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Rusijos Diktatoriai
Nusigando Katastrofos

PANAIKINO “BAU
DŽIAVĄ.”

KUNIGAS AREŠTUOTAS' C„nL: MarDnnJ/ln KODĖL DARBININKAI 
u* *i4rkNiii APr.Aii. OUnKl IVlaCUOIlalUU NERIMSTA?

Vienas Amerikos valdžios

į kolektivizuoti žemę, ir jei
gu jie kur viešai savo nusi
statymo neparodo, tai tik 
dėlto, kad bijosi raudonar
miečių. Ir jis sako, kad atei
nantį rudenį tikrai kils Ru
sijoj badas, jeigu valdžia 
nesustabdys savo plano.

Dėl to, turbut, caras Sta
linas anądien ir paskelbė sa
vo ukazą, kad ūkininkai ne
būtų varu verčiami į “kol
chozus.” Kad žmones nura
minus, buvo paskelbta ir vi- 

. , „ „ „ __ _ įsiems “buržujams” laisvė.
S įkurta 'daužau Visa “nedirbančiųjų klasė,”
negu vaidlia ga“? aprūkti ku''iai Priklaus? buvusieji 

. -J?,__ / JL . caro valdininkai, dvarinm-
l?XnTreikalingais&elS)er-ikai’ kuni£ai ir biznieriai, su
tek 0 <mulku?uk  Si iati lyginta teisėmis su komunis- 

teisė da 
vuliai taip pat išnyko, sėklų] f-^la šiias patvarkymas 

i buvo paskelbtas Rusijos lai- 
Ikraščiuose, tai žmonėse kilo 
.toks džiaugsmas, koks buvo 
'carui Aleksandrui Antrajam 
baudžiavą panaikinus. Bet 
ar tas atitolins badą, apie 
kurį Sovietų vadai pradeda 
kalbėti, tai lieka da pama
tyti.

Beje, pereitą sąvaitę bu
vo atėję per Rygą žinių, kad 
dėl kilusių Rusijoj sumiši
mų, diktatorius Stalinas re
zignavęs iš savo vietos ir vi
sos valdžios įstaigos Mask
voj apstatyta ginkluotais ka
reiviais. Bet Maskva tas ži
nias užginčija.

Paskalai apie caro Staline 
griuvimo tečiaus nepa

tvirtinti.
Rusijoj darosi nepaprasti 

dalykai. Visa bolševikų 
spauda pradėjo staiga ner
vuotis ir kalbėti apie baisią 
katastrofą, kuri galinti ištik
ti kraštą. Perdaug greitai 
buvo pradėtas vykinti žemės 
ūkio “kolektivizacijos” pla- 

Kolektyvių (bendrų)

nėra, ir atėjus pavasariui ne- ■ 
bus kuo dirbti ir sėti laukus. 
Todėl tūli žmonės jau nu-' 
mato dideli badą Rusijoj I 
ateinantį rudenį.

Buvusis finansų komisa
ras Preobraženskis tyčia va
žinėjosi po kaimus ir tyrinė
jo kaimiečių gyvenimą. Jis 
išbuvo kelionėj keliatą mė
nesių. Ir sugrįžęs dabar 
Maskvon aprašė “Pravdoj” 
savo įspūdžius. Jisai sako, 
kad Maskvos vyriausybė 
nieko nežinanti, kas kai
muose darosi. Ūkininkai 
beveik visi esą griežtai nu
sistatę prieš valdžios planą

Nori Deportuoti 
Visus Komunistus.
New Yorko biznierių or

ganizacija, žinoma kaipo 
“Chamber of Commerce,” 
organizuoja vajų prieš ko
munistus. Tos organizacijos 
sekretorius kapitonas Griffs 
sako, kad savo demonstra
cijomis ir kitokiais šumais 
komunistai taip nualino 
Union Skverą New Yorke, 
kad nei vienas biznierius 
jau nebenori tenai savo biz
nį laikyt, nes publika prade
da to kvartalo vengti. Namų 
savininkams, kurie moka 
miestui didelius mokesčius, 
tas reiškia didžiausius nuos
tolius. Taigi, jisai sako, atė
jo jau laikas New Yorko 
miestui apsivalyti nuo tų 
agitatorių ir triukšmadarių. 
New Yorko valstijoj esąs 
įstatymas, kuris reikalaująs 
deportuoti visus svetimša
lius agitatorius. Taigi tas įs
tatymas ir turįs būt pritai
kytas komunistams.

Paklaustas ponas Griffs, 
kuriuos komunistus jisai no
rėtų deportuoti, atsakė: 
“Visus. Krauti juos į laivus 
ir visus vežti ten, iš kur jie 
yra atvykę. Jeigu jiems čia 
negerai, tegul jie važiuoja 
kur geriau.”

GENERALIS STREIKAS 
KUBOJE.

Ant Kubos salos pereitą 
sąvaitę buvo apskelbtas 24 
valandų generalis streikas. 
Telegramos sako, kad strei
kavo apie 200,000 darbinin
kų, bet streikas buvęs ra
mus. Streiko tikslas buvęs 
protestas prieš bedarbę.

KOMUNISTU CHULIGA
NAI SUŠUMĖ SOCIAL

DEMOKRATĄ.
Iš Vokietijos pranešama, 

kad Hanau mieste komunis
tų mušeikos užpuolė Prūsų 
seimo atstovą socialdemo
kratą Rehbeiną ir kruvinai 
jį sumušė. Seniaus Rehbei- 
nas buvo komunistes, bet 
pasipiktinęs jų chuliganiš
kais darbais jis pametė ko
munistų partiją ir prisidėjo 
prie socialdemokratų. Da
bar jis buvo atvažiavęs į 
Hanau miestą ir nuėjo atlan
kyti kapines, kur jo namiš
kiai palaidoti. Tenai komu
nistų chuliganai ir Užpuolė 
jį. Jis buvo taip sumuštas, 
kad be žado buvo nuvežtas 
ligoninėn ir dabar jo gyvy
bė randasi pavojuje.

FAŠISTAI STATO BOL
ŠEVIKAMS ORLAIVIUS.

Bukarešto žiniomis, Rusi
jos bolševikų valdžia užsa
kė pas Italijos fašistus 300 
karo orlaivių. Pirmutinis 
orlaivis jau padarytas ir at
lėkė pereitą sąvaitę į Kons
tantos miestą. Iš tenai jis iš
lėkė Rusijon. Jį operuoja fa
šistų lakūnas.

UŽ ŽMONIŲ APGAU
DINĖJIMĄ

Federalė valdžia New 
Yorke areštavo kun. Fen- 
vvicką L. Holmesą už apgau
dinėjimą žmonių ir naudoji
mą pašto šitam tikslui. Sa
koma, kad negalėdamas iš, 
švento biznio padaryti pini
go, šitas dūšių ganytojas: 
pradėjo pardavinėt savo pa- 
rapijonams nesamos “aukso 
kasyklos” šėrus. Šitą< biznį 
jisai varęs su savo broliu ir 
vienu žuliku brokeriu. Ap
skaitoma, kad jie išvilioję iš 
lengvatikių žmonių apie 
$150,000. Dabar visi areš
tuoti.

i

BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
RUSŲ LAIKRAŠTĮ 

VARŠUVOJ.
Pereitą sąvaitę Varšuvoj 

būrys komunistų užpuolė 
Rusijos politinių emigrantų 
laikraštį “Za Svobodu” 
(“Už Laisvę”), sulaužė ofi
so rakandus ir išdaužė spau
stuvės langus. Pakol polici
ja pribuvo, komunistei iš
bėgiojo. Vis gi tai yra chuli
ganiškas pasielgimas. Ką 
komunistai pasakytų, jeigu 
priešingos srovės žmonės 
įtaisytų jų laikraščiui šitokį 
pogromą?

Amerika Nenori 
Prohibicijos.

Žurnalas “Literary Digest 
veda tarp savo skaitytojų 
balsavimą, kurie jų pritaria 
prohibicijos įstatymui, ku
rie norėtų jį taip pakeisti, 
kad tik lengvas alus ir vynas 
butų galima daryti, o kurie 
visai norėtų prohibiciją pa
naikinti. Iš 21 valstijos su
rinkti daviniai yra tokie: 
191,909 balsai už palikimą 
prohibicijos taip kaip ji yra; 
224,141 balsas už pakeiti
mą, o 287,885 už visišką jos 
panaikinimą. Vadinasi, iš 
703,935 balsų, vos tik 191,- 
909 pritaria dabartinei pro- 
hibicijai.

Padėtis.
Darbiečių valdžios pade- P™?8 su,rad,^ -P"e7

.zastb kodėl darbininkaitis Anglijoj labai sunki Vai-1 žaaį .kodėl. dubininkai 
džia užėmė vieta kada kra- streikuoja ir bendrai Pries 
į u K •• • savo ponus bruzda. Tai tostas buvo buržuazijos pn- V , .vesta.- prie didžiavos sui-±L kadrJUOS raud(J.nieJ1 
l utės. Pramonė visai suirus' kurs‘°' Jls Par?se.lr kn^ 
ir daugiau kaip milionas du?’ k>au,slmu’, Tk“Xuzvar,; 
žmonių negali rasti sau dar- dN° Redsand Lošt Wages. 
bo. Laivyno nusiginklavimo sakina tenai, kaip daug 

Į SįS ““ -s 

kad nors kiek sumažinti ka
ro pavojų. Bet Francuzija, 
Italija ir kitos militaristų 
valdomos šalys griežtai tam 
priešingos. Jos sutiko daly
vauti nusiginklavimo konfe
rencijoj, bet konferencijoj 
kalba ne apie nusiginklavi
mą. o apie geresnę “apsau
gą.” Pasirodo, kad jos nori 
da didesnių laivynų ir stip- “
resmų armijų. Tuo budu, ..„esirupfnap be4d 
gražus MacDonaldo suma- T^iaM/VUv 
nymas virsta niekais. Žino- .-----— ..............

v • i l a • Uuvv uatidiu sumali y iiia uv-

jo politika .neturi Įsiseki- 
mo. Ir reakcininkai jau mo-, 
bihzuoja savo spėkas, kad jo Mėl ■ Pministeris
vyriausybę nuvertus. Dar- Snowd kaIbėdamas Mac- 
bieoai savo didžiumos par- DonaIdo vard k

parlamente: “Faktas yra vi- 
. ... . . siems žinomas, kad nuo to

“n kaip dabartinė vy- 
riausybė užėmė vietą, nuo
latos prieš ją buvo vedamas 
organizuotas sąmokslas. Tu- 
1. žmonės tyčia stengėsi ir 
stengiasi bedarbę didinti, 
kad diskreditavus darbiečių 

i valdžią.”

per bedarbę, tai šitas visai 
užmiršta paaiškint.

Anglijos Reakci- 
. i ninku Sąmokslas.

Į Anglijos reakcininkų va
das Baldvvin įnešė parla- 

■ mentan pasiūlymą, kad par
lamentas išreikštų darbiečių 

, kad ji 
bedarbiais.”

■ Tečiaus kiek tik darbiečiai 
buvo padarę sumanymą be-

to paties Baldvvino vedami
.................._i visada tiems 

priešinosi.

lamente neturi. Jie laikosi 
tik patol, pakol juos remia 
liberalai. J 
buržuazinė partija ir jie bi
le kada gali pereit konser
vatorių pusėn. Tuomet, ži- 
n omą, MacDonaldo vyriau- 
sybei reikėtų trauktis.__________  ■
PROHIBICIJOS AUKOS. ]

Washingtono justicijos Įr jis nurodė, kad reakci- 
depanamentas praneša, kad nė spauda daugiausia palai- 
per 6 mėnesius pereitais me- ko pesimizmą. Ji kas diena 
tais dėl^ 'prohibicijos įstaty- piešia Anglijos pramonės 
mo laužymo buvo sudaryta būklę juodžiausiomis spal- 
44,769 atskiros teismo by- vomis. Ji rėkia, kad fabri- 
los ir 15,337 žmonės buvojai užsidaro, darbininkai 
nuteisti kalėjimam Sudėtos atleidžiami tūkstančiais, be-

PRALOTO OLŠAUSKO BYLA 
SVARSTOMA IŠ NAUJO

SUĖMĖ UŽ $300,000 
DEGTINĖS.

Newburyporte, netoli Bo
stono, anksti šio panedėlio 
rytą policija užtiko ant 
Merrimacko upės kranto 

■ daugybę ruginės degtinės, 
'kuri nakties laiku buvo iš- 
I - “ • “ ”

AREŠTAVO GINKLŲ 
ŠMUGELNINKUS.

Pereitą sąvaitę Arizonoj 
buvo areštuota 12 šmugel- 
ninkų, kurie laike kunigų 
maišto Meksikoj šmugelia- 
vo ginklus iš Jungtinių Vals
tijų Meksikos klerikalams. 
Tarp kaltinamųjų yra ir vy- 
riausis buvusių maištininkų 
vadas, gen. Jose Gonzalo 
Escobar.

ŽMOGŽUDYS PASIRIN
KO SUŠĄUDYMĄ 

Salt Lake Cityje, Utah 
valstijoj, tapo nuteistas mi-i

NORIMA PADIDINTI 
JO BAUSMĘ.

Bet galvažudys mėgina iš
eiti iš šitos bylos visai teisus.

“Keleivyje” savo laiku 
jau buvo rašyta, kad Lietu
voj norima atnaujinti pralo
to Olšausko bylą ir padidin
ti jam bausmę už Ustjanau
skienės ir jos vaiko nužudy
mą.

Taigi šita byla jau prasi
dėjo. Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad “tėvą” Kons
tantiną atvežė į vyriausį tri
bunolą areštantų automobi-

riop Dalbert Green, 21 metųTuie.*. kurio langai užtaisyti
vyras, kuris nužudė savo 
jauną žmoną ir jos tėvus. 
Utah valstijos įstatymai lei
džia pasmerktam pasirinkti 
tokią mirtį, kokia jam ge
riausia “patinka.” Green pa
sirinko sušaudymą. Todėl

geležinėmis grotomis. Jis 
išrodąs jau truputį senesnis 
ir suvargęs.

Byla ir vėl nagrinėjama 
prie uždarų durų, kad vi
suomenė nesužinotų “šven
to” žmogaus darbelių, todėl

jis bus kalėjime sušaudytas. ,P*'nų žinių spauda negali

Rado Stebėtiną 
Urvą Po Žeme.

New Mexicos valstijoj nuo 
senai buvo žinomas urvas, 
kurį vietos žmonės vadinda
vo “Pragaro Pusakliu” 
(Hell’s Half Acre). Šiomis 
dienomis mokslininkas Ni- 
cholson užsimanė tą urvą 
ištirti. Pasirodė, kad tas po
žemis yra daug didesnis, 
negu pusė akro. Tyrinėtojas 
su savo draugais nuėjo ke
lias mylias gilyn, ir vis jo 
galo nesimatė. Jis pavadino 
jį “požemio pasauliu.” Jis 
rado tenai tokių gamtos ste
buklų, kokių pirma žmo
gaus akis da niekad nebuvo

krūvon jų bausmės sudaro darbe auga, ir dėl to visko! mačiusios. Nuo lubų kabo
8.920 metų kalėjimo. Be to kalta esanti darbiečių vai- kaiP puikiausis šilkas trapus

DARBININKAI NETURI 
DARBO,. O KALINIAI 

TIESIA KELIUS.
Washingtono žiniomis, 

200 kalinių iš federalio ka
lėjimo Atlantoje bus paim
ta ir pristatyta prie kelių 
taisymo ant valdžios žemės 
North Carolinoj. Tuo tarpu 
keli milionai bedarbių nega
li gauti darbo ir ponas Hoo- 
veris vis kalba, kad jis rūpi
nasi bedarbių padėtį page
rinti. Kodėl gi jis nepristatė 
prie to darbo'200 bedarbių? 
Turbut užmiršo apie juos.

130 KINIEČIŲ ŽUVO 
UGNY.

Kirino mieste, Mandžuri- 
joj, pereitą sąvaitę sudegė 
130 kiniečių, kuomet rodant! 
judomus paveikslus viename 
teatre kilo gaisras. Teatras 
buvo medinis ir vos tik du
mėnesiai kaip buvo pasta ty-, 
tas. Paveikslai buvo rodomi 
amerikoniški.

da per tą patį laiką surink- džia. Tai yra organizuotas 
ta S5,000j,803 piniginėmis reakcininkų sąmokslą^ prieš 
pabaudomis. Darbo Partijos valdžią.

O kiek per tą laiką žmo- ---------------
nės turėjo išmokėti policijai IŠRADO “VAISTĄ” NUO 
ir prohibicijos agentams ky- M- • Q SIU .

