. Hartford, Conn.

Tel. 6-1036.

I

s

A. Skipariui. 
laišką ir sveikinimus.

SUSTOK 
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA
VO VAIKUS

Ačiū už

FERŠOVĖ VOKIEČIŲ
VALDŽIOS ADVOKATĄ.

Hamburge buvo teisia
mas už politinius nusikalti
mus policijos saržentas. By-( 
les metu jisai išsitraukė re-’ 
volverį ir peršovė valdžios joje. Sniego visai nėra, tem- 
r.dvckr.tą. jperatura vidutinė. A. Jukna.

Evergreen, Aka., Canada. 
—Pas mus šįmet labai graži 
žiema, taip kaip Californi-

J^TEATSARGU? kooėji mas na
muose greitai apkrečia liga 

s:sa šeimiaą. Greitai sustabdvk.r 
kosėjimą su Severa’s Cougb Bal
sam. Užtikimas per 50 m. tą. Sau
gus. veikmingas, palengvina kvė
pavimą. suteikia greitą, raginan
čią pagclbą. Pas apriekininkus. 
V.irt®k Cntą TaMrto nn«

I

Vienintėlis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai
nelių. Išeina kas mėnesį 24 pu slapu; didumo.. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatrologijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą 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 “Juoką Kalendorių 1931 m." su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
juokų. Kalendorius 1D0 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu: 
MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, III.

P. S Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS’’ 
kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2 00 K: s užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.

laxR5a®ara«K5®«rois®«»®2seQ®B®»cK»»#<sa«5se

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS BALSAI

Riebalai tik nyksta
nuo puodų, skauradų, dišių

nūs, medį—abelnai valai. Milio
nai naudoja baltiniems skal
bimams be trynimo ir virinimo. 

Puodukas už puoduką, Rinso 
duoda dvigubai putų už kitus 
muilus—net kietam vandeny. 
Gaukit DIDELĮ namu paketą. 

Rinso 
Granuluotas muilas 

dišems ir valai

I tas naujas būdas plaut 
s! Pasidaryk pilną Idiu- 
;tų, gailių Rinso putų, 

dišias į tas putas... ir 
i:t riebalai prapuls! Nu

karštam vandeny, ir 
s nudžius žvilgančioms 
>nis be šluostymo. Maz-

Pamet
Lemais 
skala-.i 
ius dist 
ir aiškio 
gokit puodus ir skauradas tuo 
pačiu lengvu budu.

Rinso smetonuotose
-žvyro nėra. Vartokit 
stotkam.s, stiklams, 
niams. mazgok plytas,

j*

putose 
geriems 
sidabri- 
porcela- i

Papuošta daugelio spahnetų puikių paveikslą, 
223 pusią p. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

deklamnot ant viešų susirinkimą.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, AEIMINIAKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai rražianuia ir turtingiaunia eilių knyga lietavią kalboj*. 

Kiekviena* turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* nusipirkę* tą knygą paaidžlauga. Pinigu* gerta*- 

•>* siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikią aiškiai užrašyt aavo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I

i 
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AUDRA S.L.A.
“Keleivis” pastaraisiais lai

kais apie SLA. reikalus labai 
mažai rašo, greičiausia dėlto, 
kad gero nedaug gali rašyti, o 
blogo nenori rašyti. Kol ėjo ko
va su bolševikais, “Keleivis lai
kėsi griežtos pozicijos prieš 
tuos darbininku mulkintojus, 
ir daug prisidėjo prie to, kad ši
ta Amerikos lietuviu organiza
cija buvo išgelbėta nuo pražū
ties. Už tą SLA. nariai yra “Ke
leiviui” dėkingi ir jo pagelbos 
niekados neužmirš.

Nusikračius bolševikų, gali
ma buvo tikėtis SLA. naujos 
eros, taip sakant, rekonstrukci- 
jcs, reorganizacijos periodo, sa
vo rūšies renesanso. Vienok, ne
laimei pasitaikė blogos pasko
los, kurios neabejotinai davė ir 
dar duos žymių piniginių nuos
tolių. ir dėlto SLA. reikaluose 
kilo audra, kurios galo ir pasek
mių kol kas dar negalima numa
tyti. Svarbiausi s dabar neva 
klausimas, tai kas yra tikrasis 
taip vadinamos Devenio-Užuna- 
rio paskolos kaltininkas? Gal 
nevisi “Keleivio" skaitytojai 
yra susipažinę su faktais, todėl 
čionai paduosiu juos kaip jie at
rodo bešališkam žiūrovui. Tie 
faktai yra surinkti iš oficiališ- 
kų šaltinių, komisijų raportų ir 
SLA. prezidento Gegužio ir sek
retorės Jurgeliutės pasiaiškini
mų.

VVaterbury, Conn.. gyveno in
žinierius Petras Devenis, brolis 
d-ro Devenio (šis pastarasis 
yra vedęs Jono Vileišio dukterį). 
Jis buvo žinomas kaipo turtin- 
giausis lietuvis Naujojoj Ang
lijoj ; buvo savininkas kelių de
šimčių namų VVaterbury, ku
riuos jis pats statė, ir pasižy
mėjo kaipo patriotas-filantro- 
pas: kur tiktai buvo reikalingos 
aukos tautiškiems, visuomenės 
reikalams, ten Devenis buvo su 
šimtine ar daugiau. Tokiu budu 
jis išsidirbo pagarbą ir presty- 
žą Amerikos lietuvių tarpe.

1927 metų pradžioje jis atsi
dūrė SLA. centre proteguoda
mas Jokūbo Užunario, žymaus 
\Vaterburio lietuvio ir vietinės 
SLA. kuopos viršininko, pasko
lai aplikaciją. Ten Devenis SLA. 
sekretorei pareiškė, kad Užuna- 
ris esąs šildymų ir vandentiekių 
(heating and plumbing) kont- 
raktorius, kad jis dirbąs Deve
nio statomuose namuose ir da
bar jam pritrukę pinigų, kas 
trukdą Deveniui statybos pro
gresą su namų pabaigimu, ir pra
šė jam §25.000 paskolos, aseku- 
ruotcs nekiinojamaja nuosavybe 
vertės $55.000. Tuo pat laiku jis 
pristatė apkainavimą (appraise- 
ment) su parašais žinomų žmo
nių. kaip bankierius Kazemėkas 
ir tūlas Upjohn, žinomas nuosa
vybių vertelga. Aplikacijos ir 
apkainavimo dokumentų da
bar negalima rasti, todėl ne
galima pasakyti, ar tie parašai 
buvo tikri, ar paties Devenio 
padirbti.

Tokiose aplinkybėse SLA. Pil
domoji Taryba nutarė paskolą 
duoti ir Užunariui buvo pasiųs
tas čekis. Ar čekį nusiuntė iždi
ninkas Paukštys, ar sekretorė 
Jurgeliutė, — aiškiai negalima 
pasakyti, nes sekretorė neatsi
mena, o buv. ižd. Paukštys jau 
miręs. Užunaris tą čekį perda
vė Deveniui, ir šis pasiėmė pi
nigus.

Kiek vėliau buvo pristatyti 
dokumentai, kaip “nota” (vek
selis), “mortgage" ir “certifi- 
cate of title.” Iš paviršiaus visi 
dokumentai atrodo tvarkoj, bet 
expertui pastudijavus pasirodė, 
kad “certificate of title” yra aiš
ki falsifikacija; kad paskolą 
duodant namas priklausė Deve
niui ir kad ant to namo jau bu
vo du mortgičiai (ne vienas, 
kaip laikraščiai rašo; bet antras 
mortgičius buvo atmokėtas kiek 
vėliau, jnatoma. pinigais iš 
SLA. gautais), ir kad ištikrujų 
namas nebuvo vertesnis kaip 
$17,000. Apmokėjus antrą mort- 
gičių, pasiliko dar pirmas su

moj $12.000. su kelių metų ne- 
mokėtcmis taksomis ir vandens 
bylomis. Tuo budu SLA. prara
do visus savo paskolintus pini
gus ir procentus ant jų. ir da 
turėjo užmokėt $1.700 miestui 
taksų, kad neparduotų namo. 
Dabar kyla klausimas, kas tam 
viskam kaltas? jt 

Jei užmiršime ypatiškumus ir 
simpatijas ar antipatijas prie 
vieno ar kito SLA. Pildomosios 
Tarybos nario, mes busime pri
versti aiškiai pasakyti, jog tik
ruoju kaltininku buvo laktas, 
kad SLA. reikalai buvo tvarko- i 
mi tiesiog neleistinu budu, ir 
stoka bent elementarinio nusi-' 
manymo apie biznį. Niekur, nie
kados, niekas neįtarė ir neita- i 
ria. kad bent kuris P. T. narys. 
iš to incidento butų turėjęs as- • 
meninės naudos. Todėl nemalo
nu buvo matyti p. St. Gegužio 
užsipuolimai ant p. Jurgeliutės. 
kaip ir kitos žemos rūšies insi
nuacijos. Aišku, kad SLA. nie
kas apvogti (apart Devenio) 
nenorėjo. Tad kodėl tie piktu
mai P. T. tarpe, kurie priėjo net 
prie to, kad p. St. Gegužis, apsi
lenkdamas su komisijų reko
mendacijomis — tų komisijų, 
kurioms SLA. 36-ti^ Seimas rei
kalą pavedė — pareikalavo se
kretorės Jurgeliutės rezignaci
jos?