KIRMĖLIŲ.
I Paryžiaus Luvro muzie- 
jaus vedėjas sugalvojo būdą 
kirmėlėms naikinti, kurios 
graužia medinius daiktus. 

'•Jisai surenka tokius daik
tus, kuriuose pasirodo kir-

Du Išradėjai Gavo 
$29,000,000.

Du jauni išradėjai, Perci- mėlių, uždaro juos į metali- 
val Lowell_ ir Francis Dun- nę ^i-ynią jr prileidžia nuo- 
more, laimėjo apie $20,000,- dingų dujų. Po mėnesio lai- 
000 atlv ginimo uz savo pa- išima ir visos kirmėlės 

i tentus, kurių jiems pirma |jUna jau išnaikintos, 
ivainos radio kompanijos, __________

NUTEISĖ ŠUNĮ MIRIOP.
Santa Rosa, Cal. — Cali- 

forniJ°j yra *oks įstatymas, 
t „ a, kuris veikia sujungtas ®uva ^us Pa^auT
su paprasta elektriškos švie- plaunant avis, jis turi 
sos viela, be jokių baterijų. buĮ nužudytas. Pereitą są- 
Jiedu pirmutiniai šitą išra- vait^ ^li?TPas PnPazino, kad 
d imą padarė, o visokios ra-į^0 }yeb>^er(?. šuo papiove 
dio kompanijos tuojaus pra-' Sąny^!°J v kelias avis, ir nu
liejo elektriškus imtuvus ga- jį sušaudyt. Bet nakties 
! minti, išradėjams nei ačiū ^ai^u ^azin ^a.s supi 1S kale-

nę skrynią ir prileidžia nuo.

įvairios radio kompanijos
____ ___________________ _ ______- _ a * A

sirodo, kad jiedu yra pirmu
tiniai išradę taip vadinamą' 
“visą elektrišką” radio im- 
tuvą,I^C“ 
su paprasta elektriškos švie-

AMERIKA UŽSAKĖ 123 
KARO ORLAIVIUS.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Jungtinių Valstijų 
laivyno departamentas šio-; _ • 1 • • „ . - -

ko išima ir visos kirmėlės

stalaktitai. Sienos padeng
tos skaisčiai balta medžia
ga, kuri yra panaši į dailiau
sią vatą. Grindys suaugu
sios iš visokeriopų koralų. 
Visur pilna ežerukų ir šalti
nių, į kuriuos vanduo sun
kiasi tai iš viršaus, tai iš 
apačios muša kunkuliais. 
Ir tas vanduo toks tyras, 
toks šviežias, kokio ant že
mės paviršiaus niekur nėra. 
Tyrinėtojas mano, kad šitas 
stebėtinas požemis yra susi
daręs apie 60,000,000 metų 
atgal ir iki šiol jis buvo gi
liausia gamtos paslaptis, 
kurios jokia gyva esybė da 
nebuvo mačius. Jis mano, 
kad su laiku tenai bus pra
vestas kelias ir žmonės va
žiuos tų stebuklų žiūrėti iš 
visų kraštų.

paduoti. Tečiaus teismo 
priemenėj esą kalbama, kad 
Olšauskas nori per šitą bylą 
visai išsisukti ir išeiti “ne
kaltas.” Jis jau suradęs ka
lėjime kokį ten krikščionį 
arkliavagį, kuris sutikęs pri
siimti Ustjanauskienės nu
žudymą ant savęs, kad išgel
bėjus praloto kailį.

Bet jeigu Olšauskui ir pa
sisektų iš šitos bėdos išsi
sukti, tai vistiek vargiai jis 
iš kalėjimo išeitų, nes dabar 
išėjo aikštėn, kad jis yra 
įveltas da ir į kitą skandalą, 
būtent išvogimą “Galybės” 
bendrovės pinigų.

Vadinasi, šitas “dūšių ga
iniojas” netik savo meilu
žes smaugė, bet da ir sveti
mus pinigus vogė. Kaip sau 
norit, nekaip išrodo ta krikš
čioniška dora, apie ką kuni
gai taip daug plepa.

IC41111V1 C*V'A L4 — * A *

nesakydamos. Taigi jiedu limo išvogė ir teismo nuo- 
kreipėsi į teismą ir dabar tos sprendis negalėjo būt įvy- 
kompanijos turi sumokėti Kintas.

GAISRAS HOBOKENO 
PRIEPLAUKOJ.

Pereitos subatos vakare

jiems apie 20 milionų dole
rių. I— -

SUDEGĖ 7 ŽMONĖS.
New Yorke pereito nedėl- Hobokeno prieplaukoj kilo 

dienio naktį sudegė visa gaisras, kuris siautė visą

. 200 KANDIDATŲ I 
BUDELIUS.

Ossiningo kalėjimas New 
Yorke šiandien turi 200 laiš
kų nuo žmonių, kurie siūlo
si į budelius. Tie laiškai atė
jo po to, kaip laikraščiuose 
pasirodė klaidinga žinia, 
buk dabartinis New Yorko 
valstijos budelis, Robert 
Elliot, žada atsistatydinti. 
Už kožną galvą valstija mo
ka savo budeliui po $150.

Senatas Už Cenzūrą
Washingtono senatas pri

ėmė papildymą prie muitų 
biliaus, kuriuo reikalauja
ma, kad valdžia cenzūruotų 
ir konfiskuotų importuoja
mas iš užsienio knygas, jei
gu jos pasirodys šlykščios ir 
nemorališkos. Pažangesni 
senatoriai tam priešinosi, 
bet reakcininkai paėmė vir
šų. Reakcininkai visada no
ri saugoti kitų žmonių “do
rą,” tik jie užmiršta apie sa
ve. Pavyzdžiui, Biblija, ku
rią jie laiko šventa knyga, 
turi tokių šlykščių ir nemo- 
rališkų vietų, kurių didžiau- 
sis paleistaburnis nelabai 
drįs pakartoti, o tečiaus re
akcininkai nemato tame nie
ko bloga.

ANGLIJA MAŽINA SAVO 
ARMIJĄ

Anglijos karo ministeris 
Tom Shaw patiekė parla
mentui valdžios planą, sulyg 
kurio iš dabartinės armijos 
turi būt paleista 148,900 ka
reivių ir karininkų.

i-jkrauta ir paskui butų auto-mis dienomis užsakė 123 Blisų šeimyna ir jų įnamis naktį ir sekančią dieną, 
i- mobiliais ir trokais išvežio- naujus karo orlaivius, kurių! Jorzon, išviso 7 žmonės. Ug- liepsnos prarijo du pyru, 
s ta kur reikia. Degtinės vertė pastatymas kaštuos $2,208,- nis kilo jiems miegant. Kaip būtent, 15 ir 16. Nuostoliai 

į apskaitoma į $300,000. *100. j rodos, visi jie buvo lenkai, 'apskaitomi j $4,500,000.

KANADA PAKORĖ 
ŽMOGŽUDĮ.

Toronto mieste anksti šio 
New Jersey valstijoj pe- panedėlio rytą buvo pakar- 

reito nedėldienio naktį su- tas Edward Stewart, 33 me- 
degė Tiffany farma. Ugnis tų vyras, kuris pereitą rude- 
sunaikino visas triobas ir nį tenai užmušė buvusį savo 
2,500 vištų. ‘darbdavį Freelandą.
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I APŽVALGA U
LIAUDININKŲ !

SUVAŽIAVIMAS.

SOCIALISTŲ SPĖKOS 
VOKIETIJOJ.

“Naujienos" rašo:
“Vokietijos socialdemokra

tų partija jau turi daugiaus 

kaip milioną narių ‘geram sto
vyje’ (t. y. mokančių duokles)^ 
Partijos metraštis rodo, kad 
pereitų metų pabaigoje narių 
skaičius buvo toks: 803.442 
vyrai ir 218,335 moters; viso 

1.021.777.
“šito milžiniško narių skai

čiaus partija pasiekė nuolati
niu augimu. Pernai rudeni, per 
specialę kampaniją naujų na
rių gavimui. Į socialdemokra
tų partiją Įsirašė 84.000 nauji 
nariai. Tai rodo, kad yra dar 
platus darbininkų sluoksniai, 
kuriuose socializmo idėja ran
da vis naujų pasekėjų.
“Vokietijos socialistai nuo se

nai yra pavyzdyvs socialistų 
partijoms visame pasaulyje. 

. Jau prieš didi ji karą Vokieti
jos socialdemokratai turėjo 
galingą organizaciją ir per rin
kimus i reichstagą (krašto 
parlamentą) vieną syki buvo 
gavę daugiau kaip tris milio- 
nus balsų. Po 1918 m. revoliu
cijos. kuri nušlavė kaizerio sos
tą. socialdemokratai, kaipo 
vienintelė partija, aiškiai sto
janti už respubliką, patapo va
dovaujanti jėga 
Socialdemokratai 
galėję patraukti 
daugumą žmonių
paimti i savo rankas visą ga
lią. jeigu bolševikai nebūtų su
skaldę Vokietijos darbininkų 
judėjimo.’’

Neveltui Vokietijos reak
cininkų organas, “Deutsche 
Allegemeine Zeitung,”- pa
sakė anądien, kad komunis
tai “atlieka naudingą funk
ciją" buržuazinėj valstybėj, 
nes jie atakuoja socialde
mokratus ir tuo budu skal
do darbininkų spėkas.

valstybėje, 
butų lengvai 

savo pusėn 
ir tuo budu

Konkordatas su popiežium 
yra didžiausia Lietuvai ne

laimė, sako Šleževičius..
Šiomis dienomis Kaune 

įvyko liaudininkų partijos 
suvažiavimas. Kalbant d-rui 
Griniui apie cenzūrą, polici
ja norėjo suvažiavimą už- 

- .daryti. Po jo kalbėjo liaudi
nei k<wnunferanis.’« Nes bedir-ininku' vadas adv. Šleževi

čius.
Kultūrinis

moterų ir vaikų buvo parmuš- 
ta žemėn ir sutrempta kojo
mis.’’ . ' :

Ir toliaus mes pridurėm, 
kad—

“...socialistai smerkia polici
jos žiaurumą, bet nepritaria 
r • , i. •

bes klausimo neišriši nei triuk

šmingomis demonstracijomis.* Kultūrinis ir visuomeni 
nei mušant demonstrantus po-įnis gyvenimas Lietuvoje te 
licijos lazdomis...”

Kur gi čia yra džiaugs
mas?

Jeigu “Laisvė” Įrodys kur 
“Keleivis” džiaugėsi, kad 
policija daužo darbininkams 
galvas, mes sutinkam užmo
kėti $500.00. Mes sutinkam 
padėti tuos pinigus' i trečių
jų rankas, i 
padeda “Laisvė." Tuomet 
sušauksiu) trečiųjų teismą, 
ir tegul tenai “Laisvė" paro
do, kur musų buvo “džiaug
tasi" dėl darbininkų galvų 
skaldymo. Jeigu ji tai įrodys 
ir trečiųjų teismas pripažins, 

i kad “Keleivis" ištikrujų 
džiaugėsi policijos žiauru- 
imu ir darbininkams galvų 
daužymu, tai tegul musų 
$500.00 nueina Lietuvos po
litiniams kaliniams. Bet jei
gu “Laisvė" savo melo ne
apgins. tai tegul jos 500 do
lerių eina politiniams kali
niams.

Ar sutinka su tuo komu
nistų organas?

besąs po senovei suvaržytas, 
sako p. Šleževičius. Cenzū
ra, karo teismai ir bausmės 
veikia visu savo žiaurumu.

Labai aštriai M. Šleževi
čius užsipuolė ant karo bū
vio. Karo būvis esąs niekam 
nereikalingas. Tautininkai 
laiką karo būvi, kad leng- 

s su ki-ir tegul tiek pat viau. kovoti jiems s

i ŽULIKŲ KARALIUS IR 
POLICIJA.

Gatvinė Amerikos spauda 
paskutinėmis dienomis pla
čiai rašo apie “randaveidį” 
(scarface) Al Capone. Ra
šo dėl to, kad jo “jieško” 
visos šalies policija. Capone 
yra visiems žinomas Chica- 
gos žulikų karalius. Laik
raščiai riešai jį vadina 
“gang chief.” “dive keeper,” 
“Ikjuor Iord" ir kitokiais 
pavadinimais. Jie viešai sa
ko, kad jis esąs surištas su 
visa eile žmogžudysčių. Vie
nu žodžiu, jis esąs toks žmo
gus, kokiam policija laisvai 
vaikščiot neleidžia. Todėl 
kada jis anądien išėjo iš 
Philadelphijos kalėjimo, kur 
jis sėdėjo 10 mėnesių, laik
raščiai ir pradėjo rašyt, kad 
dabar jį norinti sugauti kitų 
miestų policija. Buvo sako
ma. kad Chicagoje būrys de- 
tektivų saugoją jo namus 
dieną ir naktį, ir kaip tik jis 
tenai pasirodys, tuojaus jį 
griebsią.

Prisiskaitęs šitų pasakų 
apie save, Al Capone nutarė 
geriau pasiduoti, negu slap
stytis. -Jisai parvažiavo Chi- 
cagon. kur randasi jo na-

darbininkams gal- mai, jr nuvykęs į detektivų 
’ viršininko Štage’o ofisą ta

rė jam: “štai, aš čia. Areš- 
tuokit mane!"

Detektivų vii’šininkas te
čiau neareštavo jį. Jis tik 
pasakė, kad “Chicaga tavęs 
nenori, geriau išsinešdink iš 
čia.” Capone ant to atsakė: 
“Chicaga yra mano namai ir 
aš ketinu čia gyventi.” Ir tuo 
viskas pasibaigė.

Pasirodo, kad policija 
smarki ir greita tik tada, ka
da alkani bedarbiai duonos 
pareikalauja. Bet kada 
gengsteriai mėto bombas ir 
šaudo žmones, tai jų vadas 
turi pilną laisvę. Visos pa
sakos apie tai, kad policija 
jo jieško ir saugoja 1 jo na- 
mus, yra niekas daugiau, 
kaip tik mulkinimas Y’isuo- 
menei akių.

DIDELIS GAISRAS 
MONTREALE.

Kanados mieste Mont- 
reale pereitą sąvaitę buvo 
didelis gaisras. Ugnis nušla
vė visą bloką, sunaikinda
ma 5 didelės krautuvės. 
Nuostoliai siekia pusės mi- 
liono dolerių.

vėl

LIETUVOS FAŠISTAI GR|ŽTA I Kas Finansuoja Tareilos ir 
J SENAS VĖŽĖS. Bolševikų Vajų? T

Dekoracijos vietoj pabu- Norėdami įsigauti į SLA. 
vę, smetonininkai traukiasi centro valdybą, Tareila ir 
nuo valstybės vairo, o jų vie- bolševikai išvystė didelį va- 

vėl žengia voldemari- jų. Tareilos podriadčikas 
kurie mėnuo atgal Simokaitis,pasidarė net re

daktorium, leidžia “Liaudies 
Tribūną,” kuri nedaug kuo 
skiriasi nuo buvusios Kauno| 
fašistų .“Tautos Valios.” Be j 
topdM yra spausdinami- ir; 
siuntinėjami SLA. nariams ■ 
įvairus agitaciniai lapeliai, j 

Taigi kįla klausimas, kas' 
Tareilos ir bolševikų kam-i 
panijas finansuoja? Bolše-; 
vikai, sakoma, gauna dide
les sumas pinigų iš Maskvos 
per Paryžių. Bet kur gauna 
pinigų Tareila su Simokai- 
čiu? Juk jie nėra tokie tur
tingi, kad galėtų tokias iš
laidas apmokėti iš savo ki
šenių. 0 išlaidos turi būt di
delės. Kaip žinom, SLA. tu
ri tūkstančius narių. Padary
ti tiek lapelių, sulankstyti 
juos, sudėti į konvertus, už- 
adresuoti, užlipyti štampas 
ir visus išsiuntinėti, tai juk 
ne juokai.

O tareiliniai savo “litera
tūrą” siuntinėja ne vien tik 
SLA. nariams, bet ir “San
dą ros” skaitytojams. Iš viso 
jiems reikia išsiuntinėti apie 
30,000 lapelių. Vien tik už saugojus savo organizaciją 
štampas (skaitant po lVJ'nuo komunistų bolševikų 
cento) išeina $4,500. 0 kur pavojaus. Taigi, SLA. nari, 
popiera, spausdinimas ir ki- buk savo organizacijos sar- 
toks darbas?

Taigi, tegul Tareila su po
nu Simokaičiu pasiaiškina 
riešai, kas jiems duoda tiek 
pinigų šitai agitacijai, ir ko
kiais tikslais?