Dalykas mat tame, kad įsta
tymai aiškiai pasako, jog už ši
tokius nuostolius atsako savo 
turtu organizacijos viršininkai, 
kurie balsavo tokią paskolą da
ryt. Taigi dėl to ir bandoma vi
są bėdą suversti ant sekretorės 
Jurgeliutės, kad kitiems P. T. 
nariams nereikėtų ypatiškai at
sakyti. Eet argi reikia tokį 
skandalą daryti?

Aš manau, kad SLA. nariai 
įvertina p. St. Gegužio ir kitų 
P. T. narių užsitamavimą. ir 
pasitaikius tokiai klaidai, var
giai iš jo ar kitų P. T. narių at
lyginimo reikalaus. Iždininkas 
Paukštys yra miręs ir laikas jau 
praėjęs, kad prie jo turto ar 
kaucijos butų galima kabintis. 
Visi žinom, kad d-ras Klimas 
tame incidente jokios nužiūri
mos rolės nelošė ir jo rankos 
yra švarios. Vice-pirmininkas 
Kamarauskas ir iždo globėjai. 
Raginskas ir Danielius — neap
mokami P. T. nariai — neturė
jo nei progos, nei galimybės da
lykų tyrinėti, ir todėl už pasko
los davimą balsavo tiktai pasi
remdami prezidento ir sekreto
rės rekomendacijomis, žinoda
mi gerai, kad SLA. advokatas 
turi prižiūrėt dokumentų tikru
mą ir kitus dalykus. Taigi, nors 
legaliai visi už paskolą balsavu
sieji atsako pilnai savo turtu, 
jei klausimas atsidurtų valsti
jos teisme, vienok musų tarpe, 
tiktai p. St. Gegužis, p-lė Jurge
liutė ir adv. Lopatto atrodo kaip 
artimiausi asmenys, kurie galė
jo tą katastrofą prašalinti. Ir 
štai kodėl:

Visa Pildomoji Taryba nu
balsavo duoti $25,000 ant namų 
nevertų daugiau kaip $17.000. 
Vadinasi, nežiūrint kas buvo 
kaltas dėl dokumentų netikru
mo ar advokato instrukcijų ne
pildymo, šitas Pildomos Tary
bos nubalsavimas vistiek butų 
davęs Susivienijimui nuostolio; 
skirtumas galėtų būt tas. kad 
vietoj $32.000. to nuostolio bu
tų $20.000. reiškia, nusimestų 
$12,000 pirmojo mortgičiaus. 
Taigi, jeigu p-lė Jurgeliutė ir 
butų už kitus P. T. narius kal
tesnė. tai jos kaltė butų tik dėl 
tų $12.000. Na. o p. St. Gegužis 
norėtų suversti kaltę ant jos už 
visus $32,000! Tas tai jau tik
rai ne džentelmoniškai.

Kaipo prezidentas, p. St. Ge
gužis gauna $500 į metus algos, 
jis yra galva organizacijos, ir jo 
dalykas buvo sekančiame P. T. 
posėdyje pareikalauti raporto iš 
“neužbaigtų dalykų" nuo iždi
ninko, sekretoriaus ir advokato, 
ir užprotokoluoti, ar Užunariui 
nubalsuota paskola perėjo pri-

Žymesni įvykiai Ir Žmonės

(1) Didžiausis visam pasaulyanglų karo laivas “Nelson,” kuris šicmis dienomis prasisprau
dė Panamos kanalu, turėdamas vos kelis colius liuoso tarpo. (2) South Dakotos senatorius Bu- 
low ir jo "10 galionų skrybėlė.” (3) Karo veteranų biuras Ne\v Yorke, kur veteranai pildo ap
likacijas paskolai gauti.

A F i?, u t-~
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

I Lengvas Budas Išvokti Angliškai 
i Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 

. lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
Į gali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
i Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
; Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
t leant, važiuojant kur nors, nuėjus 
i krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir*gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. Pusi. 95...................... 35c.

“Jaunystes Karšti*.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas,Vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. S. S.” arba Šliublnž iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokinga* 

ir geras perstatymui Kaina .... loc

Piršlys Suvadžtotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Knitigo Meilė. Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................. 25c.

«
■ Nihilistai. Tragedija trijuose actuose.

Veikalas perstoto nužudymą caro
■ Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
! kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- 
I viso rSkaiaujamos tik 28 ypatos.

So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
Arento Antane Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

. K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
11914 m., pusi. 23..................  10c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus ar.glų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 

į skaityti.............................................. 215c

deramo j tvarkoj. Bet nieko pa
našaus nepadaryta. Ponas pre
zidentas pats prisipažįsta, kad 
jis į kitų P. T. narių darbus ne
sikišdavo. Kad butų “kišęsis,” 
gal butų pastebėta netvarka. 
SLA. advokatas taipgi turėjo 
prižiūrėti, kad jo instrukcijos 
outų pildomos. Jo pareiga se
kančiam susirinkime buvo pa
reikalauti dokumentų. Klaidą 
jis galėjo pastebėti dar 1927 
metais. Bet visa Pildomoji Ta
ryba snaudė, o kai pasidarė or
ganizacijai nuostolis, tai kaltė 
yra mėtoma nuo vieno kitam.

Viename savo raštų p. St. 
Gegužis kalba, buk jis manęs 
(jo pareiga buvo žinoti), kad 
Susivienijime reikalai yra ve
dami taip kaip bankuose. To
kiam manymui nebuvo pagrin
do. Bankuose prezidentas, sek-, 
retorius, iždininkas ir direkto-,
riai yra vienoj vietoj. Musų “Viską riškim tik geruoju!”— 
P. T. yra išsimėčiusi po visą A- 
meriką. Bankuose visi viršinin
kai yra gerai apmokami eksper
tai. Pas mus to nėra.

Tikra biznio sistema bankuo
se ir tokiose kaip SLA. organi
zacijose yra tokia, kad prista
čius reikalingus su paskolos ap
likacija dokumentus, ištyrus

Humoristika

DAINA APIE NUSIGINKLA
VIMO KOMEDIJĄ.

*

Sako ekscelencijos. 
Kalba, rašo, deklamuoja, 
Daro konferencijas. 
"Karas baisiai blogas daiktas! 
Jis visiems—pavojus...
Kad greičiau karai tik baigtųs.— 
Butų žemėj rojus...

i Vokietis tada francuzą 
Kakton pabučiuotų, 

nuosavybės vertę ir P. T. arba apkabintų rusą
direktoriams nubalsavus pasko- *r darytų puotą...

Ir nors kartą gal nurimtų 
Karštakošis lenkas, 
Nuo kaimynų jis nuimtų 
Savo ilgas rankas. 
Ir japonas, ir italas, 
ir amerikonas 
Džiaugtųs, kad atėjo galas 
Visiems velnio monams... 
Proletarai tad nustotų 
Keikt vargšą buržujų... 
Nebereiktų nė armotų, 
Nė nuodingų dujų... 
Karas baisiai blogas daiktas! 
Jis visiems — pavojus... 
Kad greičiau karai tik baigtųs. 
Butų žemėj rojus”... 
Taip sau čiulba diplomatai 
Suvažiavę būrin, 
čiulba jau kelinti metai, 
Nes jie laiko turi...
Bet kai jie tik išsiskirsto,— 
Taika — sveika dingus! 
Diplomatas namie virsta 
Nuožmus ir karingas. 
“Jie apgaut mane norėjo 
Tais taikingais žodž.iais... 
žinom mes tuos geradėjus, 
Ir jų norus godžius”... 
ir kiekvienas savo šalį 
Stiprina, ginkluoja... 
O kuris jau nebegali, 
Baisiai aimanuoja... 
Ir namie jie taiką uja, 
Kaip tik kas išmano: 
“Tik daugiau nuodingų dujų 
Ir aeroplanų!
Reikia mums greičiau pavyti 
Plėšrųjį kaimyną...

ią duoti, viskas yra perduoda
ma legaliam patarėjui arba ad
vokatui. kuriam yra paduoda
mas ir čekis. Jis jau žino, ką ir 
kaip daryti, kad gauti atatinka
mus dokumentus ir kad pinigai 
butų įduoti tiktai tada, kai rei
kalingi dokumentai yra užre
gistruoti ir saugumas užtikrin
tas.