• P. Mikolainis.
Nuo Redakcijos: Pono

Mikolainio straipsnis buvo 
žymiai ilgesnis, bet neturė
dami gana vietos, mes ji su- 
trumpinom, palikdami tik 
svarbesnes jo vietas. Tiki
mės, 
pyks.

Europos demokratinės vi
suomenės spaudžiami fašis
tai tapo izoliuoti nuo visų 
kraštų ir nebegalėdami už
sieniui bepasirodyti, suma
nė bent kiek pakeisti fašis
tinę dekoraciją. Smetonie
ne užpakaliniu frontu įsi
stiprino jaunų leitenantų ei- 

: lėse. nusturhė nuo arenos 
Voldeinai-ą ir viso centre 
tampa fašistiniai kunigai su 

; Smetona. Pasišiaušusius 
Voldemaro “vilkus” kiek 

iapgnaibo dėl svieto akių, 
pažada grįžti Į demokrati
niai fašistinę tvarką ir tuo 
manevru fašistai nori patai- 

įsyii savo vardą užsienio 
akyse. -Jei toks manievras 
Lietuvoje buvo visiems aiš
kus. tai užsieny fašistai vis 
tik šį tą laimėjo. Apgnaiby- 
ma> fašistinių “vilkų” ir ofi
ciozo "Lietuvos Aido” eilė 
straipsnių, kuriuose fašiz
mas apibrėžtas kaip neįvyk
doma svajonė Lietuvoje— 
galėjo kai kam atrodyti, kad 
einama į demokratinę tvar
ką.

Nors ir paviršutinis fašis
tų gnaibymas Įvedė dideli 
suirimą į “ vilkų” eiles. Jei 
aukštieji fašistų vadai žino
jo ką daro, tai bent mažiu
kai "vilkiukai" ir provinci
jos fašistai nežinojo ’kui 
bėgti. Provincijos kaikurios 
fašistų kuopos nutarė liau
dininkais pasidaryti, o kiti 
apleido fašistų eiles ir gailė
josi už griekus (fašistų re
daktorius Lozoraitis).

Kiek suklaidinę užsienio 
visuomenę. Lietuvos fašistai 
po suvaidintos rolės ėmėsi 
savo gaires sukti i senus fa
šizmo pramintus takus.

Grįžti atgal į senas fašiz
mo vėžes buvo nutarta šių 
metų 16 vakario fašistinių 
leitenantų suvažiavime. Fa
šistai turi nemaža nuodė
mių, todėl palesti vadžias iš 
savo rankų arba grįžti Į de
mokratinę tvarką bijosi. 
Kurie karininkai su tuo ne
sutiko. tie turėjo pasitrauk
ti iš vadovaujamų rietu. 
Taip ir generalinio štabe 
viršininkas Kubiliūnas turė
jo rezignuoti ("atostogų iš
važiavo"). Jo vietą užėmė 
Gerulaitis. Valdžia pradėjo 
derybas su "Geležiniu Vil
ku." O "Lietuvos Aido” re
daktorius Gustaitis, užtai 
kad parašė, jog valdžia ren
gia.-i į demokratinę tvarką 
grįžti bei Seimą šaukti, tapo 
prašalintas iš vietos (fašis
tiškai tąriar.t — “atostogų 
išvažiavo”).

L d

J

tomis partijomis.
Lietuva su jokia valstybe 

dabar karo nevedanti, tai 
karo būvis turis būti kuo- 
greičiausiai panaikintas. 
Šleževičius paminėjo ir slap
tas organizacijas, kurias val
džia palaikanti ir remianti. 
Tos slaptos organizacijos 
vieną gražią dieną galinčios 
Lietuvai daug košės privirti. 
Tos organizacijos tarp sa
vęs nesusitariančios.

Paskui Šleževičius pami
nėjo ir liūdną Voldemaro 
palaiką, būtent, sudalytą su 
Roma konkordatą. Tas Vol
demaro sudarytas konkor
datas Lietuvai esąs baisiai 
žalingas, nes Romos kleri
kalams asą atidaromos du
rys Į visas musų gyvenimo 
sritis. Svarbiausia, tai einan
tis iš to mokyklos klerikali- 
nimas.

Musų jaunuomenė atiduo
dama Romos klerikalų glo
bai. Tai esą neleistina.

Musų jaunuomenė turi 
būti auklėjama tautinėj dva
sioj, o ne kažin kokie inter
nacionalai Romos ar Mask
vos, turi musų jaunimą glo
boti ir daryti jam įtakos.

Suvažiavime išrinktas 
naujas Liaudininkų Sąjun
gos centro komitetas, kurin 
inėjo šie žmonės: M. Šleže
vičius, d-ras K. Grinius. Z. 
Toliušis. F. Bortkevičienė, 

Peleckis, prof. VI. Lašas. 
Kalnėnas, J. Strimaitis ir 
Geniušas.

J. 
J.
J.

i
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Iš viso pasaulio žemiausi? 
žmonių mirtingumas yra 
Kuboje. Statistikos parodo, 
kad per 5 pastaruosius me
tus iš kiekvieno 100 gyven
tojų apskritai mirė kas me
tai tik po 11 žmonių.

“LAISVĖS” MELAS.
Komunistų “Laisvė" 

meluoja. Rašydama apie be- 
barbių demonstracijas. 67- 
tame savo numeiy. pirmam 
puslapy, ‘'Krislų" skyriuje, 
ji pasakoja šitokį dalyką i

“Veik kiekvienam kapitalistų 
didlapyj matysi didžiausius 
džiaugsmus, kad tiek ir tiek 
tam ir tam mieste buvo sumuš
tų darbininkų, dalyvavusių be
darbių demonstracijose; tiek 
ir tiek komunistų areštuota... 
Nieko nuostabaus, kad turčių 
klasė džiaugėsi liedama bedar
bių kraują. ‘Keleivyj’ ir ‘Nau
jienose’ giriasi, buk gina darbi
ninkų reikalus. bet kartu 
džiaugiasi, kad policijai pavy
kę suardyti demonstracija ir 
sudaužyti 
vas...”

Tai yra vienas šlykščiau
sių komunistų melų. Nes 
faktas yra toks, kad joks so
cialistas nesidžiaugė ir nesi
džiaugia policijos žiauru
mais, bet, kaip tik priešin
gai, kuo aštriausia policijos 
barbariškumą pasmerkė.

Rašydami apie tas komu
nistų demonstracijas, kurias 
6 kovo policija daugely vietų 
išvaikė, mes “Keleivio" 11- 
tame numeiy štai ką pasa
kėme:

“Policija visur buvo jau 

kalno pasiruošus ir beveik 
‘sur Įtaisė kruvinas muštyi 
Ji puolė demonstrantus kaip 
koks žvėris. Bostone 8 areštuo
ti ir daug sukruvintų. Pitts- 
burghe 5 demonstrantai buvo 
taip sumušti, kad ligonbutin 
reikėjo vežti. Detroite 14 su
žeistų nuvežta ligoninėn ir 30 
areštuota. Keliatas buvo su
žeista Clevelande. New Yorke 
buvo tiesiog skerdynė, kada 
keli šimtai raitų, pėkšėių ir va
žiuotu policmanų puolė i tirštą 
minią ir pradėjo mušti visus 
be jokios atodairos, šimtai

i iš
vi

ręs.

Norėdami Įsigauti i SLA.

ton 1 
ninkai. i 
jau kvietė opoziciją i kovą 
už demokratinę tvarką.

Iš savitarpinių fašistų 
žaidimų nieko gera . laukti, 
negalima. Daug panašių de
koracijos permainų jau bu
vo, bet dalykų esmė pasilie
ka ta pati. Evoliucijos keliu 
fašizmas nepranyks.

Prieš Lietuvos liaudį stovi 
daug vargo ir kančių, kol ji 
suspaudus pūslėtas rankas 
nusikratys fašistinio suskio 
nuo savo suvargusių pečių. 
Bet toji valanda ne už kal
nų ir marių; ji musų pačių 
rankose, tik reikia daugiau 
vienybės ir solidarumo.

Z. B.

Lietuvos Fašistu

podriadčikas

S.

kad autorius užtai ne-

ŽINIAI.
i

Už ką mes privalome 
balsuoti?

SLA. Pildomosios Tary
bos balsavimai jau praside
da. Kiekvienas SLA. narys 
privalo ateiti į savo kuopos 
susirinkimą ir balsuoti už 
šiuos kandidatus:

Prezidentu St. Gegužis.
Vice-prez. A. Mikalaus

kas.
Sekret. P. Jurgeliutė.
Iždininku K. Gugis.
Iždo glob. Raginskas ir 

Januškevičius.
Dakt.-kvot. E. G. Klimas.
Visi privalome balsuoti 

už šiuos kandidatus todėl, 
kad jie savo darbais yra to 
užsitarnavę; ir turime bal
suoti už juos dėl to, kad ap-

Sakoma, kad ir ministeriui 
Tubeliui reikės važiuoti 

Italijon “gydytis.” “
Taip vadinamoji fašizmo 

liga” Lietuvoje pradeda 
virsti tikra epidemija. Ji 
nuolatos pasirodo tai vienoj 
grupėj, tai kitoj. Rudeniop 
ji buvo labai išsiplatinusi 
voldemarininkų eilėse, o da
bar pradėjo siausti smetoni- 
ninkų tarpe.

Keisčiausia tos “ligos” 
ypatybė yra ta, kad mirusie
ji “tautos šunų vadai” neina 
Į Lietuvos dangaus karalys
tę, bet keliauja Italijon ar 
kiton pietų valstybė!) naujo 
Įkvėpimo gauti.

Nesenai ta “liga” susirgo 
generalinio štabo viršinin
kas Kubiliūnas, paskui “Lie
tuvos Aido” redaktorius 
Gustainis, o dabar, girdėt, 
serga jau kitas “vadas,” bū
tent, ministeris pirmininkas 
Tūbelis, artimas vyriausiojo 
“vado" Smetonos giminai
tis. Sakoma, kad ir jam tur
būt reikės važiuoti pas Mus- 
solinį “gydytis.” Oficialėj 
fašistų kalboj šitokios eks
kursijos vadinasi “atostogo-• •* mis.

’ Tūbelio vieta turbut teks 
kokiam voldemarininkui.

Kadangi savitarpė fašistų 
kova yra geriausia visokioms 
“ligoms” dirva, tai teko gir
dėti, kad Smetonos “mirties 
gusarai” ir Voldemaro “ge
ležiniai vilkai,” kurie buvo 
sutverti vieni prieš kitus ko
voti, dabar nori padaryti 
sutarti ir kovą užbaigti.

Šitam susitarimui reika
lingos yra tam tikros konce
sijos. Viena tų koncesijų są
lyga ir esanti ta, kad minis
teris pirmininkas Tūbelis 
turi “apsirgti” ir išvažiuoti 

atostogų.”
Jau yra žinių, kad jis jau 

susirgo." B. Z.

L'l

I

gu!
Mass. SLA. Sargybos Ko

mitetas :
Pirm. A. Janušonis, 
Vice pirm. J. Mckužis, 
Sekr. A. T. Jasaitis, 
Sekr. J. Krasinskas, 
Ižd. A. Zulkus.

t

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia
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(šių Naktelę Miego Nemiegojau. .Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
16159F (Linksmybės Polka ...........'... Worcesterio Lietuviška Orkestrą

(Lietuviuko Jiliubo, Polka .... Woraesterio Lietuviška Orkestrą 
SESERYS PAUUUKONIUTĖS 

10" 75c. Piano Accompan. by B. Šalinaitė
16T53F (Onytė .............................................................

(Oi, Dainos (A. Bačiulis) ............................
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas su Orkestras Akeanpan. 

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

75c> K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestrus Akompan.

(Oi, Berneli Vienturti! . ....................................... Liaudies Daina
(Mielaširdystė ___

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ.
(čigono Meilė ....................................................................
(Pavasario Sveikinimai ...................................................

F. STANKŪNAS. Baritonas sa Orkestras Akompan. 
(šalčiai i T Merginos 
(Linksmas Amerikietis

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Singing by: A. šaukevičius and J. Wichalonis, Fr. Yotko, Leader. 

16149F (Atėjo Rudenis Užšalo
(Baltos Rankelės 

16143F (Piatro Polka
(Vestuvių

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA. IGROJINO AKIRAS 
16148F (Senelio Polka A. Vanagaitis ir Akiras,

(.Jaunas Senis Pasikalbėjimas su Armoni
10" 75c. ’ EMIL VELAZCO

12I20F (Puikiam Gegužės Vakare 
(Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, su Orkestras Akompan.
16115F (Pragėriau Žirgeli ..................................................  A. Vanagaitę

(Eisim laukan ................ ..................................... A. Nanagaitis
KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano, Orkestras Akompan.

16144F

.. Folk Song 
... Folk Song

Comic Song 
Comic Song

10”

16151F

16150F

16116F

... Valcas 

... Valcas

16147F (Katriutės Polka 
(Klaipėdos Polka

16142F (Paprienioku Polka 
(Prano Polka

I 
į
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Riebalai tuoj nusitraukia
jDz'šės nusiplauna

beveik pačios 
pORCELENAI, stiklai, puo

dai. skaurados—viskas plau
nąs daug lengviau vartojant 
Rinso. Riebalai nueina magiš
kai! Viskas kas iieka jums 
padaryt, nuplaut šiltu vande
niu... ir dišės nudžiusta žiban
čioms ir skaisčioms nCšluosčius.

Rinso yra ekonomiškas. Vie
nas šaukštas duoda daugiau 
putų negu du šaukštai lengva-* 
svarių muitų, net kiečiausiam 
vandeny, nes jis granuluotas, 
stangus nėra nė žvyru!

auk

Milijonai mo.ru vartoja 
Rinso savaites sV* ibi maras. Jis 
ištraakia iš drabužių purvus ir 
nuna baltesri tu-g-u trinant. 
Puikus ir skalbimo mašinose.

Gaukit I'IDI.LJ paranku 
naminj paketų Rinso. Vartokit 

skalbiniams. <]; '*ms, ir viso
kiai valai. Jus niekad nematėt 
tokių tirštų, skalsiu, veiklių 
putu.’

Rinso
Granuluotas muilas skal- 
hitnaTns, ir valai

BUTLEGERIŲ SEKRETAS 
Kaip padaroma “20 metų 

senumo’” degtinė.
Prohibicijos vyriausybė 

Washingtone sakosi sužino
jusi, kaip butlegeriai pada
ro “20 metų senumo” rugi
nę (rye) degtinę. Jie paima 
šviežią degtinę, tik ką išva
rytą, supila ją išdeginton 
bačkon ir pastato į karnbari, 
kur yra 130 laipsnių karščio. 
Į kelias dienas degtinė pasi
daro tamsiai geltona ir gau
na maž-daug toki skoni, 
kaip senoviška ruginė.

Šitą metodą vartojanti vi
sa butlegerių brolija, sako 
prohibicijos viršininkai.

1614LF

Križiko mieste, Čekoslo
vakijoj, ugnis sunaikino di
delę telegrafo vielų dirbtu
vę. Nuostolių padaryta Į: 
$1,500,000 ir 400 darbinin-’ 
kų neteko darbo.

(Mergyte Jaunoji
(Motušaitė Miela
JONAS BUTĖNAS. Baritonas, su Vargonų Akompan.

(Gul Šiandieną
(Sveikas Jėzau Mažiausias _____

JONAS BUTĖNAS. BARITONAS IR KVARTETAS 
su Vargonų Akompan.

(Linksma Diena Mums Nušvito.......... Jonas Butėnas, Baritonas
(Pulkim Ant Kelių.................................... su Vargonų Akompan.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader. 

16137F (Žalia Girelė
(Lik su Dievu Panitelia 

’ A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas 
su Orkestras Akompan.

16138F (Kačiukas .................................................................  A. Vanagaitis
(šalta Žiemužė ....................................... . ............. A. Vanagaitis

K. .MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS su Orkestras Akompan 
16139F* (Oi. Skauda, Skauda

(Aš Žirgelį Balnosiu 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

12” $1.25 Singing by šaukevičius ir M. Urbas, Fr. Yotko, Leader 
6J003F (Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61OO4F (Lietuviška Veseilia,Trečia Dalis'

(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
DIDŽIAUSIAS REKORDŲ PASIRINKIMAS. NAUJAUSIAI JGRA- 

JINTI, M’ORCESTERY DA NEBUVO.
Albinos Lietnvninkaitės Lender Orchestra.

UŽSAKYMUS Iš KITŲ MIESTŲ PRIIMAME. PATARNAUJAM 
SKUBIAI IR TEISINGAI.

A. J. KATKAUSKAS
372—376 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

- Telefonas: Cedar 7206.