Klaida buvo visos P. T. sko
lint $25,000 ant namo, kurio 
vertė nebuvo tinkamai ištirta. 
Nemažesnė Pildomos Tarybos 
klaida buvo pavesti — kaip ir 
dabar kad yra — visus SLA. rei
kalus tvarkyti sekretorei, kuri 
turi prižiūrėti dvidešimts su 
virš tūkstančių narių stovį ir 
atsakinėti į tūkstančius laiškų. 
Nemažesnė klaida buvo ir SLA. 
!egalio patarėjo leisti velioniui 
Paukščiui, kuris su vargu savo 
pavardę pasirašydavo, arba sek
retorei Jurgeliutei priiminėti 
“mortgičių” ir “title” dokumen
tus, apie kurių vertę ir svarbu
mą jie jokio supratimo negalė
jo turėti. Taip pat klaida buvo 
p. St. Gegužio, kad sekančiam 
P. T. posėdyje nepareikalavo 
Užunario paskolos kaip ir kitų 
paskolų reikale, raportų ir do
kumentų. kuriuos adv. Lopatto 
jutų peržiūrėjęs ir falsifikaci
jas ar trukumus suradęs.

Taigi klaidos. nemalonios
klaidos, skaudžios ir daug lė- Kažką nauja jau, matyti, 
šuojančios klaidos. Iš jų pasi- Jis pasigamino!”... 
mokykim, o ateityje jų nebus. Ir lenktynės eina uolios 
Barniai ir polemikos dalykų ne- Ginklų fabrikuose, 
atmainys, kaltininkų ir tų klai- Vejas vienas kitą šuoliais, 
du autorių “nekaltais berne- Dirba išsijuosę.
liais” ar “nekaltomis mergelė
mis” nepadarys. SLA. nariai vi
są dalyką supranta, nei vieno 
jokiose suktybėse neįtaria, ir 
todėl ar nebūtų laikas apie ką 
nors konstruktyvi pakalbėti? 
Dirva plati, o darbininkų entu
ziastų mažai. Vienok 37-tas 
Seimas artinas, ir iki tam Sei
mui mes dar daug ką nuveikti 
galėtume, jei norėtume.

F. J. Ragočius.

Kai minėt vėl taiką ima,— 
Sunku jiems tikėti...
Nes dėl fabrikų ūžimo 
žodžių nebgirdėti.

Ab. Krimas,

KAZYRIU0JANT.
—Kas tai. kad pas jį visuo

met pilna ranka bulkių.
—Matai, jis supirkinėjo ba

daujančiai šiaurės Lietuvai bul
ves. A. S.

įevė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužiaosi, kaip 

iniovus gyveno žiloje senovėje, Kaip 
jis kovojo su ir kaip civilizavo-
si. Daugelis paveikslų įvairių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal L. Rei
du parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass^ 1912 m., pu*i. 63....................zoc.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Kc- 
1 rėkta. Jose nurodoma kaip žmones 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt....................-............. 2.*®

I
I 
t

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

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt si- 
t4 knygą. Is jos dasižinosi, kad v^ rąi 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
.yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. .................... -....................
Drūtuose audeklo apdaruose ....

Kode! Aš Netikiu i Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi. ..... •20c-

Kur Musų Bočiai Gyveno? — 
tyrinėjimas, kur buvo pirmot.nd 

žmonių lopšinė. Knyga labai_ pa- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. Z5e.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* 
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (21 Lietuvos moterų t* 
riškių šventes; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32. ......•••••••• -’ C-

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais ps- 

veikslais, perstatančisis įvairius nuo- 
dkius nuo prieš sutverta* pasaubo 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus- 
iapiai. Kaina  ........................  $1.0>

Kaip Senovės Žmonės p.-rsisiatyd-.
Sau Žemę. — Labai įdomus se. 

filosofų daleidimai apie žemes ’švaiz- 
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dal:s yra: “’č- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsi: a- 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
10 pusL ........................................... 13®-

• Deiko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 
' —Dėlto, kad norisi, atsakys koi* 
nemokša. Bet deiko g' norisi? IX -c 
be valgio žmogus silpsta? Ir dcą. 
vienas maistas duoda daugiau spė’ ų 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikis 
cukraus, druskos ir kitų panašią da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų ?
tuos klausimus suprasi tiktai iš » » 
knygutės. Paraše D-ras G-mus
Kama 15*-

Lyiiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisa- 
goti. Parašė D-ras F. MatujoiLs.

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

Tabakas, kaip ji? žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apo-ovą 

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

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

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gyr.ė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdž^ - ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas že.nlapls 
parodo dabartinės Lietuvos rub '.ros 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respub’’- 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis ss 
bolševikais, sutartis su latviais, apte 
šymas visų musių su lenkais ir it 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0* 
Drūtais audeklo apdarais.......... $ ’ 5*s

Džian Bambo-r Spyčiai. —— Ir kito, 
fonėa. Daugiau juoku, negu Amen 

toj munkamo. šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyriai,’' e’lės, pa 
sikalbėjimai, humoristiski straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25*-
Monologai ir Deklamacijos. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revcliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiško* ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos gero3. Tinka viso
kiems apvaiksčiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
d a. So. iSoston, iv 14 ni 9 ........ 25c.
Apie Dievą, Velnią. Bangu ir Braga 

ra. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
ginusias pasauiyje kalbėtojas ir rsib 
lijos prietaru naikintojas- 72 
puslapiu ..........................................

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kai!
Nojus galėjo surinkti į kelias die 

' nas visų veislių gyvūnus, kurie gyye 
na išsimėtę po visą žemė3 kamuolį.' 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės’ 
tiek vandens, kad visą žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasta i 

| po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
I ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, j kuriuos negali atsa- 

' kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
be galo įdomi. Kas žodis — ta: fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Moaslas i? 
mokslas nuo pradžias iki gale.
Kaina ..............................................
Amerikos Macochas. — A”ba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................19C.
Kcnigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystes istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šia knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globę. Parašė kun. Geo. 
Towr.send Fu*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.................. 25c.
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

h'istorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokiu patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems, iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica- 
go’, III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta......................................  $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kode! turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kama .............. 2oc.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Be bei, vertė V. K. R. Yra tai svar 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m..........................$2.00
Eilės ir Str?.ip?-’iai. Šioj knygoj tc.lp» |

23 gražios eilės, daugybė straipa ■ i 
niy, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................28c i.
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GERAI ATSAKĖ.
Kartą nedėlinėj mokykloj 

ėjo kunigas, 
čįus ir sako:

—Gerai mano avelės ir avi
nukai ; gausingai susirinkot.

Kiek palaukęs kunigas pridū
rė:

—Kaip jus mislinat, vaiku
čiai. o kas aš?

—Didelis avinas
vienas vaikas.

Frank G. Bush.

at-
apžiurėjo vaiku-

atsako

I

I

VIRŠININKAS IR TOKIŲ 
DALYKŲ NEŽINO.

—Kas čia tave atvedė?— 
klausia policijos viršininkas pi
lietį.

—Du policininkai, ponas vir
šininke.

—Tur būt girtas buvai?
i —Tikra tiesa, ponas viršinin- 
; ke. Man atrodo, kad abudu 
jcininkai buvo girti.

poli-

PAPIRKTAS.
Sugrįžęs iš kelionės 

klausia savo septynių 
vaiką:

—Kas naujo, Jonuk?
—Negaliu pasakyti.
—Dėl ko?
—Dėl to. kad naujas tėvelis, 

kuris buvo pas mus, kai tavęs 
namie nebuvo, davė man 10 cen
tų.

tėvas 
metų

YRA Už KĄ MYLĖT!
—Džianas pas mus žinomas 

kaip arkliavagis. Jo visi farme- 
riai nekenčia, bet aš juomi pa
tenkintas.

—Kodėl?
—Todėl, kad porą metų atgal 

pas mane jis vietoj arklio pavo
gė žmoną. D-cis.

OI. TIE VAIKAI!
šikštuolis. — Eik šen. 

cuk! Ar tu manęs jau nebepa
žįsti ?

Vincukas. — Pažįstu. Musų 
pape tankiai apie tave šneka. 
Tu esi mamės pusblolis. Tu sy
kį pas mus gyvenai tlis nedėlias 
ii uz buldą neužmokėjai.

Vin-

i 
»♦ t t

»

Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė Le~

VVallace. 472 pust....................... $2.&<

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Isteriška* 

romansas M. Eernato’vicz’c
468 pusi.......................................... 51.34

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj ietrs 
44 geriausių Jovaro dainų. Jo3 tin

ka deklamacijoms ir dr.inav:rrtui. kaly 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32.............................................. 1«e

Skilvio Uždegimas 
irrugštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

PepsinicSeftzer
Sako R

SAMPEUS DYKAI
___ . rašyk
Pvsinic Seltw Ck Vomsttr. Mota.