1C14OF
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-yJT Ą KITAS IŠDIRBĖJAS nori sakyt apie 
jo išdirbystę, tai ne musų reikalas. Nors 
jis ir matytų tinkamu klaidingai savo 

išdirbystę perstatyt, tai tas irgi yra jo reikalas- 

ne musų.

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau, 
kaip apie jo išdirbystę, ir neteisingai raportuoja 
arba palieka Suklaidinančius Įspūdžius apie 
kitus cigaretus—tuomet mes jaučiam, laiką iš
reikšt teisybę.

Kiek laiko atgal vienas išdirbėjas naudojo 
šiuos raportus savo apgarsinime:

“Ekstra slaptingas džiovinimo metodas prašalina 
iš (--------------- ) kenksmingus erzinimus, graužian
čius aitrumus, kurie randasi senovišku budu išdir- 
bamuos cigaretuos, ir kurie erzina gerklę yra košė-

7 /
jimo priežastis.

“Nepaisant kaip brangiai ar kaip pigiai jus už 
cigaretus mokat, jus gaunat vieną iš dvieju gene- 
rališku rusiu, ir ne daugiau, kaip dvieju. Vienoj 
klasėj jus gaunat bilionus senovišku budu išdirb
tu cigaretu ir kitoj klasėj jus gaunat (---------------- ),
džiovintą cigaretą. moderniško mokslo išdirbystėš 
cigaretą. iš kurio kenksmingi erzinimai prašalinti 
ekstra slaptingu metodu, kurį išaiškina žodis, A)žio- 

.Ytnti’,”

•,x

KUOMET šie FAKTAI pirmiausiai buvo 
skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtą to 

išdirbėjo apgarsinimo atmainą, ir kad tai ma
nėme, nebuvo apsvarstyta. Padaręs pora tokių 
raportą, jis šią skelbimų formą aplėkto. Tačiau 
kiti naudoti faktai jo skelbimuos užtemyti Fed- 

fe Pirkly bos Komisijos. ,

Federalės Pirklybos Komisijos veikimo rezul

tatas tas, kad jam liepta sulaikyt garsinto fakto 

apgarsinimuose, būtent, kad galit būt laibi, 

rūkydami tos rūšies cigaretę, ir buvo paliepta 

sulaikyt kitus neteisingus faktus, o ypač argu

mentą, kad visi gali būt laibais, rūkydami tos 

rūšies cigaretus. Jis ir vėl pradėjo naudot tą 

faktą skelbimuos su permainom.

1

JEI BET KURIS IŠDIRBĖJAS nori sakyt, kad 

tabakas, kuri jis naudoja, turi ‘‘kenksmingą
X O

erzinimu, graužiančių aitrumų, kurie kenkia 

gerklei,” ir po tam tvirtint, kad šie dalykai pra

šalinami karšti naudojant metodu, tai jo reika- 

las. Bet kuomet jis bando suteikt Įspūdi, kad tai 

yra generaiiškai praktikuojama naudot cigar- 

etuose toki tabaką kaip jis aprašo, mes proteS- 

tuojam už bandymą įžeisti pramonę.

Mes musų cigaretuose niekumet nenaudojom 

tų tabakų, kuriuos tinkamai galim aprašyt, kaip 

turinčius “kenksmingus erzinimus, graužiančius 

aitrumus." ir netikim, kad kitų isdirbėjų jie
i *

naudojami.

Jei tas išdirbėjas nori garsinti karščio metodo 

naudojimą, vadindamas tuo džiovinimu ar bet 

kuo, tai jo privilegija. Bet kuomet, taip dary

damas. jis bando suteikt Įspūdi, kad jis vienin

telis cigaretu karščio metodo vartojimu išdir

bėjas. vėl turi būt pasakyta teisybė.

Garsinimas neteisingo fakto nėra didesnis 

iškraipymas teisybės, kaip sakyt, kad karščio

cigaretu

naudojimas tabakuose yra išskirtinas metodas 
bet kurio išdirbėjo.

TRAKTAS yra, kad tabako išdirbystei naudo* 

jimas karščio yra veik paprasčiausias ir 

pasauly praktikuojamas išdirbystei 

Jis yra praktikuojamas senai.

Mes tabako išdirbystei naudojam karštį la

biausiai mokslišku ir moderniškiausių budu, 

sutaisydami tų lengvų, kvepiančių, nunokusių 

tabakų, kurie neša jų naturališką gerumą 

CAMEL cigaretuose. Pirmiausią CAMEL cigar

etą mes išdirbom karščio metodu. Kiekvieną iš 

bilionų cigaretą kuriuos mes išdirbom nuo to
t

pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu. Mes it- 

sidedam karščiui padaryt musą gerus tabąkoi 
dar geresnius.

A

AR IŠDIRBĖJAS AR NE by tik turėtą tą 
publikai kalbėt, prilipdo jo, karštį vartoti 

mašinos sumanymą, sutirštinti garą, kuris iš 

ją išeina, negali turėt daugiau veikmės pager- 
a

inimui, kaip pagautumėt garus kurie išeina iš 

jusą imbriko kurie turėtą arbatą imbrike pa-, 
gerint. |

Musų rūšis, CAMEL, vis auga, bet mes, tačiau 

nenorim leist šiuos toli siekančius neteisingus 
*■ _ __ _

faktus arba Įspūdžius cigaretą išdirbystei nepa- 
taisytus.

■J. Reynolds Tobacco Company



asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Koman, Maike,-aš tau gaus.” Ką gi tai reiškia? Tai] 
pasakysiu pamokslą. ! reiškia: jeigu nori būt palai-

—6 kada tu į kunigus įsi- mintas ir užsipelnyti dan- 
šventinai? gaus karalystę, tai turi but!

—Nevermai, vaike, kada ubagas dvasioje. Kitaip sa- 
aš įsišventinau. Aš ir nesi-įkanL visiems nusižemink, 
šventinęs galiu tau gerą pri- niekam nesipriešink. Juk ir 
klodą duot. Aš galiu tau iš-Įpats . Kristus niekam nesi- 
virozvt, ką raštas šventas priešino. Kada jį prie kry

žiaus prikalė, jis meldėsi už 
savo priešus. Ir visuose sa
vo pamoksluose jisai skelbė

*

virozyt, ką raštas 
apie revoliucija sako.

—Nagi?
—Aš žinau, kad tu, vai

ke, esi bedievis i 
raštą netiki. Ale jeigu jį pa- - , - . . k • ė_
skaitytum, tai pamatvtum/ Ovalią būtent tada, kai pae- 
kad ir Dievas liepia bunta- męs botagą išpėrė kunigams 
votis, jeigu koks I-----------
nori tau ant sprando atsi
sėsti.

—O kas girdėjo Dievą 
taip sakant?

—Maike, nepertrauk manį 
šnektos. Kai gausi balsą, ta-j 
da galėsi kalbėt. Dabar klau
syk, ką aš tau šneku. Šven
tam rašte yra pasakyta, kad 
liurbis yra tas, kuris savo 
neprieteliu apsileidžia. Ap
sileisti nereikia niekam. Jei
gu tau kas ant komo užlipo, 
tai duok į snukį, ir dac oi.

—O jeigu kunigas tau ant 
“komo” užliptų, tėve, ar tu 
ir jam į snukį teptum?

—Sakau, šerap, kada aš 
kalbu! Katalikas gali labai, 
daug kentėti, ba ir Kristus 
kentėjo. Ale jeigu stipresnis! 
silpnesniam ant sprando i 
pradeda lipti ir sakyti, kadi 
tu tylėk, ba rėkti negražu,’ 
tai jau tada, vaike, 
revoliuciją kelti.

—Ar tai viskas?
—Jes, Maike, gali 

kalbėt.
✓

KELEIVIS No. 13. Kovo 26 d., 1930.

Dinamito Išradėjo 
Nobelio Gyvenimas.

% 
Kasmet Stokholme moks- vietos, jis įsikūrė laborato- 

lo akademija skiria penkias riją laive, vienam ežere, 
premijas labiausiai tais me
tais pasižymėjusiems žmo
nėms, būtent, po vieną pre
miją chemijos, fizikosrir me
dicinos srityse, vieną už ge
riausią tų metų literatūros 
kurinį ir, galų gale, penktą
ją — žmogui, kurs daugiau
sia nusipelnė taikos reikalui. 
Kiekviena premija siekia 

i keliolikos ir net kelių desėt- i 
kų tukst. dolerių. Šias premi-. 
jas, kurios vadinasi Nobelio 
premijos, įsteigė švedų in- 

, žinierius Alfredas Nobelis, 
' dinamito išradėjas. Šio žmo
gaus gyvenimas yra tiek 
įdomus, kad verta jį bent 
trumpais bruožais atpasa
koti.

Gimė Alfredas Nobelis 
1833 m. spalių 21 d. Stok-' 
holme. Jo tėvas buvo inži
nierius. Netrukus po Alfre-i 
do gimimo, tėvas persikėlė 
gyventi Petrapilin, Rusijon, 
caro vyriausybės pakviestas 
ginklų fabriko steigti. Tuo 
budu jaunystę Alfredas pra
leido Rusijoj. 17 metų am- 
ižiaus jis iškeliavo Amerikon 
Į inžinerijos mokslų baigti. Į 
Rusiją jis grįžo Krymo karo 

I metu, kai jo tėvo ginklų fab
rikas davė milžininšką pel
ną. Karui pasibaigus jis vėl 
persikėlė gyventi Stokhol- 
man ir čia pradėjo studi
juoti sprogstamųjų medžia- 
gų klausimą.

1861 m. jis išsiėmė paten- 
tą jo išrastai naujai medžia
gai, “saugiam nitro glyce-

Kaip Bitės Apvai
sina Žiedus.

Augalai neturėtų sėklų, 
jeigu nebūtų kas užvaisina 
jų žiedus. Tą darbą papras- 

, tai atlieka bitės ir kitokie 
'1’867 m. jis išrado dina- vabzdžiai. Lakiodami nuo, 

mitą, kurio praktiška vertė vien<> žiedo prie kito, jie 
visu tuojaus buvo pripazin- perneša vienų žiedų sekli-, 

‘ Nobelis gavo leidimą nes dulkes į kitus žiedus ir 
’ i statytis sausumoj. tuo budu juos apvaisina.

Kartais ir vėjas „žiedus, 
apvaisina, pustydamas jų

Priešreliginė Kova 
Sovietu Rusijoje.

ta. . 
fabriką !
Bet pasaulio nuomonę vėl 
sukėlė prieš Nobelį jo atras-

; Gana gyvas ateistinis ju
dėjimas ir tarp žydų: daug 
sinagogų uždaryta, didžiulė 
dalis žydų darbininkų ir 
jaunuomenės aiškiai bedie
viška. Būna atsitikimų, kad 
patys rabinai organizuoja ir 

Tarp žydų labiausiai tikėji- 
1 mo papročius užlaiko pirk- 
’ liai.
1 Pačių komunistų prisipa
žinimu, sunkiausiai vyksta 
nugalėti šventasis Alachas— 
mahometonų dievas. Mat, 
įvairios mahometonų taute- 

„ „s — kirkizai, turkmėnai,
I noroms nenoroms turėjo su- totoriai — yra labai žemo 
įsigyventi su įvestąją komu- kultūros laipsnio. Visas jų 
nistų tvarka, arba nešintis į gyvenimas susijęs su nuola

tine įvairių dievų baime, be 
galo ilgomis maldomis, as
ketizmu ir tam panašiai. 
Taip pat maža priešreliginė 
kova tarp katalikų, liutero
nų, babtistų — nes šių Rusi
joj iš viso labai mažai tėra.

Sunkiausioji artilerija, ku
ri bombarduoja įvairius die
vus, yra priešreliginė msų li
teratūra. Visi rusų laikraš
čiai turi skiltis priešreliginei 
kovai. Net musulmonų toto
rių kalboje leidžiamas vie
nintelis pasauly bedieviškas 
musulmonų laikraštis,
“Mokslas ir Religija.” Te
čiau nepalyginamai didesnė, 
šimtais tūkstančių išparda- 
vinėjama, yra neperiodinė 
ateistų literatūra: išleidinė- 
jama mokslo, literatūros, 
poezijos, dramos veikalai. 
Visa tai stengiamasi supo
puliarinti, padaryti prieina
ma plačiosioms masėms.

Net radio ir kino panau
dojama kovoje su religija.

Pažymėtina, nors ir keis- 
sinago- ta’ kad Rusijoj ir dabar vei- 

— - kia jaunimo ir moksleivijos 
tarpe vieša “Kristomolcų” 
organizacija. Jie mano, kad . 
dabartinė Rusijos komunis
tų tvarka labiausiai atatin- 
kanti Kristaus norėtai įvesti 
tvarkai. “Kristomolcai,” bu- 
darni komunistais, gerbia 

kartais vadovauja Rpistų ir jo mokslą.'"
— - - — - Matėme, kad Rusijos ko

munistai prieš religiją kovo- 
Giriasi,

a

Dvasininkai — bedievių 
vadai/ Raudonosios se
minarijos. Kuris Dievas 
tvirčiausias? Keisti ko
munistai — keisti krikš

čionys.

-r —...... .  Komunistų valdymas pa- padeda bedieviams žydams.
tos medžiagos baisus spro- dulkes aplinkui, bet tai pasi- ypatingai atkaklia r_

ir i šventa' nusižeminimą. Tiktai vieną rinui. visiškai nepavojingam 
ipicni ii na- SyM j*s Par°dė karingumo daibininkams.” Tečiau “sau-

bambiza!kail!/ąžny£io-'?;
' —Is kur tu. Maike, tą ži
nai?

—Aš tau sakiau, tėve, kad 
aš žinau visą šventraštį.

—Jeigu tu taip daug ži
nai. vaike, tai kodėl tu neti
ki?

—Šitą klausimą aš tau pa
lieku pačiam ištirti, tėve. 
Raklausk savęs, kodėl ap
šviesti žmonės netiki, o tiki 
daugiausia tokie, kurie nie
ko neišmano?

—Olrait, Maike, 
tai pamislysiu.

! •—Ir neužmiršk, tėve, kad
■bažnyčia nepripažįsta žmo
nėms jokios laisvės. Katali
kai neturi teisės net klebono 

! savo parapijai pasirinkti. 
Demokratijos nėra nei dva
sios. Popiežius yra didžau- 
sis diktatorius. Katalikams 
valia tik dėti pinigus ir bu- 

Feikia; dvasiškiams rankas.
: Bažnyčia mokina, kad žmo- 
| gus yra sutvertas pagal Die- 

. , ivo paveikslą, o tuo tarpu 
(lat)ai niekur tas Dievo paveikslas 

nėra taip pažemintas ir pa- —V įsų pirma as norėčiau njeIi;nta‘. kaip bažnyčioj. 
_ paklausti, teve, kui tu.Kajp kunigas prie altoriaus 

atsistoja, tai katalikai turi

į
i

: 9
i

aš apie

taiko retai.
Apskaitoma, kad bitės ir 

kiti vabzdžiai apvaisina 80 
nuoš. sausumos augalų, vė
jas tik 19 nuoš. Ypač daug į^eitiiiS 
augalų apvaisina bitės. -----
Prcf. Ceselskis apie tai'su- 
rinko nemaža įdomių žinių'ių Iikimks buvo vienodas: |fe

girnai. Vienas vokietis su 
keliais kilogramais dinami
to čemodane apsigyveno 
vienam New Yorko viešbu
ty. Įvyko sprogimas, sugrio
vęs trejus namus. 47 žmo
nes ir laivą pražudė sprogu
sios kelios tonos dinamito. 
14 žmonių užmušė dinamitas 
San Franciscos mieste. Pra
sidėjo bruzdėjimas prieš 
Nobelį. Jis neteko visų savo 
klientų. Laivų bendrovės 
atsisakė g;
nigs. Atvykęs su reikalais Ryti 90 grikių žiedų, o kad 
Amerikon, jis negalėjo gau- surinktų kilogramą medaus, 
ti viešbučio apsigyventi. Te- reikalinga aplėkti pusantro 

Ičiau Nobelis nenusiminė. Jis miliono grikių žiedų. Daž-į 
! patobulino dinamito garny- naį vasarą bitės per dieną 
bą. pastatė naujų dinamito prineša 5—6 klg. medaus,— 
fabrikų ir sujungė juos vi- • 
sus i vieną trustą. Vėliau jis 
išrado dar naujas sprogsta- ' 
mas medžiagas: balistilą ir 
korditą. 1890 m. pardavė 
Vokietijai* bedūmio parako
patentą.

Jo materialinė padėtis pa
gerėjo. Mirdamas 1901 m. 
savo tuną, $12.500,000, už
rašė Stokholmo mokslo aka
demijai. paskirdamas iš to^ 
kapitalo nuošimčių minėtas' 
penkias premijas. Vaikų' 
Nobelis neturėjo. Jis mirė' 
nevedęs.

Keista, bet faktas, kad' 
Nobelis, sprogstamųjų me- ] 
džiagų išradėjas, buvo d i-; 

(džiausiąs taikos šalininkas.i 
Todėl uždirbtus sprogsta-į 

imujų medžiagą gamyba pi-!

! kova su visais, kas priešinos 
naujajai tvarkai. Tikybi
nės organizacijos nenorėjo 
sutikti ir prisitaikinti prie 

‘į padėties ir 
prieš komunistų valdžią ko- 

įvojo. Bet visų pasipriešinu-
Iš jo tyrinėjimų aišku, kad 
bitės bemedaudamos aplan-• 
ko labai daug žiedų. Bitės! 
gurklelyj tilpsta 0,063 gr. 
saldžių sulčių. Kad pripildy- užsienį, arba žūti.

Tiek stačiatikių, tiek ka-
abenti jo siunti- tų gurklelį, bitei,reik aplan- taijfcų tikybinių organizaci-

gus ir nepavojingas nitro- 
glycerinas” po kelių savai
čių iškėlė oran jo fabriką, 
žuvo daug darbininkų ir Al
fredo brolis. Visuomenėj ki
lo didelis pasipiktinimas, o 
švedų vyriausybė uždraudė 
jam statyti naują fabriką 
Stokholmo apylinkėse. Ne- _____ __ _______ ___
gaudamas niekur fabrikai. ramiai žmonijos gerovei.

t

ŠEIMININKIŲ KAMPELIS

lengvai galima suprasti iš 
kiek žiedų surinktas tas me
dus.

Prof. Cander’is tyrinėjo 
bičių reikšmę vaisinių me
džių vaisingumui. Buvo su
dalyta tokios aplinkybės, 
kad vienur bitės laisvai 
skraidė po žiedus, kitur jos 
nebuvo prileidžiamos. Pasi
rodė šitokie rezultatai:

Bitėms lankant:
Obelys davė
Grušios ”
Vyšnios ” 

į Agrastai ”
Bitėms nelankant:

' Obelys davė
Grušios ”
Vyšnios ” 
Agrastai ”

20 n uos.
50
40
27

99

99

99

vaisių
99

99

99

tavęs paklausti, tėve, kur tu 
tokį šv ’
pia revoliuciją kelti prieš 
stipresniuosius?

—Teisybę pasakius, aš, 
Maike, šventraščio neskai
čiau. ale “Darbininke” yra 
taip parašyta.

—Aš taip ir maniau. tė-Į 
ve, nes aš šventraštį žinau;-------- £ 4 r
atmintinai, bet šitokių daly-:sake, tai visi katalikai turė- 
kų jame nesu užtikęs. Į1

—Tai ką tu nori tuo pa
sakyt, Maike?

—Aš noriu pasakyt, kad 
žmogus, kuris rašo tavo 
“Darbininką,” nežino švent
raščio ir nepažįsta gerai sa
vo tikėjimo, jeigu jisai šito
kius dalykus pasakoja. Nes 
katalikų tikėjimas skelbia 
kaip tik priešingą doktriną. 
Jis reikalauja nusižemini
mo. Jo obalsis yra: “Jeigu 
gausi per žandą iš vienos 
pusės, tai atsuk ir antrą pu
sę.” Kitas 
katalikybės 
“Palaiminti 
je, nes jų

kaktomis žemę mušti.
—Jes, Maike, tas teisybė.
—Taigi tu matai, tėve, 

kad “Darbininkas” rašo ne
sąmone'; apie katalikų mok
slo revoliucingumą. Jeigu 
ištikrujų taip butų, kaip jis

Kas geriau statyti prie lango
Nekuomet nestatykit prie 

lango sofos ar kitų sunkių 
rakandų, nes jie užstoja 
šviesą ir neleidžia prieiti 
prie lango. Geriausia ties 
langu pastatyti kelis nedi
delius daiktus, pavyzdžiui, 
mažutį ekvarijumą arba stik
linį indą su aukso žuvytėmis. 
Iš abiejų šalių galima dar 
pastatyti po žolyną. Šitokia 
dekoracija išrodys visai vie
toj ir neužstos šviesos. Gali
ma taipgi pastatyti žemės 
kamuolį arba globusą, kurį 
galima nusipirkti už kokius 
$5.00. Tai yra kamuolio pa
vidalo žemėlapis. Jis bus 
netik geras kambario pa
puošimas, bet podraug ir 
naudingas informacijų šal
tinis geografijos dalykuose. 
Bet prie globuso žolynai jau 
nelabai tiks. Čia geriau tik
tų tinkamai sustatytos kny
gos.

Kaip papuošti langų 
kurtinas (firankas).

Dabar labai madoj langų 
kurtinos iš plonos gazos. Bet 
jos bus daug gražesnės, jei
gu vieną šoną ir apačią ap
siusite tamsesnės spalvos 
kaspinu. Kaspiną reikia siū
ti truputį toliaus nuo krašto 
ir galima prisiūti dvi eiles.

tų sukilti prieš savo diktato-j 
riųs kunigus ir nuversti oli
garchijos tvarką savo para-! 
pi jose. Popiežius turėtų būt’ 
atmestas kaipo nenaudinga1 
senovės liekana.

—Palauk, Maike, aš pa
sakysiu apie tai zakristijo
nui. O gal mes ir pakelsim vieną netoli kitos. Baltai ga- 
revoliuciją. zai galima imti juodą arbr

— ------- tamsiai rudą kaspiną. Jeigt
Magdalenos upėj, Colom- išsirinksit melsvos spalvos 

bijos respublikoj, pereitą są- gazą, tai dėkit tamsiai mėly 
vaitę paskendo laivas su 30 ną kaspiną, 
žmonių.

‘revoliuciją

plačiai žinomas 
posakis yra: 

ubagai dvasio- 
karnlystė dnn-

0 jeigu žalsvą 
tai kaspinas turi būt tam 
šiai žalias. Pilkai gaza:‘ 

Italas Carvetta, kuris prie'geriausia tiks sidabro spal 
kortų Nevvtone nuaurė žmo- vos arba tamsiai geltonai 
jų, gavo 20 metų kalėjimo, 'kaspinas.

1 nuoš.
0
o 
O

9
Prof. Cander’is įvertinda- 

nigus jis paskyrė kaipo pa- mas šiuos duomenis, mano, 
glindą taikingoms mokslo kad bitės, apvaišindamos 
premijoms, kurios moksli- žiedus, duoda penkius kar- 
ninkus turi skatinti dirbti tus daugiau naudos, negu 

i yra vertas jų surinktas me- 
- dus ir vaškas. Anot prof. 

Cander’io, 1918 m. Vokieti
joj šis augalų apvaisinimo 
darbas vertas 400—500 mi- 
lionų markių, o anot Ber- 

o nerio, visa Europa tokiu 
£ budu per bites turi 1,800,- 

kurie^kiteip 000’()00 marki^ A^ono- 
'une KllaiP mas J. Klingenas tyrinėjo, 

kiek raudonieji dobilai duo
da sėklos, jei žydint juos 

_ilanko .bitės. Yra žinoma, 
• kad paprastosios bitės, turė

damos trumpą liežuvėlį, ne
gali čiulpti suleitj iš raudo
nųjų dobilų. Pasirodė, kad 
raudonųjų dobilų laukas, po 

ros Departamento namų sėklų davė pustrečio karto 
ruosos specialistai pasako/daugiau, negu laukas, kur 
kaip reikia tuos taukus pri-į nebuvo tu bičių. Kamanės 
rengti, kad butų galima juos (laukinės bitės) taip pat ne- 
virtuvėje naudoti. Prie šaltų šioia žiedu dulkes.
taukų reikia pridėti užtekti-] kultūrai plintant, neap- 
nai salto vandens, ir virinti dirbami plotai mažėja, ka- 
islengvo valandą ar dau- manėms vis mažiau daros 
giau laiko. Ataušus, taukus vietų įsikurti; jos nyksta, 
engvai galima nuimti nuo,T0fjeI kamanių vietoj reikia 
viršaus vienam šmote. Jei įgyvendinti įvairių rūšių na- 
jų skonis ar spalva nėra taip minių bičių ir tų, kurios lan- 
<aip turėtų būt galima dar raudonuosius dobilus; 
teletą sykių pei virinti. Kitas kitaip turės mažėti laukų ir 
ludas, tai virinti taukuose sodų derlingumas.
teletą bulvės riekelių. j

Turint šaldytuvą, taukus 
jalima laikyti ilgai. FLIS.

99

99

99

vaisių
99

99

99

Taupyki t taukus.
Taupant visus taukus nuo 

verdamos mėsos, sutaupysit 
daug dolerių. 1 
butų praleisti perkant svies
tą. taukus ir kitus riebalus. 
Taukai gaunami nuo laši
nių. kumpio, vištienos, jau
tienos ir kitų mėsų, turi būti 
padėti atskiruose indeliuo-' 
se ir vartojimui įvairiems 
reikalams. j

Suv. Valstijų Agrikultu-Įkūri'“lakiojo 'Kaukazo bitės

Į jų šalininkai urmu krausty- 
Įtis į užsienį nenorėjo. Liko 
vienas kelias — nors ir ne- 

j nuoširdžiai — sutikti su ko
munistine tvarka. Taip buvo 
ir padaryta. Visų religijų 
nariai tapo ištikimais komu
nistų valstybės piliečiais, at
sisakė nuo visokio prieško- 
munistinio veikimo; — užtat 
atgavo užimtus turtus ir bent 
daliną tikėjimo laisvę.

Tečiaus didelės daugu
mos komunistų ideologija

1 yra grynai priešreliginė ir 
siekia religiją visiškai paša
linti iš savo šalies ribų, iš 
žmonių gyvenimo. Tam tik-

| slui yra vedama didelė prieš
religinė agitacija, kuri dau
giau pasisekimo ir'pritari
mo randa miestuose, negu 
kaimuose. Paskutiniais dve
jais metais beveik kasdien 
iš Rusijos buvo pranešinėja- 
ma, kad buvę tikintieji dar
bininkai arba valstiečiai lik
viduoja bažnyčias, i ‘ 
gas, mečetes, ir paverčia jas 
kitiems tikslams: naujų mo
kyklų steigimui, kiiubams, 
valgykloms, ligoninėms, 
vaikų darželiams ir tt. Mies
tuose arba kaimuose yra ku
riami netikinčiųjų darbinin
kų arba valstiečių rateliai, 
kuriems I 
buvę dvasiškiai. Ypatingai 
tarp jaunuomenės pastebi- . ... - .. .-
mas mažas bažnyčių lanky- Įa abai smarkiai, 
mas, menkas religingumas. kad kova jiems vykstanti

Įdomu pastebėti, kad di- sėkmingai. Tečiaus iš kitos 
džiausiu religingumu Sovie- Pus®s spauda paduoda ži- 
tuose pasižymi pirkliai, bu- nia% kad sovietų valdžios 
vę žemių, namų savininkai, Palajkoma priešreligine ko- 
paskiau tarnautojai, darbi- va maukianti tikinčiųjų di- 
ninkės moterys ir, palygint, d.esnl peikimą, religini kari- 
maža dalis senų darbininkų. Rusijos bažnyčios esą pil-

Norint plačiau išvystyti nos .tikinčiųjų, įsikuriančios 
priešreliginę kovą, būtina naujos sektos ir tt.
turėti paruoštų paskaitinin-' Rieno teisybė—ateitis pa
kų, propagandistų. Tam tik- 
slui kai kuriuose miestuose 
buvo įsteigtos “Priešreligi- 
nės Seminarijos,” kurios 
ruošia “kunigus” kovai prieš 
tikėjimą. Taip pat visos mo
kyklos stengiasi iš jaunuo
menės išauklėti ateities žmo
niją, kuri butų laisva nuo bet

TRUMPOS ŽINIOS
Rumunijoj nežinia kas 

padėjo dinamito ant gelžke- 
lio, kuriuo turėjo eiti trau
kinys iš Bukarešto į Kons
tancą. Dinamitas sprogo, 
bet daug nuostolių nepada
rė.

4.

KANADA RUOŠIASI NE
LEISTI DEGTINĖS

AMERIKON.
Kanados parlamentan da- 

>ar yra įneštas ir svarstomas 
ninisterių pirn ininkp Kin
io sumanymas uždrausti,
daiginamųjų bėrimų eks-' Buvusio Ispanijos dikta
ntą i Jungtines Valstijas, torius Primo de Riveros ku- 
Degtinės gamintojai kelia nas buvo parvežtas Ispani- 
orieš tai didelį protestą. Jie jon palaidot. Jis mirė Pa- 
šleido dideli lapą, kur yra lyžiuje.
uminėta 1,000 Kanados lai- ----------------
traščių priesing i šitam įsta-’ Havanoje vagys įsilaužė 
ymui, irtą Lpjišsiuntinėjo^ir išplėšė Kubos gubernato- 
zisiems parlamento nariams, riaus Villenos namus.

t Atrodo, kad Rusijoje 
prieš religijas kovojama 
klaidingu budu. Tokios ko
vos būdas Vakaruose pasi
sekimo vargu ar turėtų. Kaž 
kas yra pasakęs: “duokit 
žmonėms šviesos — tamsa 

______ _ Pati pranyks.” Taip ir vertė- 
kokios religijos. Taip pat la- ^ daryti. “Jaunimas. ’
bai svarbią rolę prieštikybi-1 . ~ ~ f
niam judėjime vaidina rau-!Ar ZlDOte, Kad--
donoji .sovietų armija, ku-; o . .
rioje auklėjimo pagrindan Sausiausios pasauly vietos 
dedamas religijos pašalini- '1^ ,lkur Sacharos dyki- 
mas. Ypač stengiamasi, kad ?e-' ,Į.r Negyvųjų jūrių pa- 
kariumenėje tarnaują sodie-' .ardese* .".aisi tose
čiai tiek persiimtų ateistine!v’leJose. viešpatauja. Ore 
dvasia, kad atlikę karo tar- dre^m^s nėra daugiau, kaip 
nybą, grįžę į sodžius patys “ nuošimčiu. Žmogui tokios 
butų įkvėpėjais ir vadais ko- ?a ^os nePakebamos Netgi 
vos su religija kaimiečių esant 2o nuos. drėgnu- 
Larpe mo jaučiamas nepaprastas

Tautomis imant, didžiau-
'ias bedievinimo darbas ve-! 
damas rusų pravoslavų. Tai 
juo geriau sekasi vykdyti, 
kadangi pravoslavų bažny
čioje paskutiniu laiku nėra 
griežtos drausmės, yra įvy
kę keli bažnytiniai skilimai. 
Tarp įvairių pravoslavų sek- 
ų tarpusavy įvyksta dažnai 
crovini kivirčai. Visa tai pa
mosią gerą dirvą kovai prieš Į 
bažnyčią *

ipos ir gležnesnė oda prade- 
'da sproginėti; ūpas nukrin
ta ; jaučiamas nerimas ir ka
muoja nuolatinis troškulys.

Saulės karštis yra tiek di
delis, kad to kiekio, kurį 
saulė per sekundę į erdves 
paskleidžia, užtektų 4 kilo
metrų storumo ir iki saulės 
aukštumo ledo stulpui su- 
įtirpinti.
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pavyko atsiekti. Jeigu butų! 
pavykę išmesti iš darbo Jo
naitį, tai V. M. Michelsonas 
butų buvęs jau next. Komu
nistų su delegatu buvo jau 
taip suplanuota; mat, nevi- 
suomet ir jų machinacijos 
išeina sulyg jų norais.

Faber.

metų tikroji kavos

rūšis Naujoj Anglijoj

♦

. per trisdešimts

. ir tokia tebera

W. S. Q U I N B Y C O M P A N Y
BOSTON C HIC * C O > • N E W Y O R K P H

WESTVILLE, ILL.
Fabrikantas misijonierius 

ir jo misijų tikslai.
Nesenai čia lankėsi lietu

tis Romos katalikų misio
nierius. Jo misijų tikslas bu
vo doleris. Misijas laikė ne
paprastai ilgas ir nuobo
džias, pritauzijo visokių ne
sąmonių, o baigdamas ir nu
jausdamas, kad daugiau do
lerių jau negaus, o kuriuos 
jau gavo, tų iš jo niekas ne
atims, pasigyrė, kad jis tu
rįs Lietuvoje vilnų karšimo _ 
ir verpimo fabriką, palivar-‘dai 
ką ir kitokių nemažos vertės Germer, Nesbit, Fishwick, 
nuosavybių; bet turįs ir sko- john Walker ir kiti, sušau
ta ant tų nuosavybių, todėl kė angliakasių konvencija I 
jam esą labai reikalingi Springfielde. Konvencijos 
amerikoniški doleriai. sušaukimą rėmė Illinois.