»

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 $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, Sc. Boston, Mmj.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

JEI NE PROTESTONAS 
LATVIS, TAI MIRUSI 
KATALIKĄ BUTŲ-TE
KĘ MAIŠE PALAIDOT.
Griežiškė. Čia pas Ly- 

mantienę inamiaująpčiam 
beturčiui pasimirė vaikas. 
Vaiko motina kreipėsi į ap
linkinius ūkininkus prašy
dama lentų karstui sukalti 
ir arklių lavonui i Šakynos 

• kapus nuvežti. Bet nei len
tų, nei arklio ji negavo. Ta
da vaiko lavoną ji Įsikišo 
maišan ir pati nusinešė Ša- 
kynon. Ten pas latvį Rem- 
kiną ji gavo pasidirbdinti 
kai stą ir kapinėse vaiką pa
laidojo. Reikia pasakyti, 
kad Griežiškėse gyvena 
stambus ukininkai-bajorai, 
bet beturčio žmogaus jie ne
užjaučia ir nesupranta.

I

ŠTAI KAIP DAVATKOS 
KERŠINA KUNIGAMS.
“Žemaitis” rašo, kad Tel

šių policija areštavo Valę 
Drazdauskaitę už tai, kad ji 
iš keršto klebonui Narkevi
čiui pribiauriojo Telšių vys
kupijos katedrą (bažnyčią). 

■ (Esą ji pribiauriojusi į ak
menį su švęstu vandeniu).

■ ■■ I - ■
I I

1

LIETUVOJE VIEŠPA
TAUJA DAR VIDUR

AMŽIŲ DVASIA.
Lietuvos katalikų bažny

tinė vyriausybė per savo vys
kupus uždraudė tikintiems 
skaityti apie 50 knygų. Tarp 
jų Diumos vertimus ir prof. 
Hei bačiausko raštus, Kavo- 
liaus knygą: bažnytinės ti
kybinės, mišriosios ir civili
nės metrikacijos padėjimas 
Lietuvoje bei Belecko kny
gelę : “Nuodėmių gatvė,” 
nes šioje knygutėje aprašy
ta Kauno paleistuvybės ur
vai, kuriuos anot Belecko 
plačiai lanką ir kunigai.

Pelėdos šviesos bijo.

MIŠKE RADO LAVONĄ.
Vasario 26 d. Liubavo 

valsčiaus, Rekilijos miškely 
rasta nežinomo piliečio la
vonas. Lavoną apžiurėjus 
nustatyta, kad jis nušautas 
revolverio šuviu iš užpaka
lio. Be to, pas lavoną rasta 
24 šoviniai, bet dokumento 
jokio nerasta.

Spėjama, kad jis buvęs 
lenkų pusėj ir ėjo per liniją 
į Lietuvą. Tai liudija rasti 
pas lavoną lenkiški degtu
kai.

žmogžudys irgi buvęs iš 
lenkų pusės, nes rasta atei
nant ir grįžtant pėdsakai.

ŽIAURUS ŽMOGUS.
Kuršėnų policija sužino- 

; jo, kad vienas pilietis, jau 
kuris laikas laiko pririštą 
prie sienos nenormalaus 
proto Liudą Pleškevičiutę— 
38 metų amžiaus. Policija 
Pleškevičiutę paleido ir ati- 

■ davė jos giminėms._______ i
KAUNO RINKOSE.
Vasario vidury Kauno 

rinkose kainos buvo tokios: i,
Arklių rinka. — Gausiai

i privesta arklių, tačiau pasiu-į x.. ..
i lymas kelis syk mažesnis už teismo valstybės gynėjas J. 
pareikalavimą. Moka nuo Zdanavičius pravedė ir per- 
100 ligi 1,000 litų. Arklių davė teismo tardytojams ir 
rinkoj, kaip paprastai, gy
vai sukinėjas čigonai maini-

! kauto jai.
' Karvės.—Už pieninę kar
vę Kauno rinkoj mokama 
nuo 200 ligi 500 litų. Kar- 

, vės geriau yra perkamos tos, 
kurios turi kilmės liudymus.

Kiaulių rinka kiek blo- 
Jgesnė. Rinka skęsta kiaulė
je, bet jų pirkti nėra kanu.

J Ūkininkai labai skundžiasi, 
kad kiaulių nėra kur dėti. 
“Bekonai mus tiesiog ėda,”, 
sako ūkininkai. 1___ r__ _________ _____

Žuvų rinkoj didelis gyvu- kevičių ir (2) Rudaminos 
mas. Gyvą žuvį į Kauno rin- vikarą^ Mačiulaitį. 
ką atgabena iš Nevėžio eže- Be to, 5 kvotas apie kuni- 
rų ir Klaipėdos. Už gyvą gus nutraukė: (1) Mariam- 
žuvį mokama: už 1 kilogra- pelės parapijos kleboną Ja- 
mą karpių 5.05 lit., lydekos senauską, (2) Mariampolės 
1 klg. 5 It.; šaldyta žuvis parapijos kunigą Andziulį, 
gaunama iš Klaipėdos arba (3) Lazdijų kleboną Ado- 
Zarasų apskr. Mokama: už maitį, (4) Kapčiamiesčio 
ieščių 1 klg. 3-3.05 lt., selia- kleboną Zdankų ir vikarą 
vą — 2 lt., stintą — 1.05 lt., Baužį ir Alytaus kleboną 
smulkią žuvį — 1-1.05 lit. Baltrušaitį.

Kun. Lipnickas Panevėžy

t
s
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LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS

UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
(1) Iš New Yorko Gegužės-May 27 

o iš Bostono Gegužės-May 28
Stačiai i KLAIPĖDĄ, be persėdimo Gražiuoju CUNARD Laivu

LANCASTRIA
(2) Birželio-June 16

Iš NewYorko per Southatr.ptonų į KLĄJPĖDĄ 
Puikiausiuoju CUNARD Espresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Dovanai aplankant Didžiausį Pasaulio Miestą Londonu, šiai Ekskttr- . 
sijai Anglijos Lietuviai rengia specialj priėmimą Londono Liet. Kliube 
Abi Ekskursijos plauks j Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį Kiel kanalų 
Parduoda Laivakortes, bei Keleivių Čekius; išrū

pina dokumentus bei pilnai išrengia kelionėn
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄ-GA:

RICHMOND TRUST CO., 
2701 E. Alleghenv Av. Philadelphia 
EAUKTYTĖ MISS J.
123 Millbury St, Woreester, Mass. 

SEK YS JOHN
226 Park St, Hartford, Conn.

' SIDABRAS K.
! 875 Camhridge. Cambridge. Mass.
į STl LUINAS V. M.

3255 S. Halsted St, Chicago, III. 
MIKOLAIMS P.

188 Sands St, Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS A. S.

197 Adams St, Nevrark, N. J. 
URBSZO J. J.

| i 87 Oak St, Lavrence, Mass. 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St, Watcrbury, Conn. 
“VIENYBĖ"

193 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
VARASHIS A.
So12th & Carson, Pittsburgh,Pa. 

5VEISUL K. J.
1128 \Vashington, N’orvood, Mass.

i ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St, Chicago, III.

s
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Kur Dykaduoniai Gyvenimu Naudojasi.
KELEIVIS '

Čia matome maudymosi ir teniso kliubą netoli Palm Beach, Floridoj. Tai vieta, kur susiren
ka tik pati riebiausia Amerikos dykaduoniu Smetona. Bile kas čia ir su pinigais neįleidžiamas.

; <

KUNIGŲ BYLOS TEIS
MUOSE.

Mariampolės apygardos

taikos teisėjams kvotas apie 
kunigus.

Teismo tardytojams: (1) 
apie Alytaus parapijos vika
rą Tumosą, (2) apie Kalva
rijos vikarą Feliksą Smogi
ui, (3) apie Seirijų vikarą 
Palukaitį, (4) Griškabū
džio kleboną Vaičaitį ir vi
karą Barčaitį, (5) apie Nau
miesčio vikarus Balsį ir Ži
linską ir (6) Garliavos vi
karą M. Krupavičių.

Taikos teisėjams: (1) Lu
kšių parapijos vikarą Skir-

Be to, 5 kvotas apie kuni-

smulkią žuvį — 1-1.05 lit. Baltrušaitį.
Produktų prikrauta bėga- Kun. Lipnickas Panevėžy 

lės. Sviesto, kaip molio, su- turįs net 3 bylas: (1) Pane
rių, kiaušinių, obuolių ir tt. vėžio policijos viršininkas 

į Obuolių žydai atveža į Kau- iškėlė bylą už tai, kad jis 
: no rinką iš Ukmergės ir Kė- nesilaikė karo komendanto 
1 dainių. įsakymo iš Panevėžio nie

kur neišvažiuoti. (2) Pas tą 
patį taikos teisėją už pa
mokslą. (3) Pas Linkuvos 
taikos teisėją taip pat už pa
mokslą.

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

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon St.. Morcester, Mass. j 

BALTUTIS P. P.
3327 S. Halsted St., Chicago, Iii. j 

BARTKEVIČIA P.
678 N. Main St., Mor.fello. Mnss. j

BOGDON J. G.
432 W. Long Avė.. DuBois. Pa. I 

“DIRVA”
68 Superior Avė.. Cleveland, O. 

Franklin Sav. & Trust Co.
K. VAIŠNORA, Manager.

2615 Penn. Avė., Pittsburgh. Pa. >
GF.NDROLIUS N.

361 Broadway, So. Boston, Mass. 
KAžEMĖKAS K. CH.

797 Bank St., Waterbury, Conn.
MAKAREVIČIUS K.

95 Liberty St., Ansonia, Conn. 
MOLIS P.

1730 - 24-th St., Detroit, Mich. 
“NAUJIENOS“ į

1739 S. Halsted St, Chicago, III. •
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lEKSPRALOTAS OLŠAUS- 
iKAS RENGIAS Į UŽSIENI

Kaunas. — K. Olšauskas 
rūpinasi užsienio pasu. Bet 
Olšausko prašymas vidaus 
reikalų ministerijoj tebegu
li nuo to sykio, kai Birštone

“CUKRINĖ” NUVARĖ 
Į KAPUS.

Žvingiai. — Nežiūrint į 
tai, kad Lietuvoje yra vals
tybinis degtinės monopolis; 
nežiūrint į tai, kad degtinė 
gana pigi (5 litai už litrą); f 
žmonės vis dar plačiai var-! įvyko tragedija ir Olšauskas 
toja naminę, šitą skystimė
lį žmonės pakrikštino įvai
riais vardais: samagonka, 
cukrinė, kumuška ir tt.

Namie padarytas alkoho
lis, lygiai kaip ir Amerikos 
“munšainas,” labai kenkia 
sveikatai. Daugelį jis nuva
ro į kapus, o dar daugiau 
žmonių palieka visam am
žiui ligoniais.

Štai atsitikimas pas mus. 
Nesenai palaidojo 26 m. 
jaunikaitį, kuris prieš kelis 
metus buvo diktas, kaip 
ąžuolas. Bet štai šiandien 
guli šaltoje žemelėje. Butų 
gal negulėjęs, jei ne “cukri
nė,” kuria dabar visas kai
mas patvinęs. Mat, “cukri
nės” gamintojai per daug 
deda į ją muilinio akmens, 
kuris visą organizmą suėda, 
d ypač plaučius.

užsienio pasą buvo pasirū
pinęs. Valdininkai dabar 
parodė Olšauskui tą pasą ir 
klausia gal tą patį pratęsti. 
Olšauskas sako:—taip taip. 
Prašau pratęsti tą patį!”

Paskui valdininkai paste
bi, kad senam pase įrašyta, 
“pralotas Olšauskas.”

—Tai kaip su tuo praloto 
žodžiu bus?—klausia Ol
šauską valdininkai.

Olšauskas nurausta ir iš
eina. Paskui tuo pačiu reika
lu kreipės į Piliečių apsau
gos departamento direkto
rių.

Dabartiniu laiku Olšaus
kas gyvena jau Šveicarijoj, 
iš kur parašė Lietuvos val
džiai grietą raštą, kad jam 
butų grąžintos visos teismo 
atimtos teisės. “Jeigu jus 
paleidot mane iš kalėjimo, 
sako Olšauskas, tai reiškia 

' aš buvau nekaltas.” Reiškia, 
i Olšauskas dabar spiauna 
ant Smetonos ir juokiasi iš 

parduodamas iš viešo jo, kad žmogžudžiui dova
nojo bausmę.

| LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. Į
Paskutiniu laiku pas mus 

j buvo tikrai Sibiriška žiema. 
; Užpustė visus kelius ir lau- 
įkus. Pasitaiko tokių dienų, 
kad dėl biaurių pusnynų Į 
mokyklą nei vaikai nesusi
renka.

Gavau kelis numerius 
“Keleivio,” bet visų negau
nu; matyt, mūsiškė cenzūra 
nepraleidžia, nežiūrint į tai, 
kad “Keleivio” tonas suvis 
atrodo ramus.

Šių dienų viešam musų 
gyvenime didžiausi lermą 
sudaro kunigų kova su val
džia, apie kurią ir pas jus 
laikraščiai turbut nemažai 
rašo. Bet matyt, kad ta ko
va ilgai netruks, nes jau “tė
vą” Olšauską paleido iš ka;- 
Įėjimo; toliau, žinoma, seks 
kitokie nusileidimai ir su 
dievų pagelba užviešpataus 
vėl ramybė šioje ašarų pa
kalnėje, ir vėl atsinaujins 
senovės bičiulystė.

Darbo žmonių padėtimi 
niekas nesirūpina. Paviršu
tiniai žiūrint, atrodo viskas 
tvarkoj. Ypač maistas Lie
tuvoje šįmet labai pigus. Bet 
uždarbiai taip sumažėjo, 
kad daug vargdienių pusba
džiu gyvena. Paprastas dar
bininkas, pavyzdžiui, per
nai Jurbarke uždirbdavo 
pas žydus po 4-5 litus die
nai; šįmet gi apie pustrečio 
lito, ir už šį ubagišką pelną 
bedarbiai varžosi. Ir tokių 
vargdienių skaičius kasmet 
auga, nes durys jau net į 
Brazilijos gyvatynus tapo 
uždarytos. O dvi sąvaites at
gal Jurbarko prabaščius vėl 
apie du tūkstančius litų kor
tomis pralošė. J-

EKSKOMUNIKUOS 
RABINĄ

“Tempo” praneša, kad 
Šiluvos rabinas, jau senas 
žmogus, nesenai “apsiskan- 
dalinęs” su viena katalike 
—su ja praleidęs naktį, esąs 
traukiamas rabinų teisman 
ir greičiausia busiąs eksko
munikuotas — jam uždrau
siu rabinauti. Tai butų pir
mas atsitikimas Lietuvoj.

NUBAUDĖ UŽ AUKŠTUS • 
PROCENTUS.

Rokiškis. Vasario 7 d. Pa
nevėžio apygardos teismas 
K. Baroną, Kalvių k., Ka
majų valsčiaus, nubaudė 
vienu mėnesiu kalėjimo ir 
1,000 litų už didelių procen
tų ėmimą.

28 Metus Neturėjau 
Pilvo Skausmo

“Toronto, Ont., Dec. 6, 1930.—Per 
28 metus aš vartojau

Trinerio Kartų Vyną 
ir galiu jumis užtikrinti, kad jis už
laikė mane sveiku ir smagiu nuo pil
vo skausmų. Paul Sychoniuk.”

Trinerio Kartus Vynas yra vaistas 
kuris paliečia visas keturias svarbiau
sias vietas: pilvų, žarnas, jaknas ir 
pūslę. Užsikimšimas tų dalių paliečia 
visų systema ir padaro ligoniu 
Trir.erio Kartus Vynas prašalina už
sikimšimus ir savo keliu paliuosuoja 
nuo užsikimšimų, biogo apetito, už
kietėjimo, gezų, galvos kvaitulio, ne- 

; ramumus po valgio, nerangius mie- 
I go. Visose aptiekose. Daugelis gydy- 
■ tojų pataria Trinerio Kartų Vynų.

Dėl Inkstų ar
Pūslės Jdegimo

Tūkstančiai žmonių, kurie kentė 
nuo silpnų inkstų ar pūslės, kas ver
tė juos tankiai keltis naktimis, paėmė 
Nuga-Tone ir susilaukė greitos pa
geltos. Šis puikus preperatas pašali
na iš inkstų įdegančias medžiagas ir 
sutvarko ir sustiprina juos taip, kad 
jie dirba kaip kad turėtų dirbti. Tik

A^ITALIAN^'A
CCORDIONO

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

70,000 LITŲ UŽ VAISTŲ 
TRUPINĖLJ.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius nupirko 97 miligramus 
radiumo, kuris kaštavo apie 
70,000 litų. Tat yra vos tik 
paprasta akim įžiūrimas 
grūdelis. Tas elementas spe
cialiai vartojamas vėžio li
goms gydyti. Tai pirmas 
toks Lietuvoj užpirkimas.

t ■

Išgydė Jo Patrūkimą
, Aš buvau sunkiai patrukęs kelda- 
Imas kuparų keli metai atgal. Dakta- 
! rai sakė, kad vienintele viltis išsigy- 
jdyt tai operacija. Suveržimai man 
(buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
! kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Į Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
į neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbų. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilnų informacijų kaip ga
lima 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
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

ŽMONĖS NETURI KURO, 
BET VISGI GERIA.
Žeimelio girininkijoj bu-

70 1 pardavimo stačias miškas, 
t pardavimo vietą suvažia
vo daugiau 2,000 žmonių.