Visiems aiškiai supranta- Kansas ir Ohio maineriai. 
ma, kad tas jo fabrikas, pa- Dalyvavo ir kitų valstijų 
livarkas ir kitokios nuosavy- maineriai. Konvencijom 
bės yra įsigytos už iškaulin- svarbiausiu tikslu buvo per
tus iš vargšų darbininkų pi- organizuoti mainerių uniją, 
nigus. Tečiaus toks meklio- galutinai atsikratyti intema- 
rius vis dar atranda nesusi- tionalio prezidento Levviso 
pratėlių darbininkų, kurie ir jo sėbrų, išrinkti naujus 
jam lengvai duodasi išnau- unijos viršininkus, pertaisy- 
doti. Ar ne laikas susipras- ti konstituciją ir tt. Konven-1 Negražus moterėlių darbai £iai gyvena 
ti?„ .............. cijai, žinoma buvo daroma ‘ KomunishJ prakalbos. ' "

Per savo misijas sitas pa- ir nemažai kliūčių kaip įsi .
dauža kėsinosi sunaikinti Lewiso pusės, taip ir iš ko-I Darbai pas mumis šiuo 
lietuvių tautinę parapiją, munistų. Bet visgi konven- taiku eina silpnai ir pribuvu- 
Visų pirma jis liepė davat- ciįa įvyko ir savo darba at-ptams is kitur darbas sunku 
koms sukviesti tautines pa- hko.

Prezidentas John Levvis

ourame

dauža kėsinosi sunaikinti 
lietuviu 1

SPRINGFIELD, ILL.
Mainerių kova prieš 

Lewisą.
Darbininkų įžymesni va

cijai, žinoma, buvo daroma

Lewiso pusės, taip ir iš ko-

koms sukviesti tautinės pa
rapijos parapijonus į romiš- _____ ~_________
ką bažnyčią pasiklausyti jo mainerių uniją labai nugv- 
“pamokslų.” Sužinojęs nuo veno Kada jis užėmė prezi- 
savo avelių, kad tautiniai dento vietą 1920 metuose 
parapijonai nelanko jo mi- tą syk mįnkštos anglies ang-

veno. Kada jis užėmė prezi 
dento vietą 1920 metuose

Bus renkami delegatai j
į SLA. Seimą.

■ SLA. 40 kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susiriiikimą 2 
kovo. Prisirašė pora naujų 
narių ir padalyta keliatas 
įnešimų busimam SLA. Sei
mui. Centro Valdybos rinki
mai nutaria laikyti pinus 
nedėldienį balandžio mene 
sy. Taip pat bus renkami ii 
delegatai į SLA. Seimą, ku
ris įvyks birželio menes; 
Chicagoje. Taigi visi nariai 
privalo susirinkti ir balsuoti, 
kad išrinkus tinkamus žmo
nes. Seimas yra aukščiausia 
musų Įstaiga, nes gali ir įsta
tus keist, ir naujus daryt, to
dėl reikia žiūrėt, kad į dele
gatus nepatektų bile kas.

Visiems yra žinoma, kad 
bolševikai yra nusistatę 
žut-but Susivienijimą užka
riaut. O mes žinom, ką reik
štų bolševikų įsigalėjimas. 
Reikštų organizacijai suiru
tę ir galą. Taigi ateikit į se
kantį mitingą visi. Bus ir fo
tografijos traukiamos. Foto
grafas Varnagiris visus nu-

I

I

DETROIT, MICH.

Nelaimingos vestuvės.
- Apie tris ir pusė metų at

gal atvažiavo čionai grinor- 
kelė Marytė. Ji susidėjo su 
vaikinu Broniu ir vedžiojo- 
si apie 2 metu. Mergina no
rėtų jau vestuvių, bet vaiki
nas nesiskubina. Tuomet 
Marytė susirado kitą vaiki
ną ir nutarė su juo kelti ves
tuves. Pirmutiniam pasida
rė gaila Marytės ir jisai, pa
prašė vienos kūmutės, kad ši 
suardytų tas vestuves. Kū
mutė nuvyko pas Marytę ir 
sako: nesiženyk su Juozu. 
Geriau grįžk pas Bronių, nes 
jis tave labai myli ir gailisi, 
kad tu jį pametei; jis nori * 
su tavim ženytis.

Marytė taip ir padarė. 
Juozai, sako, aš jau nenoriu 
su tavim ženytis. O Juozas 
vaikinas rimtas ir perdaug 
nenusiminė. Alį right, sako, 
geriau dabar persiskirt,) ne
gu paskui. Ir vestuvės iširo. 
Susirinko svečiai, bet nuo- 
takos nebuvo, •. it nebuvo 
šliubo.

Už mėnesio laiko Marytė 
ištekėjo už pirmutinio savo 

. Bet turbut kas iš 
keršto paskundė valdžiai, 
kad Marytė yra nelegaliai 
įvažiavusi į Jungtines Vals-S 
tijas. Atėjo policija ir nak
ties laiku ją suėmė. Arešta
vo ir keliatą pašalinių žmo
nių. Maiytė dabar paleista 
po kaucija, bet tik ant 6 mė
nesių. Paskui bus deportuo
ta.

• »

rojiškas gyvenimas: visi ly-| 
lygtai dilba, o. 

jeigu kuris nenori lygiai; 
dirbt, tai tą sušaudo. Todėl 

nistu eiles ir kovot Drieš vi- IenS^ bėdaibių vaidu de
monstracijas arba, kaip jie 

Įsako, darė prisirengimą prie 
valdžios ir kapitalizmo nu
vertimo.

Chicagoje jie taip pat su
rengė riaušes. Prieš kovo 6 
dieną Chicagos komunistai 
ir bandė keletą kartų rengti 

1 demonstracijas ir maršuoti 
i gatvėmis be leidimo, bet 
kožną kartą tos jųjų paro
dos buvo policijos išvaiky
tos.

Kovo 6 d. Chicagos polici- 
agitatorius tą dieną išbėgo ja davė jiems pilną laisvę 
pas buržujus dirbt. Tai tau maršuoti tomis gatvėmis, ku- 
ir kovotojai! Kitus ragina ries policijos buvo nurody- 
kovot, o patys bijo pasirodyt. tos. > _______
priešui į akis. . ; pats vyriausis detektivų

“Keleivio” skaitytojas, vadas Stage su policijos bi> 
  į riais darė komunistams 

MONTELLO, MASS. Į tvarką gatvėse ir padė jo net 
Metodizmas lietuvių tarpe. į eiles susirikiuoti. Halsted 

-t- • no j - k i-~ gatvėje sulaikė visą judėji-y asano 28 d. ciabuvo hę- J komunistai iškįlę į. 
tuvių metodikų trijų me ų plakatus nešėsi su tokiais 
sukaktuves apvaikscioja- užr^,: kurie su bedarbe 
mes. Pavyko visais atevil- neturj nieko ben(ira pavyz.

x -i 1- j jdžiui: “Lai gyvuoja Stalino Publikos atsilankė <laug,!(iiktatul.a R^jojr ..prfpa- 
net is Bostono graži grupele -inkit SovietJų valdžią 
inteligentijos atsilankė. Va-,‘‘Rašykitės j Komunistų Par- 
kanene buvo skaniai pa- ty ..Laidoja revOliu. 
ruošta ...ponios. Palsienes su Zį Indijoje8r Ame.
meigaicių kliubu. irikos .kapitalizmas!” “Lai

Programą išpildė Ziny- . Sovietai!” Ir taip 
cios choras ir p-1“- ' J r
Zabarauskaitė ir Mary Ba-Į 
navičiu^ė, abi jaunos Brock-1 
tono lietuvių žvaigždutės.

Pirmas kalbėjo p. John F. 
Long, Y. M. C. A. sękreto- 
rius. J—*- ; —-i--— «-‘-

Tokių moterėlių Stamfor- vius Y. M. C. A. vardu;
de yra apie šešios. Jos savo 

’ i visiems lietu
viams sarmatą daro. Ir tas 
viskas atsitinka ant munšai- 

’-’Įninės gatvės. Jeigu tos mo
terėlės ir toliaus taip elgsis 
ir visiems lietuviams sarma
tą darys, tai patalpinsiu jų 
vardus ir pravardes į laik
raščius.

Kovo 5 dieną buvo atsi- 
baladojęs koks tai komunis
tų ar. T

STAMFORD, CONN.

Komunistų prakalbos.
Darbai pas mumis šiuo

• 1

CHICAGO, ILL. 
Po “revoliucijos.”

Kovo 6 d. visur, išskyrus ltrauks prįe d Namo, 
ano tiL- Piiciio Urimiini'jtsii '' ištekėjo

Lietuvių Piliečių Name, vaikino.jis ragino visus stot j komu- vien4 komunistai
nistų eiles ir kovot pnes vi
sus buržujus.

Bet jeigu visi komunistai 
tiek kovoja. kiek'Stamfordo 
komunistai, tai blogi iš jų 
kovotojai. Jie kovoja tik sa
vo ilgais liežuviais, o kaip 
reikia tikrai stot į akis prie
šui, tai musų komunistai vi
si pasislepia kaip tarakonai. 
Kovo 6 dieną kai reikėjo stot 
i akis buržujams, tai musų 
lietuviškų komunistų nepa
sirodė nei vienas. Net pats 
glaųniausis komisaras ir

ant S. S. 2 kovo buvo stato
mas scenoje veikalas “Ekse- 
lencija.” Vaidino ir dainavo 
šv. Vincento parapijos cho
ras iš McKees Rocks. Rei
kia pasakyt, kad choras ge
rai išlavintas ir puikiai savo 
užduoti atliko. Publikos bu
vo nedaug, nes oras pasitai
kė prastas. Mes džiaugia
mės, kad M. Petrausko kon
certas buvo atidėtas, nes ir 
tas nebūtų pavykęs.

j. Virbickas.

i

Įgauti. Kurie ir dirba, tai tik 
is Įketurias-penkias dienas į są

vaitę, ir vis darbininkams 
algas kapoja. Gi pragyveni
mas brangus, taigi darbinin
kams sunku gyventi.

Lietuvių Stamforde gyve-iliakasių prie unijos priklau- ‘-’eiuvių «»»»*««« -1
sė 384,617. O dabar belikc !>a aPle 03 .r gera.^
Suvienytose Valstijose tik pavienių, yra SLA..
84,395 ir Canadoje dar 13,-1 
644. Viso tik 98,039. Puikiai 
nuprezidentavo M. John! 
Lewis mainerių uniją.

i Kaip jau visose kitose 
. _ ; .. ..LUJ ; mainerių uniją

kas neišeina, jis pradėjo pakrikdė, tai pereitą rudem

kėjo tautinės bažnyčios žmo- smarkumu atsisuko į Illino- 
nes ir kunigą, ir taisjsmeiž- čia dar randasi 53,088

vi g<auiz.uvii maineriai, tai 
jis čia norėjo pasodinti save 
draugus viršininkais, o uni-

sijų, jis pasiėmė vadovą ir 
pats leidosi per stubas su 
agitacija, kad tautiniai pa
rapijonai parduotų savo 
bažnyčią ir kleboniją, o pi
nigus atiduotų romiškai baž
nyčiai skolų mokėjimui ir 
patys prie jos sugrįžtų.

Pamatęs, kad ir iš to nie- valstijose 

plūstis. Jis šmeižė kaip mo- jjs gu vjsu gavo diktatorišku 

nes ir kunigą, ir tais šmeiž- 
tais užbaigė savo misijas, oj-ganizuoti 
Ar ne gėda tokiems vadintis - 
misijonieriais? J

Tautinė parapija West- jos išrinktus prašalinti. Uni- 
viilėje gyvuoja jau 15 metų. jOs išrinktieji Illinojaus vir- 
Turi nuosavą bažnyčią ir šininkai išėmė indžionkšiną 
kleboniją, visa nuosavybė prieš Lewisą ir pasakė: ša- 
yra pačių žmonių rankose ir“ ’——
be skolų. Parapijonai gyve
na santaikoj. Klebonauja __ ___
kun. F. A. Mikalauskas, vie- giną Y>anaikinti, bet valdžioi 
nas iš senesniųjų Tautinės • « •x-
Bažnyčios kunigų. Patarna
vimas visiems prieinamas ir 
be nustatytos kainos. Vely
kinės kortelės nepardavinė
jamos. Prie bažnyčios durių 
dešimtukai nerenkami, baž
nyčiai rinkliava liuosa. Pa
moksluose žmonės velniais 
bei pragaru negąsdinami. 
Tautinė bažnyčia laikosi 
Kristaus ir jo mokytinių 
mokslo.

Teisybės mylėtojas.

168 ..kuopa, kurioje priguli 
88 nariai; šv. Jono pašalpos 
draugystė, kurioje^ priguli 
viršaus 40 narių. Taip pat 
yra susitvėrusi ir ALDLD. 
komunistę kuopa, kurioje 
priklauso apie pusšešto są
nario, skaitant su glavnojo 
komisaro šeimyna.

Lietuviai lig šiol labai 
gražiai gyveno; bet dabarti
niu laiku atsirado moterėlių, 
kurios pradėjo labai gert 

į munšainą ir prisigėrusios 
net praeinančius žmones 
užkabinėja; svetimtaučiai 
iš to juokiasi. O kada visos 
tos kūmutės susieina pas 
vieną ir pasigauna kokį vy
rą, tai tas pamato ko nema
tęs: viena traukia prie sa
vęs, antra prie savęs, o tre- 

Ičia kartais ir per žandą už- 
; ką tuL sako, bijai 

sinaudoti. Jie susitarė ap-lį^ negaH?*Ketvirtoji/už"vi- 
šaukti generalį mainerių kitas senesnė ir su žilais 
streiką, kad galutinai suar-1p}aukais, šaukia: eik šian. 
dyt mainerių uniją. Streikas mudu pasimyluosiva! Ir pa
buvo jų apšauktas 9 d. gruo- įkėlus dreses aukščiau ke- 
džio, bet nieks iš to neišėjo hjy rodo savo kojas; sako. 
Tik ten mainenus Jiems pa- k;U|-ėk, kokios gražios, kaip 
sisekė į streiką išvesti, kui jaunos mergaitės, 
radosi daugiau ateivių. (J1 
amerikonai maineriai'į ko
munistų kilpas nelindo. Ku-: 
rie paklausė komunistiškų 
agitatorių ir mete darbą, 
tuos išmetė iš unijos ir iš dar
bo. Kaip kur nukentėjo ir 
lietuviški “tavoriščiai.” 
Springfielde jų nukentėjo 
tik du. O kiti nors ir mokėjo 

: duokles į komunistų naują 
«k^_ uniją, bet streikuoti nėjo.

da Jonaitis nuėjo ten dirbti,’ Mainos čia dirba menkai, 
ir pareikalavo iš delegato Jau pradeda nekunos visai 
F. Vaitukaičio paso, pasta- užsidarinėti. Darbininkai su- 
rasis nenorėjo pasą duoti, sirupinę. 
sakydamas, kad Jonaitis Lietuvos Sūrių Draugystė 
dirba, tai pasas nereikalin- vasario 23 dieną savo mėne- 
gas.” siniam susirinkime pagerbė

Čia išrodo, kad Jonaitis vietos seną darbuotoją Vin- 
nuėjo ten dirbti be paso, ir cą čemauską ir padovanojo 
tik vėliau jo iš delegato pa- jam auksinį gražų laikrodė- 
reikalavo. lį. ~ v

Gi tikrenybėje dalykas šios 
dėjosi sekančiai: J. Jonaitis per 27 metus. Draugystė dar bos išrodo*, kad jam trūksta 
pareikalavo, paso pirm gavi- pusėtinai gerai gyvuoja. Pi- biskį proto. Kalbėdamas jis 
mo darbo, ir gavęs iš dele-. nigų turi $3,771.91. Perei-daugiausiai niekino SLA. 
gato pasą nuėjo pas Šimėną tais metais V. černauskas Pildomąją Tarybą ir SLA. 
dirbti. aplaikė dovaną ir nuo kitos centro organizatorių Žuką;

Vadinasi, pats delegatas draugystės — Lietuvių Am. taip pat liejo savo tulžį ant 
leido Jonaitį į minėtą dirb- Ukėsų Kliubas nupirko jam laikraščių “Keleivio,” “Tė- 
tuvę dirbti, bet išdirbus jam auksinę $10.00 vertės rašo- vynės” ir “Vienybės." 
3 ar 4 sąvaites, užsispyrė jį mają plunksną. Rusiją, tai labai išgyrė,
išmesti. Žiųpma, tas jam ne- Springfieldietis. sako, darbininkams Rusijoj

šininkai išėmė indžionkšiną

liu nuo Illinojaus mainerių 
unijos!