Toks žmonių kiekis vals
čiaus valdybos būstinėj ne
sutilpo. bet vistiek grūdosi 
r besispausdami vienam 
ilaužė šonkauli, o 3 nualpo, i 
Prie viešo pardavimo komi-' 
sijos galėjo prieiti tik iš ei-' 
ės Įleidžiami piliečiai. Par
davimo tvarka buvo nepa
kenčiama ir priešinga nu
statytoms taisyklėms. Miš
kų administracija pardavi
mą galėjo kitaip sutvarkyti 
ir kimšaties butų išvengta. 
Vakare visos aludės buvo 
perpildytos: išgėrė visą alų 
ir degtinę, net pritruko.

ARGENTINOS LIETU
VIAI PRAŠOSI PA

GALBOS.
Lietuviai bedarbiai Bue

nos Airėse, bado prislėgti, 
i kreipėsi telegrama į Lietu- 
■ vos vyriausybę, prašydami 
į pašalpos, kad galėtų sugrįž
ti į Lietuvą.

UŽMUŠĖ PER VESTUVES
Vasario 15 d. Daugučių 

kaime, Vilkijos "valse., pas 
Daukšą Adomą vestuvėse 
kilo muštynės, kurių metu 
liko sunkiai sužalotas Sta
sys Stankus. Stankus kitą 
diena mirė.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad apgavikas kun. 
Spudas esąs jau suspenduo
tas ir jokioms kunigiškoms 
pareigoms neskiriamas.

Sloan’s
Limment

mus 
yra 

dėlei 
_ _ Mes

padarome bile specialės mados Akor- 
oionų ant užsakymo, ir specializuo- 
jam taisyme.

j____ _  __ r________ ________ DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS
kelių dienų bandymas įtikins jus, kad ! pirkėjams duoda profes. Rosanova. 
Nuga-Tone sustabdys inkstų ar pus- j Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
lės Įdegimą ir leis jums miegoti per j iliustruoto kataliogo iP jus nusistebė- 
visų naktį, nereikalaujant daugiau Į šit kaip didei nupigintos kainos. Ra- 
keltis. _=——

Nuga-Tone greitai pagerina abel- 
ną sveikatų, kadangi jis sutvarko ir 
sustiprina nervus, muskulus ir orga
nus. Jis priduoda jums geresnį apeti
tą, nugali virškinimo pakrikimus, sti
muliuoja neveiklias kepenis, pašali
na gasus ar išpūtimų viduriuose ar 
pilve, nugali konstipacijų, galvos 
skaudėjimų, kvaitulius, suteikia poil- 
singų, atgaivinantį miegų ir prideda 
svarumų suliesusiems kūnams.

Nėra surasta geresnio preperato 
seniems ir pabėgusiems, ir suteiki
mui spėkos ir jėgos tiems, kurie jau
čias: seni ir suvargę. Nuga-Tor.e yra 
pardavinėjamas visų vaistų pardavė
jų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

švkit šiandien:
ITALIAN ACCORDION CO.

323 W. Polk st.. Dept. 28, 
CHICAGO, ILL.

Pabandyk Dykai
!

įsitikink, 
kad 

REM-OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thayar 
A Co„ Canbridre. Mu«

į

5 Dienos Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen
Dviem Greičiausiais Plau

kiojančiais Laivais

BRENDI ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUNBUS
Arba Nuolatiniai kas Savai

tė Išplaukiančiais Gerais 
Žinomais Lloyd Kaju- 

tiniais Laivais
Informacijų Kreipkitės Pas 

Vietinį Agentų ar

NffthGenRuLIeyd

65 Statė Street, Boston

—
ATSIKRATY

KITE JO!
SKAUDANTI 

GERKLĖ YRA 
PAVOJUS.

gKAUDANTI ilgesnį laikų ger. 
klė yra pavojus sveikatai. Var

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

E&A1

ir

I
Į

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštu Valdybos Kontragento Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET. NEW YORK CIT Y
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St.. Chicago. 111.

■r

Labai Svarbi Žinia
DĖL VAŽIUOJANČIŲ

I LIETUVA
• k

Skandinavų-Amerikos Linija
Trečia Klase

Į KLAIPĖDĄ 
IR ATGAL

Laivakortės yra geros dviem metam

Nepraleisk Šios Progos ir Važiuok Lietuvon 
vienu iš sekančių laivų:

UNITED STATĖS—Balandžio-Apr. 11 d. 
FREDERIK VIII—Balandžio-April 25 d.

Dėl tolimesnių žinių kreipkitės pas savo vietinį agentų arba

I <

□
I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!

Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 

ILE DE FRANCE—Mar. 27 (i.3o p.m.) April 25 d p.m.) 
PARIS—April 10 (3:30 p. m.) April 30 (6 p. m.) 
Trumpiausia pelžkelio kelionė per Franeuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas 
šauniausis Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis 

Kreipkitės pas Hile autorizuotu agentų, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.
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Visokios Žinios
KOMUNISTU IR FAŠISTU 

AREŠTAI VOKIETIJOJ.
Berlyne pereitą sąvaitę 

komunistai užpuolė fašistų 
mitingą ir sukėlė muštynes. 
Policija 50 komunistų'areš- 
tavo. Heldrungene per to
kias riaušes buvo sužeista 
šūviais bei peiliais 12 komu
nistų ir fašistų. Gelsenkir- 
chene nakties laiku fašistai 
įtaisė savo “kariumenės” 
muštrą, ir 57 jų policija are
štavo.

i

TRAUKINIO KATASTRO
FA FRANCUZIJOJ.

Francuzijoj pereitą są
vaitę susikūlė Paris-Bor- 
(leaux linijos greitasis trau
kinys. Penki žmonės buvo 
užmušti. 20 sužeista.

PER AUDRA SUŽEISTA 
20 ŽMONIŲ.

Per audrą Oklahomoj pe
reitą sąvaitę 3 žmonės buvo 
užmušti. 20 sužeista.

Apipl ėšė Miltono banką.
Du ginkluoti banditai pe

reitą subatą užpuolė Milto
no banką, kuris randasi po 
numeriu 62 Adams st., ir pa
sigriebę kiek galėdami pini- 
gu, pabėgo. Gal jie butų is- Įtormanas sako, kad tas žmo-

I

gu, pabėgo. < 
nešę daugiau, bet viena tar
nautojų paleido alarmo apa
ratą. ' kuris išlauko pradėjo 
baisiai skambėti. Nusigan
dę plėšikai išbėgo ir susėdę 
savo automobiliui) nudumė.

Gatvėkaris užmušė žmogų.
Ant Blue Hill avenue pe

reitą sąvaitę gatvėkaris už
mušė nežinomą žmogų. Tai 
atsitiko anksti ryto, kada 
buvo dar apitamsu, ir mo-

gus gulėjo ant gatvėkarių 
bėgių, todėl jis jo ii- nepa
stebėjęs.

Fall River audėjų streikas 
pasibaigė.

Fall River, Mass.—Nuo 9 
kovo čia streikavo Ameri- 
can‘ Printing kompanijos 
darbininkai dėl algos nuka- 
pojimo. Pereitą subatą strei
kas pasibaigė. Kaip rodos, 
darbininkai nedaug laimė
jo-

.NAUJAUSI LIETU 1Rekordai columbia
Užsidarė Rcxburio ir Dor- 

chesterio bankas.
Pereitą sąvaitę Bostone 

užsidarė Industrial Bank & 
Trust Company su skyriais 
Rosbury ir Dorchestery. Iš

HAVANA PAVERSTA 
KARO LAUKU.

Piliečių kova su diktatū
ra Kuboje nesibaigia. Ame
rikos kapitalo palaikomas 
diktatorius Machado nori 
žūt būt išsilaikyt ant žmo
nių sprando, o liaudis pasi
ryžus būtinai 
Pati sostinė 
išrodo kaip karo 
Gatvėmis 
viai, o visose aikštėse ir ant 
stogų stovi sustatyti kulka- 
svaidžiai.

ji nusikratyt.
Havana dabar 

laukas, 
valkiojasi karei-

I
j

NELAIMĖ DIRBTUVĖJ. __________________ .
Wittenburge, Vokietijoj J viso jame buvo padėta $2,- 

jprogstamujų medžiagų 312JJOO žmonių pinigų, bet 
lirbtuvėj įvyko sprogimas viršininkai sako, kad depo-
ir užmušė 3 žmones.