Lewis stengėsi ir.džionk-
’s 

teisme prakišo. Komunistai 
is susivaidijusių unijos vir- traukia. ką tu, sako, bijai 
šininkų suirutes mėgino pa-Lit su manjm? Riba tu nie-

BROOKLYN, N. Y.
Pataisymas.

“Keleivio” Nr. 11 kovo 12 
d. š. m. korespondencijoj 
apie Brooklyno* kriaučių rei
kalus, kur kalbama apie J. 
Jonaitį, yra įsiskverbusi 
klaida, ten pasakyta: 
tld .JV1K31L1O 11UCJV lci* uiiuu, ------------- -- —---- .--------- ;
ir pareikalavo iš delegato Jau pradeda nekunos visai

lį. V. čemauskas iš buvo 
draugystės iždininku

I vestuves prašytas.

•1 J - Jį’ 1 17 1 id

P1 ..e T ..Į?- ‘ gyvuoja Sovietai! p-les Ldlian J0]jau/
“Piechota” prasidėjo nuc 

Lake ir Halsted gatvių. Mar- 
šuojančių buvo apie 3000.

Eidami pro bažnyčias ko-
1 triukšmadariai

i staugė, rėkė ir liežuvius ro- 
x . J.TA. V . ii. VU.UM. Į,

Antras kalbėjo Rev. Franka .. .
Tiškinąs iš Yale Universite-! Atėję ties “Naujienomis, 
to. Jo tema buvo: “Kodėl komunistai taipgi liežuvius 
krikščionybė?” Ponas Tis-'rodė ir staugė, kaip maži 
kinas gerai vartoja lietuvių vaikai. Bet jie buvo taip is 
kalbą ir religijos klausimu ^dnies stabo pamokyti, 
vra modernistas. Jis yra bai- Tai šitokiu budu Chicagos. 
gęs Brown Universitetą ir komunistai mano bedarbių 
dabar, studijuoja Yale Ųni- būklę pagerinti. Net dauge- 
versitete. įks komunistų pasekėjų tuc

Tris metai atgal metodis-'chuliganišku''darbu pasipik- 
tai čia pradėjo tą reformaci- dno-

tų ar, kaip jie dabar save jos darbą tarp lietuvių ir tu-! Tiesa, ėjo ir keliatas be- 
vadina, “progresistų” kalbė- įėjo didelio pritarimo iš lai- darbių; bet jie ėjo išblyšku- 

------ —-_x „ ve;daj3, ėjo v ramiai.
stovaus vado, daugelis atša-,Triukšmavo tiktai dirbantie- 
10. manydami, kad iš to nie- ji tavoriščiai; tiktai jie liejc 
ko nebus. Vėliaus betgi at- visą tulžį ant bažnyčių ii 
važiavus ministeriui Petimi “Naujienų," kam negarbina 
Palšiui, pažangesnės lietu- Stalino kruvinos diktatūros 
vių šeimynos vėl pradeda Rusijoje.
grįžti prie žinvčios ir žada šiandien Chicagos lietu- 
auklėti tą dvasinę organiza- viai kalba, kad “Vilnies” 
ciją. komisarai turės vėl tverti

Žinyčia turi du kliubu: naują fondą aukų rinkimui, 
vieną mergaičių, antrą ber- nes daugelis kofnunistų nu- 
naičių; bernaičiai turi bas-degė liežuvius (nuo saulės) 
ket bąli tymą ir kuomet jie berodydami juos ties “Nau- 
lošia, vietinė amerikonų jienomis” ir bažnyčiomis, 
spauda visuomet pamini lie-Fondas busiąs užvardytas: 
tuvių vardą. I “Komunistų Ilgaliežuvių

Žinyčia turi nedėlinę mo- Fondas.”
l.y’idą. ' A. Kireilis.

, JL • J.’A. V, • UVLk* VVV .

kuris pasveikino lietu- munir5ų

WORCESTER, MASS.
Vargonai kaip armonika, o 

klebonija už $40,000.
Aušros vartų parapija nu

sipirko vargonus^ nes seni 
vargonai buvo kaip armoni
ka. Naujus vargonus reikės 
jo pašventint (turbut "be
dieviški” buvo), bet naujas 
musų kunigėlis Vasys neži
nojo kaip vargonus šventint, 
nes pasikvietė paliokų kuni- 
gnžį iš Websterio, tai tas po 
polskiemu ir aptaškė musų 
vargonus.

Kun. Vasys išgirdęs, kad 
parapijonai pradėjo dėl to 
murmėt, per pamokslą pasa
kė : jus turit tylėt ir klausyt 
ką 'aš sakau. Laikraščių ne- 
skaitykit, kurie kritikuoja 
parapiją.

Jau metai kaip mirė kun. 
Čaplikas, bet parapijonys 
jo vis neužmiršta, nes prie 
jo jiems buvo daug geriau. 
Dabartinis ‘‘dūšių ganyto
jas” daugiau žiuri savęs, ne
gu parapijonų labo. Jisai už
simanė statyt kleboniją, o 
parapijonys norėtų baigti 
bažnyčią, nes dabar jie tik 
skiepą teturi. Parapijoj kįla 
lermas. Žmonės deda pini
gus bažnyčiai baigti, o kuni
gas sako, kad reikia statyti

SCRANTON, PA.
Po 7 metų girioje atrasti 
Mykolo Šalnos kaulai.
Prieš 7 metus čia prapuo

lė Mykolas Šalna. Jisai sir
go proto liga ir buvo patal
pintas sanatorijoj, bet iš te
nai pabėgo ir prapuolė. Nors 
ilgai ir plačiai jo jieškota, 
bet veltui. Tik šiomis dieno
mis vienas medžiotojas ra
do girios tankumyne žmo
gaus kaulus. Veido jau ne
buvo ; tik iš jo dantų pažino 
vienas dentistas, kuris buvo 
taisęs jam dantis. Likusi dir
žo sagtis taipgi liudijo, kad 
šitas lavonas yra M. Šalnos.

Velionis paliko čia Ame
rikoje 3 brolius ir vieną se
serį, Visockienę, kuri ir pa
laidojo jį anglų kapinėse. 
Kadangi būdamas sveikas 
jis buvo labai geros širdies 
žmogus ir visiems padėdavo 
kuo tik galėdamas, tai visi 
jo labai gailėjosi ir skaitlin
gai į kapines palydėjo.

Iš Lietuvos buvo kilęs nuo 
Prienų miestelio, Mariampo
lės apskričio. Amerikoje iš
gyveno apie 26 metus ir bu
vo jau 38 metų amžiaus vy
ras.
Užmuštas Pranas Andriušis.

Anglių kasyklose prie dar- 
įbo čia buvo užmuštas Pranas

lis komunistų pasekėjų tuc

tojas Žaldokas, kuris manė svų žmonių, bet neturint pa- siais 
galėsiąs čia pasipinigaut.
Bet nabagas apsiriko; ant jo 
prakalbų suvis mažai pub
likos tebuvo, gal apie 20, 
skaitant su keliais žydeliais 
ir nigeriais.

Iš Žaldoko suvis prastas 
kalbėtojas; klausant jo kal-

kleboniją, nes bažnyčiai. ne-j AndrjUgįs, 49 metų amžiaus 
są pinigų. Bet klebonijai pi- lietuvis. Jis buvo kilęs iš 
ni^?AAAA1»r v- ne t Juodeikių kaimo, Kražių
uz $40,000 U z tokius pim-lpara jj Raseiniy apgfcri- 
gus juk galima butų pasta-(čio Amerikoje išgyveno 26 
.yti gražiausią bažnyčią. !metus paliko ž~oną ir 5 

Parapijonys pašaliais vaikus (dvi dukterys jau iš- 
murma, bet viešai stoti prieš tekėjusios). Palaidotas šv. 
kunigą bijosi. Jie tik stebi- Juozapo kapinėse.

tokiam^palo- Po operacijos mirė Uršulė

Palaidotas šv.

Pasaulio Vergas.
I

si, ką kunigas vienas su gas- 
padine darys t 
nuje, kuris kaštuos net $40,-' 
000? Į šiomis dienomis po ope-

Ištikro, sunku suprasti, racijos ligoninėj čia mirė 
kaip kunigai neturi gėdos Uršulė Krupskienė, palik- 
taip eikvoti biednų musų dama našlaičiais būrį vaikų, 
žmonelių pinigus! Tam pa- Velionė buvo pavyzdinga ir 
žiam Worcestery šimtai lie- dora moteris, Amerikoj iš-, 
tuvių su šeimynomis yra be gyvenusi jau 28 metus, am- 
darbo, gyvena sulūžusiose žiaus turėjo 56 metus. Buvo 
lindynėse ir nedavalgę, o kilusi iš Kaspariškių so- 
tuo tarpu musų “dūšių gany- džiaus, Butrimonių vals- 
tojas” nori sau rūmų net už čiaus, Alytaus apskričio, 
$40,000! Ką gi pasakytų Vilniaus krašto. Palaidota 
Kristus, jeigu jis ateitų į lietuvių tautinėse kapinėse. 
VVorccsterį? Kor. Bačių Juozu.

Krupskienė.

čia mirė



AKRON, OHIO.
Komunistai nusuko $2.50.
Pereitą vasarą SLA. 198 

kuopos jaunuolių skyrius 
rengė balių ir nutarė duoti 
$2.50 dovanų tam, kas iš- 
parduos iš kalno daugiausia 
tikėtų. Daugiausia išparda- 
viau aš ir man reikėjo gauti 
tą dovaną. Bet kuopos ka- 
sierium buvo Beleckienės 
sūnūs ir ji pradėjo rūpintis, 
kad man tos dovanos neduo
tų. Pradėjo aiškinti, kad do
vana buvo nutarta duoti tik
tai jaunuoliams. Pagalios 
dalykui ištirti komunistai pa
skyrė komisiją, kuri nieko 
apie tai nežino. Ji tyrinėjo, 
tyrinėjo ir ant galo pranešė, 
kad nieko neištyrė. Ir taip 
laimėtus mano S2.50 nusu
ko. Jeigu laimėtojas butų 
komunistas, tai pinigai se
nai jau butii buvę jam išmo
kėti. Tai ve, kiek pas tuos 
žmones teisingumo!

P. Yurgelis.

Philadelphijoj 150,000 
bedarbių.

Nevv Yorko socialistų lai
kraštis. “The Nevv Leader,” 
paduoda bedarbių skaičių 
kai kuriuose Amerikos did
miesčiuose, būtent:

Philadelphijoj 150.000
L Detroite ........... 150.000

Toledo, Ohio, vienoj dirb 
tuvėj, kur pirma dirbdavę 

<37.000 darbininkai, dabai 
'dirba tik 4,000.

Socialistai visur reikalau- 
Ija darbininkams apdraudoc 
'nuo bedarbės.

A. Mažeikai. — Kad ka
talikai mėgsta išsigerti ir 
patriukšmauti, tai dalykas 
visai paprastas. Laikrašty 
apie tai rašyt neužsimoka.

Į vestuves prašytam. — 
Tamstos korespondencijos 
negalėjom tuojaus įuėti dėl 
dėtos stokos.

PAJIEŠKOJMAI

APSIVĖDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 

butą blaivas ir mylintis švarą šeimy
nišką gyvenimą, kuris turėtą bisk; pi
nigą arba pastovą darhą. Esu našlė, 
darbininkė ir dora. 39 metą, sveriu 
154 svarus. Plačiau paaiškinsiu per 
laišką. Su pirmu laišku prašau pri- 
siąst paveikslą.

MRS. OKA BARTKIENĖ | 
190 Van Buren st., Netvark, N. J.

MOKYTOJA
BARBARA TUKIS, G. M.

Jei jaučiatės pailsęs, pabandykite 
Swedish Massage. Ant pareikalavi
mo ateinu i namus.

94 CLAREMONT AVĖ., 
MONTELLO. MASS. 

Telef. 7012-J.

AUTOMOBILIŲ PIRMA LEK
CIJA UžDYKĄ.

Jeigu interesuojatės sužinot apie 
automobiliu kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas lek
cijas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją. (15)

JOSEPH J. STANKUS
$448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

PASARGA VAŽIUOJAN
TIEMS | SOVIETŲ 

RUSIJĄ.
Aš, sugrįžęs iš Rusijos, 

skaitau savo pareiga perser
gėti visus Amerikos pilie
čius bei ateivius, kad neva
žiuotų į Rusiją ir neklausy
tų jos agentų, nes liksite ne
gražiai apvilti; o jeigu ku
rie ir važiuosite, tai apsirū
pinkite Amerikos pilietybe 
ir pasportu, kad neprisieitų 
ten pasilikti, kaip daugeliui 
Amerikos lietuvių yra prisi
ėję. Jie nepaklausė pasargų, 
užtai šiandien pusbadžiau- 
ja ir dūsauja. Dabar jų tokia 
mintis: jeigu mes sukritom 
j duobę, tai tegul krinta ir 
daugiaus. Jie agituoja ir 
kviečia, o mano pareiga yra 
persergėti. ‘‘Naujienose” bu
vo apie tai plačiau rašyta.

Komunaras.

Kas Girdėt Tarp 
, Socialistų

Kana-
Lietuviai čia yra įsi- 

“home- 
pradžia 

padėti 
Bet ne-

Jaunųjų Socialistų Lyga 
nepritaria Abramovičiaus 

prakalboms.
Bostono jaunųjų socialis

tų organizacija pasiūlė Jau
nųjų Socialistų Lygos pildo
majam komitetui priimti re
zoliuciją prieš žydų socia
listų “Verbandą,” kuris per 
savo kuopas ruošia Rapolui 
Abramovičiui prakalbų 
maršrutą po Jungtines Val
stijas.

Socialistai negali Abra
movičiaus prakalboms pri
tarti, sako bostoniečiai, nes 
tose prakalbose jisai smar
kiai atakuoja Sovietų Rusi
ją. Tokioms atakoms nega
lima esą pritarti juo labiau 
dabartiniu laiku, kada Ru
siją atakuoja su didžiausiu 
atkaklumu aršiausi viso pa
saulio reakcininkai.

“Mes manome.” sako jau- 
Bostono socialistai, 
V erbandas galėtų 

sunaudoti

New Yorko socialistai prie* 
policijos viršininką.

New Yorko socialistai iš
vystė didelį vajų prieš poli
cijos viršininką Whaleną 
kuris pasinaudodamas ne
apgalvotais komunistų išsi
šokimais mėgino išpusti 
“raudoną pavojų” ir pradė
ti prieš darbininkus tokį 
pat persekiojimą, kaip buve 
karo metu. Socialistai pa
kėlė prįeš tai protestą ir pa
reikalavo žodžio laisvės net 
ir komunistams, aršiau
siems savo šmeižikams. 0 
dėl to, *kad policijos galva 
patarė fabrikantams praša- 
l’nti visus komunistus iš 
darbų ir nepiliečius depor
tuoti. socialistai pareikala
vo prašalinti jį iš vietos. Ši
tas socialistų frontas nuste
bino policiją ir uždarė bur
nas patiems komunistams 
Pirma jie rėkė, kad socialis
tai yra “socialfašistai,” c 
dabar neturi ka sakvti.

A. J. Levuliui. — Ačiū už 
prisiųstas iškarpas, bet pa
veikslų sunaudot negalime. 
Korespondencija tilps. Pra
šom rašinėt dažniau.

Pajieškau draugų ir draugią Urbo 
iu: Jono. .JUrgio, Marijonos ir Tofilė.- 
Visi iš vienu namų, Varnagirių kaime 
X rokelauki' ■ valsčiaus. Alytaus apsk* 
• leidžiu jų atsisaukt arba kurie api- 
■uos žinote, malonėkite vranešti.

Joseph Malinsky. Poiand, Ohio.

Evergreen, Aitą, 
da 
kūrę koloniją arba 
steadą.” Žinoma, 
sunki, daug reikia 
vargo ir kantrybės,
reikia nusiminti. Kai kožnas 
pasidarys apie 60 akrų dir
bamos žemės, tada nerei
kės darbo jieškoti. Cana- 
dian Pacific gelžkelio kom- 
panija čia veda naują gelž- 

A. Jukna.

Hamilton, Kanada.—Čia 
yra nemažas būrelis lietuvių 
ir yra Kanados Lietuvių Sū
nų ir Dukterų pašalpinė 
draugija. Kovo 9 d. buvo 
susirinkimas prie naujos 
valdybos. Pasirodė, kad val
dyba nelabai tiktis, nes sek
retorius negali savo parašy
tų protokolų perskaityt, o 
pirmininkas daug nesąmo
nių prišneka.