FRANCUZIJA IŠVIJO 
2454 SVETIMŠALIUS.
Per pereitus metus 

Francuzijos buvo išvyta 
viso 2451 svetimšaliai
visokius prasikaltimus. Tarp 
išvytųjų buvo ir Amerikos 
geltonosios spaudos leidė
jas Heai stas.

is 
iš 

už

i zitoriams busiąs išmokėtas 
kiekvienas doleris. Nuosto

lių reikėsią gal pakelti tik- 
i tai tiems, kurie buvo pasi
dėję savo pinigus į komer
cinį to banko skyrių, tai yra 
“ant čekių.”

Pereitais metais automo
bilių nelaimėse Massachu- 

i setts valstijoj buvo užmušta 
795 žmonės.

KANADOS PROTESTAS 
DĖL AMERIKOS PROHI- 
BiCiNINKU ŠAUDYMO.
Kanada prisiuntė Wash- 

ingtonui protesto notą dėl 
Amerikos prohibicininkų 
šaudymo Kanados pasieniu. 
Anądien jie apšaudė Kana
dos laivą ir užmušė jo kapi
toną.

$90.500,000 ANGLIJOS
ORLAIVIJAI.

Anglijos parlamentas 
gyrė orlaiviuos reikalams 
šiais metais $90,500.000.

uz
I 
I
i
I

Bostono Elevated kom
panijos viršininkai nori pa
kelti mokestį už važiavimą 
gatvėkariais.

52 KANDIDATAI I BER
LYNO BURMISTRUS.
Berlyno miesto parlamen

tas vis dar neišsirenka nau
jo miesto galvos. Kandidatų, 
vra net 52.

John Barchey East Lex- 
i ingtone rado ant šaligatvio 
; netoli savo namų automobi- 
1 liaus užmuštą savo 15 metų 
vaiką. Automobilistas pabė
gės.

II

S. L. A. BYLA SU WOR-
CESTERIO BOLŠEVIKAIS

Pereitą sąvaitę Superior 
Teismas Bostone 
prieš Worce>terio

išleido 
bolševi

kus injunetioną, draudžian
ti jiems vartoti pasigrobtąjį 
SLA. 57-tos kuopos turtą 
Worcesteryje.

Nepasisekus bolševikam 
užkariauti SLA.
Seime, 
zuoti savo 
si vieni j imą

gu pasisavinto SLA. tuno 
jie tuojaus negrąžins, tai ir 
jie-.bus paimti už apykaklės.

Koresp.

Pereitą nedėldienį pei 
pamaldas Charles st. kalėji
me iššoko per langą 21 me
tų amžiaus kaliny 
Povver. 
žemyn 
mušė.

Clinton
Jis nukrito 50 pėdų 

ant akmenų ir užsi-

Už $5,696,510 sutinka iškast 
East Bostono tuneli.

Kaip žinia, Bostono mies
tas yra nutaręs kasti jūrių 
apačia tunelį į East Bosto
ną. Tas darbas miesto inži
nierių yra apskaičiuotas i 
$16,000,000. Bet viena New 
Yorko fiima apsiima iškasti 
ji už $5,696.510. Ji turbut 
nemano niekam duoti ky
šiu. Kitos kompanijos pra- 
so‘ iki $10,000,000. Pasiū
lymai da priimami.

Rakandai parsiduoda.
Parlioro setas su stalu ir 

paveikslais už $25; daining- 
ruimio bufetas su sidabro 
indais už $20, vertas $80; 
viena miegruimio kamodė 
$35 vertės už $13. Paklaust 
"Keleivio” ofise.

REIK \LiNG \ GASPADINĖ
Kuri galėtą prižiūrėt tris kambl

ius ir 8 metų mergaitę. Mokestis 
.•idutiniška. N rinčios dirbti, atsi- 
iepkite. F. R. Sprague st- Readviile, 
Mass. Šaukit kaip 7 vakare Telefo
nas: Hyde Park 2426-W.

Molėtoju ir Taisau
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
•cad perslkūliau gyvent Į Dorchesterį.

R. PERMOKAS
21 Ravėti si.. 1tRCIIESTER, Mas* 
Telefonas, Coiumbia 8093.

PRANEŠIMAS 
Julius Mikalonis

Perkėlė savo ofisą naujon. mo
lėm iškon vieton 361 W. Broad- 
A’ay, So. Boston, Mass. ant an- 
:ru lubų. P.eikale Ileal Estate 
iiznio ar insurance, prašome 
<reiptis virš nurodytu adresu. 
Patarnavimas bus ko puikiau- 
ūs arba pašaukit TeL S. B. 0897 
irba Res. S. B. 1607, tai aš pri- 
yusiu ko greičiausia pas Tams- 
:as. Su pagarba,

Julius Mikalonis.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE kainos
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

1 i Ticknor S t., So. Boston. Mass.
Tel So. Boston 1396-M.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gyve

na. bet kurie nor važiuot i Lie
tuvą. prirengiu visus reikalin
gus kelionėje dokumentus ir ge
riausius kambarius laivuose. 
Atstovauju visas didžiausias 
laivu Kompanijas. Kurie mano
te keliauti į Lietuvą ar atsivež
ti savo mylimus, kreipkitės ypa- 
tiskai arba laišku pas mane. Pa
tarnavimas geras.

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge. Mass.

(-)

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS
Su Orkestrus Akompan.

(Vaikinų Bėdos 16198F (Paklausykit Jus 1/etuviai
(Merginų Bėdos (Kelias—Vieškelis

(Linksma Diena Mums Nušvito •
(Pulkim Ant Kelių ................................... Jonas Butėnas, Baritonas

PENNSYLVANĮJOS ANGL1 AKAS1 AI
(Šiaulių Polka ....................................................... Instrumentai Polka

75c. (Pavasario Polka...................................................  Instumental Polka
(Mergytės Išėjimas ................................ Yurgis Arą ..-kas. Tenoras
(Mahanojaus Moterėlės ................. Orchestra With Incid. Singing
(Prūsų Užpuolimas ..............
(Vaikelio Polka .................................. I’ennsylvanijos Augliuku-iai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NERIU ORKESTRĄ
(Nelaimingos Dienos ................................... Orch with !n . 1. Sing
(.Meilingas Bernelis .................................... Orch. with Incid. Sing

(Žeinaitelių Polka
(Marytės ir Yonuko Daina

(Vyras Pijokčlis Daina Singing by šaukevičius aini M. U.'n,:-
(Pasakykie Panaitėle Daina Singing by A. Šaukeviėius

STASYS PAIRAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestros Akompan.

16183F (Po Močiutes Vartais 16190F (Kad l’avasar:
(Visi Iš Vien (Vyrai, Moters
(Mergužėles Ko Nedainuojat

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
16195F (Vestuvių Valeas ..................................................... Orchesi a, V.'altz

(Nauja Gadynė, Mazurka ................................ Orchestra, Mazurka

l’as mus galite gaut visus lietuviškus Rekordus, kokie tik yra iš
dirbti. Taipgi gali gaut visas operas ir kitose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų Norint kataliogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per 
paštą mažiau 6 Rekordų nešiu nčiame.

Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafoną. Už senus Raaio ar Gramafoną duo
dam gerą įkaitą.

GEO. MASILIONIS
377 Broadicay, So. Boston, Mass.

10” 75c.
16197F

16140F

16203F 
10"
16196F

16187F

16202F

16193F

16188F

A'eina
Negirtaukit

Bankai numuša procentus 
ant taupomųjų pinigų.

Didesnieji Bostono ban
kai padarė sąmokslą numu- 

- šti procentus ant taupomųjų 
Chicagos pinigų. Vietoj iki šiol mokė- 

jie pradėjo organi- tų 4 procentų, dabar mokės 
‘‘Darbininkų Su- tik 3 ir pusę. Bet kada žmo- 
’ ir 

prie jo visas SLA. kuopas 
kurios buvo jų įtakoje. Wor- 
cesterv jie nusinešė netik 
kuopos iždą, knygas ir kito
kį turtą, bet kolektavo iš na- 
rių ir mėnesines SLA. duok
les, kurių į centrą nesiuntė. 
Paskiau pasirodė, kad ko
munistai jokio savo “Susi
vienijimo” neturi ir renka 
pinigus neteisėtai. Viena iš 
taip nukentėjusių kuopų bu
vo 57 kuopa Worcestery. 
Bet, anot tos pasakos, “pri
lipo ožys liepto galą.” SLA. 
Pildomoji Taryba ir legalė 
SLA. 57 kuopos valdyba 
padavė bolševikus į teismą, 
reikalaudamos grąžinti visą 
turtą ir duoti pilną atskaitą, 
parodant kur jie padėjo su
rinktus nuo narių pinigus.

Teisman yra traukiami 
šie bolševikai: 'Staliulionis, 
Gelskis, Šalaviejus, Stiega. 
Karazija, Norvaiša. Jusius 
ir Šiupienas. Teismas yra 
užvestas Worcestery, Supe
rior Court in Equity. “Re- 
straining Order” teismo bu
vo išduotas kovo 12, o in- 
junetion duotas Bostone, 
kovo 20 d. SLA. teisme at-4j 
stovauja adv. Bagočius.

Visi SLA. nariai, kurių 
pinigus bolševikai paėmė 
ir nenusiuntė į SLA. centrą, 
lai tuojaus atsišaukia pas 57 
kuopos fin. sekretorių VI. 
Jankauską, 285 Millbury st., 
Worcester, Mass. Atrodo, 
kad nekuriems Maskvos pa
triotams gali prisieity dar 
kur nors ir akmenų paskai
dyti.

Hudsono, Stoughtono, 
Norwoodo, Lovvellio ir kitų 
kuopų bolševikų orgijos taip 
pat vra tyrinėjamos, ir jei

I

Policija sugavo 3 bandi- 
:tus. kurie Somervillėj api 
Įplėšė gazolino stotį ir užmu 
|šė žmogų. Jiems gręsia elek
tros kėdė.

NORU EiT J PARTNERIUS
J ieškau progos prisidėt prie kokk 

nors biznio. Rašykite: A. G.
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ėmė jungti gus norės iš tų bankų pasi- 
, skolint pinigų ant morgičių. 
- tai turės mokėti 6' <. Ir šito

kia vagystė skaitosi legalus 
biznis kapitalizmo tvarkoj.

Užpuolė rubsiuvio dirb 
tuvėlę.

J Harry Maisterio 
siuvyklą ant Harrison 
atėjo vyras ir pasisakė j ieš
kąs tūlo Kilroy. Kada siuvė
jas atsakė tokio asmens ne
žinąs, nepažįstamas išsi
traukė revolverį, nusivarė 
savininką į užpakalinį kam
barį, iškrėtė jo kišenius 
paėmęs $7 prasišalino.

rubų 
avė.

Rado negyvą merginą 
lovoj.

Į vieną nakvynnamį South 
Ende atėjo jauna mergina 
ir pasisamdė kambarį. Kada 
per kelias dienas ji nepasi
rodė, o jos kambario durys 
buvo vis užrakintos, buvo 
pašaukta policija. Atidarius 
duris, mergina gulėjo lovoj 
nebegyva. Ji vadinosi Mild- 
red Smith, norsė iš profesi
jos. Valdžios daktaras pa
ėmė jos lavoną ir darys skro
dimą.

"»Z PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių. 

Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Pasirėdę mų. Geras Tavoras ir d: 
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paui’s krautu
vė ant Broadway. netoli F gatvės.

156 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. fe 

fe

PLAYER PIANAS 
PARSIDUODA.

Nepraiėdama- gaut darbo, esu pr- 
erstas padėt pas ką nors mano veik 
aują P’ayer Pianą, už kurį mokėjau 

5835. Padėčiau pas bile atsakančią 
šeimyną, kuri sutikiu man mokėt 
iors po biskį kiekvieną sąvaitę kurie 
norėtų pirkt. Kadarjri man labai rei- 
laling-i pirisrai. aš atiduočiau už 
5110. 135 roliai ir soslar.as eina prie
dano. Telefonuok-t. Breakers 9090 
prieš 6 vai., arba rašykite, ar ypatiš- 
:ai kreipkitės: 433 V.’ashington st.. 
ant 1-mų lubų. Lynu. Mass.

Negirdėta Proga.
Krautuvė ir 2-jų šeimynų namas 

po 6 kambarius, geroj vietoj ant 
Broadvay, randos S99O. Ant greito 
lardavimo tik už 83,800, įmokėti 
$1,000, likusieji ar.t lengvų išmokčji- 
nu. Maivki'e; (14)

J. BALUŠAITIS 
arba Boston Realty Trust 

317 E Street ir B«oadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

DOVANŲ SVENTEKS
iš

LIETUVOS Į

Lo tr.vos m^rcaitrs jas T 
nuo 1911 m. išdirba “Bi-; 

fabriko gardžių saP

I

me Tamstai paštu.

par«»«j’K

PARKtfAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norit?, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytą, duokit pata:- 
sy mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jei ru norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
115 Oid Colonv Ave- 

SO. BOSTON. ’ MASS.
Telefonas: So. Boston (1777.

LITHUANIAN IMPCRTIRG CO’IHNY
818 East Sixth St., Sont’a Boston. Mass.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
7 SUMMER ST.. BOSTONE. 

Visokios rūšies Delikatesą. Impor
tuotų Sūrių. Kumpio. Dešrų. Pa- 
lendrisą. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee ( akės. Sykiu ir Rcsto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

DABAR GERIAUSIA PROGA
Jeigu tamstos norėsite tinkamai 

pagerbti jūsų mirusi ir pastatyti Ak
meni aut kapo, būtinai matykite ma
ne. ne aš atstovauju fabriką, kuris 
išdirba paminklus. Pas mane pirksit 
pigiau r.egu pas kitus.

Kreipkitės tuojaus pas:
VINCENT B. AMBROSE

361 Broadway. South Boston. Mass.
Tel. So. Boston 0897

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET.
(Kampas Broadway) 

SOLTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

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

i

r
!
l

I 
I 
i 
♦.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
496' BROADWAY

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

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

I 
• 
I 
I 

i 
! 
* 
t

.1

I LIETUVIŠKA : 
Į BUČERNE
l Užlaikome geriausią tavorą iri 
| parduodame pigiausia kaina. Mė- J 
i sos visuomet šviežios.
• Taipgi užlaikome šviežius die-
I gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. i
• Pagaroinimui Chop Suey, var- 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c
• už bonką.
• Lietuviški skilandžiai 35c
| Švieži sūriai nuo farmų.
» Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{ pigiai ir gerą
' J. PATKAUSKAS
» STRAND CASH MARKET
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON. 
I Telefonas: So. Boston 9551.

r -u -r - m. ■    _____ f — ■ ■ »
I________________________________
j-----------------------------------

LAIDOJIMUS < 
\ kuriuos pavedaj 
£ mano prižiurėji-J 
y mui, visuomet < 

būna patenkinti^ 
ir sutaupina gn- < 
rokai pinigų. < 

Mano kaina < 
visiems ir viaur} 
vienoda. <

JONAS PETRUšKEVIčirrg < 
Lietuvis Graborion <

162 Bro»dway. So. Boston. Mana i 
R*sidence: 313 W. »-rd į

P-srr/,, 9804-W <
a a. a a 4

i

♦

♦ 
!I

I

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas. 
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
398 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0789 ir 9781.

I

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedaliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVB, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE. MASS.

881

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAI. SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i

i
i

St. 80

I)r.S.A nd rzejeuski
LENKIšKAi-LIETl VISKAS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedaliomis nuo 1 -3
BOYLSTON ST.. Little Bldg 
Room 807, Boston, Mass.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
BROADM A Y, tarp C ir 1) 

SO. BOSTON. MASS.

{ LIETUVYS •

‘.OPTOM ET RISTAS',
t - - i

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

« t ——. ■ r,..
• Tel. Riehmond 0668. Gar. 5437.

1 DR. J. MARCUS
t Rusijos-Lietuvos Daktaras
( ir Chirurgas
I 261 Hanover St., Boston, Mass.
J Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
• Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piei 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė,
• Rovbury, Mass.
• Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

:
♦

:
l

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SOI ARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

DR. MARGERIS

*

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos; 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483Išegzaminuoju akis, priskiriu , 
akinius, kreivas akis atitiesinu • 
ir amblyopiškose (aklose) aky- , 
se sugrąžinu šviesą tinkamu- i 
laiku. „ J

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

t 
t 
I 
i
I
I 
♦ 
« 
t

Telefonas: So. Bo-ton 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROA1HVAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Y
NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių kaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilprėj.mo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Lipų. Taip-pa: vi okių žolių, La
pelių ir Dieiią iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiur.čiam ir per paštą. At
minki? musų adresų. z

D. CABIT (K g. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STRERT.

Kampas Broad’vay,
SO BOSTON. MASS.

Tel. S". Boston 2629. 2173 ir 2799.

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

voa ir visados šviežias Dieloo 
galima gaut pas__

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Riehmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

I

i

I
I

R. J. VASIL
409 BROADWAT, ROOM 4, 

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

KRAUTUVES. $
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORN1ŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikat*. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kai> čia, taip ir Lie- 
lavoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kraip- ■ 
kitėa, R. J. VASIL
409 Broadvay, So. Boston, Masa