Hamiltonietis.

meji 
“kad
daug tinkamiau
savo pinigus ir energiją, ne
gu vesdamas nereikalingą 
agitacija prieš Sovietus, nes 
šitą propagandą dabar la
bai atkakliai veda reakcinė 
spauda, kuriai socialistai ne
privalo gelbėti.”

Siūlomoji bostoniečių re
zoliucija toliaus pataria 
Verbandui Abramovičiaus 
maršrutą atšaukti.

Clinton, Ind. — Čia kito
kių darbų nėra, kaip tik ang
lių kasyklose. 0 kasyklos ne 
visos dirba. Jei kurios ir dir
ba, tai tik po 3 dienas Į są
vaitę. Apie 900 šeimynų yra 
be darbo. Daugelis darbi
ninkų neteko ir savo namų, 
nes neturėjo iš ko taksų už
simokėti, tai Building & 
Loan kompanija atėmė. Vi
si laukia geresnių laikų, bet 
jie vis neateina.

A. Kazakevičius.

P. Bendickui.—Tokio ka
lendoriaus mes neturim ir 
nežinom kur jį galėtumėt 
gauti. Taip pat negalime pa
sakyti, kokių klausimų bus 
klausinėjama darant šios 
šalies cenzą balandžio mė
nesį, nes valdžia da nėra to 
paskelbus. Galim tečiaus 
spėti , kad niekas šitų statis
tikų nevartos prieš ateivius, 
nes tankiai ir legaliai įvažia
vęs ateivis negali pasakyt 
r.ei laivo vardo, nei dienos, 
kada jis atvažiavo.> ... . -Kanadiečiui. — Negalima 
per laikraštį apskelbt žmogų 
vagimi, pakol teismas nepri
pažino. kad jis ištikrujų yra 
vagis. Todėl jūsų žinutės 
nespausdinsime.

Lazdynų Pelėdai. — Tūk
stantis tūkstančių padaro 
vieną milioną; tūkstantis! 
milionų padaro vieną bilio- 
rą arba miliardą, o tukstan-j 
tis bilionų (miliardų) pada- 

, ro vieną trilioną. Bilionas 
; rašosi taip: 1.000.000.000; 
t-ilionas taip: 1.000.000,- 
000,000.

Jonui Tuinilai. — Tas ap-

Jdnavičiaur 
one. Gauiėn* 
T<1šių apskr 
kurie apie j

savo vy. Kazimiero 
jis man? t liko su ma-

AVaterbur . Conn. Jav 
raėjo kaip ;.š apie jį nie- 
f jis gyva? ar miręs. Jei 
•u greitu Itiku atsiliepti, 
liepsi jiešk <iu per teis-

Pajieškau apsivedimui merginos 
ir našlės be vaiką r.uo 25 iki 32 mė
li, nedidesnės 5-6 pėdų. Mylėčiau kad 
lutų nuo mano krašto, Pajurės, Žvin- 
rlią ar Šilalės, laisva, protinga, dar
bininkė. Aš esu vaikinas, 40 metų, tu
nu savo namą Califomijoj ir serą 
iarbą. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Atsakymą duosiu visoms. Vy
rai nerašinėkit. G. C. \VILI.IAMS 
923 Mir.ter st., Santa Ana, Calif.

Pajieškau merginos arba našlės 
te vaikų aps+vedimui. nuo 25 iki 35 
uetu; aš vaikinas, 37 metų, sveriu 
'75, aukščio 5 pėdų, 8 colių, pasitu- 
intis, gerai atrodantis, nevartoju 
vaiginančių gėrimą, nerūkau, myliu 
varų linksmą gyvenimą. Grajinu ant 
;oncertinos. Su pirmu laišku prisiųs- 
:it savo paveiksią. (14)

.JACOB LAPENAS
20 Weld avė., Nor’wood, Mass'.

PARSIDUODA N A M AS
2 šeimyną po 6 kambarius, geroj 

"ietoj, netoli nuo mokyklos ir stoties. 
Platesnių informaciją norint, klaus
kite pas J. A. W„ 97 Temple st_ 
North Abington, Mass. Telefonas: 
Rockland 954-J.

Parsiduoda Naujas
4 kambarių ir bedruimis 

ika, gazas ir vanduo; 1; 
•rokuotos gatvės ir prie < 
:emės yra apie 5 lotai, be 
r su vienu lotu. Paranku 
r vištų. Kaina 81,850, su 
imu.

PARSIDUODA GRAŽI FARMA
50 akerių, norima greit parduot už 

-rasę kainos. Platesnių žinių klauskit 
oer laišką. (15)

Wm. MESKAUSKAS
R. D. 1, Corry. Pa.

lidelių ir mažų. Kurie iš lietuviu 
•etą įsigyt farma. kreipkitės pas 
įe; aš parduosiu kokią norės ir 
iu gera patarnavimą. < 1

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS

KAIP PALAIKYTI JAUNYSTĘ.
Tūkstančiai žmonių yra mokėję 

daug pinigų už šitą stebėtiną receptą, 
bet dabar kiekviena moteris ar mer
gina gali įsigyti ji dykai. įdėkit 2e. 
štampą, klauskit paaiškinimo. (-) 

L. L. APOLIS. A.ptiekorius,
6338 S. Campbell Avė.. Chicago, UI.

JEI PATRUKĘS, 
BANDYK TA DYKAI 
Uždėk ant bile patrukusios vietos, 
senos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

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

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

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

<» ___________ į Juodgalviai, rud-

' - Vaterbury. Conn

Vienas garsus daktaras rašo: “Virš
kinimo organus reika saugoti taip, 
kaip motina savo kūdikį kad saugo
ja. Reikalingas didžiausias atsargu
mas.” Bet ai- daugelis paiso toki pa
tarimą? Tad nedyvai. kad tiek daugi 
girdisi apie vidurių suirimus.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
atitaiso valgymo klaidas. Jis išvalo 
vidurius, užlaiko juos švarius, patai
so apetitą, pašalina užkietėjimą, gal
vos skaudėjimą, pakelia gajumą ir j 
pagelbsti galutinam pašalinimui ju-, 
su trubelią. Imk jo reguleriai po ma
žą dažą, kaip pataria daktarai. Viso
se aptiekose. Pradėk šiandien! Sem- 
peliai iš Jos. Triner Co.. 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

NEMOKAMO SEMI’ELIO 
KUPONAS, Dept. 6.

Vardas ...................................................
Adresas ..................................................

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Pepsink Seltzer
Sako R.M.Strout, Sedvrarth.Me.

SAMPELIS DYKAI
rašyk

Pcpsinic Seltzer Co. 
Worcester. Mass. ~

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

Malonėkit prisiusi visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas............................................... .

Adresas ........................................
V aisti ja ........ •••••••••••••••»

Greitai palengvina gasus 
ar išpūtimą po valgio

Gasai ar išpūtimas pilvo ar vidu
rių, atsirūgimai ir kiti nesmagumai 
delei nevirškinimo yra greitai paleng
vinami pageiba Nuga-Tone. kadangi 
jis pašalina iš kūno silpninančius nuo
dys ir nugali konstipaciją, kuri yra 
priežastim šių ir kitų nesmagių sune- 
galėjimų.

i Nuga-Tone užveria savy ir kitus 
•vaistus, kurie suteikia jums geresnį 
apetitą ir'pagelbsti viduriams tin- 

į karnai suvirkinti ką jus suvalgote. 
jDar kiti vaistai Nuga-Tone palengvi
na inkstų ar pūslės įdegimą ir vidu
rių pakrikimą. Imkite Nuga-Tone tik 
per kelias dienas ir jus pastebėsite 

i didelį pagerėjimą jūsų abelnos svei- 
Į katos. Jus galite gauti Nuga-Tone 
Ikur tik vaistai yra pardavinėjami.
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
s ake, paprašykit jį užsakyti ją dėl 
jus iš savo džiaberio.

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skauda

Imkite Druskos Jei Jaučiate
Skausmą Nugaraje Ar

Silpnumą Pūslėje

Pabandyk Dykai
Gyduolės^.

Partijos vadai važiuoja 
per Ameriką.

Pereitą sąvaitę iš Chica
gos išvažiavo į Los Angeles 
penki Socialistų Partijos 
Pildomojo Komiteto nariai. 
Tenai, Los Angeles mieste, 
jie turės konferenciją. 
Važiuoja jie skirtingais ke
liais ir sustodami pakelėj 
sako prakalbas. James Mau- 
rer leidosi šiaurės šonu. 
Morris Hillquitt paėmė ke
lią per vidurį: jis kalbės skelbimas tikrenybėje nebu- 

'Kansas City ir Salt Lake vo joks skelbimas, bet juo- 
City. Majoras Hoan iš Mil- kas. Jis parodo, kaip tūli 
\vaukee pasirinko sau marš- žmonės, nemokėdami gra- 
rutą per lovą ir Colorado. natiškai rašyti, parašo skel- 
James Oneal apsuks Texas ir bimą taip, kad išeina, jog 
Kansas valstijas. Gi pat® parsiduoda netik farma, bet 
Partijos 
važiuoja 
įių pirmieji nesieks. Jis tu
rės apie 25 mitingus. Hill- 
ąuittui didelis mitingas yra 
ruošiamas San Franciscoj.

Pe-didelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvilantį skausmą inkstų srity, 
skausmą nugaroje, gaivos skaudėji
mą, viduriai bus rūgštus, liežuvis ap
vilktas, o prie prasto oro raumatiz- 
mas gels, šlapumas bus neaiškus, pil
nas nuosėdą, kanalai dažnai įsierzina 
ir esi priverstas keltis porą sykiu per 
naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis ir 
nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
daug vandens. O iš aptiekos gaukite 
keturias uncijas .Jad Salts druskų, 
imkite po arbatinį šaukšteli stikle 
vandens kas rytą pirm pusryčių per 
keletą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti, visi negaliavimai dings.

šie s pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartė jamos išplovimui užsikimšusių 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro malonų 
puto.antį lithia-vandens gėrimą, kurį 
milionai vyrų-moterų geria laikas 
nuo laiko, kad išvengus rimtesnių ink
stų ligą. Dėl sveikatos, gerkite daug 
vandens per dieną. »

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš part :o< ; ir perku: 
Namus. Farmas. Lotu- ir Vande
nio Pradus- Per m: ne j-alite pirkti 
ir parduoti. Taipog:, . i jums yra 

reiktai dėl turi. Lietuvoje, 
at dirbu visokius do :mentus — 
užtvirtinu. Esu r* gis -uotas prie 
Lietuvos Respublik < -aipo Viešas 
Notaras i Notary Pu lic)- Viso
kiame reikale krer kit s pas

JOHN BUROKAS
164 IVashington Street, 
MORCESTER. MASS.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
MITE — Dailiai mažas wrist-watch, 

$5.00 Radiolite* $5^0
V R i.-T—Ing^rsoll"- žemiausios kainos 

wrist-watch. $3.50 Radini it e* $ 4.00
JUNTOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00
*Iliuminucti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL
WATCH CO., lae.*

• Caicago • San PrgMdoeo • Menti

valstija 
sekretorius Senior ir “1000 
per tas vietas, ku- chigano

našlė.”
Girios 

rašty negalima apie tokius 
dalykus rašyti. Perdaug 
koktu.

V. Čepuliui. — 
stas iškarpas iš 
Press” tariame ačiū 
progos sunaudosime.

Z. M. L. D. — “ 
turi išleidęs knygą 
Dievus Žmonės Garbino Se- 

Tai beveik toks pat 
kam ir “šešiolika 

l

LIGONIS PRAŠO 
PAGALBOS.

Gerb. “Keleivio” Redak
cija! Ar negalėtumėt patai 
pinti mano atsišaukimą į vi 
suomenę. Aš esu prie darbo J 
sužeista 
kaip guliu ligonbuty 
jau susitaupęs apie 300 do 
lerių, bet jie jau pasibaigė, 
da nesu sveikas. Gal kas bus Aires miesto išrinkta parla 
toks malonus ir paaukos ke- mentan 14 kandidatų, ir visi novėj.” 
liatą centų. Draugiškai, jie socialistai. Socialistai veikalas

J. Pašinas, Elgin, Minn. Buenos Aires mieste gavo Kristų.”

Socialistų laimėjimas Ar
gentinos rinkimuose.

Šiomis dienomis Argenti
noje buvo rinkimai į parla- 

---- i —. 0Cja]j&tŲ parti- 
pravesti daug 

Iš Buenos

jau 6 mėnesiai
Turė-'mentą, kur 

jai pasisekė 
o savo kandidatu

f

Pelėdai

- Už prisių- 
“Cleveland 

Prie

Keleivis’ 
‘‘Kokiu

♦ Visi džiaugiasi, las tik skaito • 

: TARPININKĄ į 
J Vienintelį lietuvit v uomenišką ! 
| mokslo, dailės ir ' iz1 >s mėnesinį»
♦ žurnalą. t

♦ Tai didelis, puikus ti iningas, SU* 
J spalvuotom iliustr cij :n menraš-! 
Itis. Daug naudingi, s :rbią raštą,*
♦ eilių, juokų, pata mv J
♦ Kainuoja tik 'JO
‘ Vienas nūn ri;
»Pas mus taipgi g: ;m
♦ kuojamas masinė s 
! kom raidėm.
; TARPININKAS
j 332 W. BR(' \DWAY,
♦ SO. BOSTO\. MASS.

Sloan’s
Liniment

J
CB-10

*

MM

metams.
10c.
gauti dru- 

u lietuvis'

Kosulys išnyko!
Koks komfortas atsikratyt 
to saldinančio kutenimo 
grrkles. Nestebėtina. kad 
vaikai ir suatirę mies
tą Srvera’s Coūgh Bal
sam. Mėčiam i kosulio 
vaistai per 50 motv. 
Sausi]?. voikminr’. 
Ju«u aptieki ninku s 
tun rij. Dv įeita 
dydžių. 25 cen-

> tti ir 50 eettų.

TIESIAI Iš 
FAKTORĖS 

Italioniska 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo Z 

hdelis pasirinkimas ar-U 
noniką įvairaus styliaus ■ 

ir didumo. Bile stylią I 
padaro ant užsakymo. | 
Visi instrumentai yra | 
ranką darbas ekspertų 1 
iš geriausios medegos. I 
Patenkinimas gvaran- I 
tuojamas. Mes taisoma 
arba imam mainais rar- I 
totus instrumentus. 
Klausk dykai katalfogo.

ČOUGH BALSAM 323 w ACCORDEON
Dept 15,

t

MFG. CO. 
Chicago, III.



TIESIAI I

nuteis

Motiejui Strimaičiui,

Vėliau paaiškėjo, kad 
dar ir kitas turi kur nors bu

si ja pasentu lems žmonėms.

POLITINIAMS KALI
NIAMS.

darbus asmeniškai ir raštu. Teikiame 
informacijas dykai. Siunčiame pini
gus j visas pasaulio dalis. (15)

GENERAL S. S. AGENCY 
397 Queen Street, West.

TORONTO. ONT , CANADA., ■

no lankoje vos gyvą. Įneštas 
triobon, visai nustojo gyvy
bės.

OLANDIJA.
.Ligonių įstatymas.—Olan

dijoj Įvedama naujas Įstaty
mas aprūpinimui darbinin-

-------

Varžo imigraciją. — Ku-

KOMUNISTIŠKOS “DEG-j ŽUVO 8 ŽVEJAI.
TU ĖS” BYLA TEISME, j Grigaičiai, Platelių valse.

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES 

VISŲ LINIJŲ- 
Padarome įgaliojimas. Užrašome 

visus laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai 

kams? tėvams, broliams rr seserims
i- kų ligoje. Olandijoj jau jra

kams. tėvams, broliams ir seserims, 7 et o t-vyri oo kuriuo diiriąiniTi- taipgi patraukiame ant farmų darbų 5?.UO. .

pasus, vizas; pagelbstime išsiimti pi-

šiaip taip išlipo ir ėjo

tvi!tOį.ir.J e^..SUį.ri^1.yŠi lendant Į kokią ten triobą. 

Vieni su arkliu išsigelbėjo, į v0 
o aštuoni žvejai prigėrė. t _ _
Septynius lavonus rado kitą ti7 PaiiešVojus* rado Nemu-

IŠ DARBO LAUKO

ia j

H s.

t rz?r a PA1N*EXPEl I f R

icag©,

I* II:

h
Z S

kai mėgsta 
namas. Pra t 
viena diena 
nas aptiekin•TTS-

DĖL GERESNIŲ

fI
I

Kovo žb a. KELEIVIS

I KAS GIRDEI LIETUVOJE

U (I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių. ]

NEMUNU PAS ABRAO- I
MĄ NUPLAUKĖ. | -------------- .

Veliuona. Čia sioimsdie- Kanados provincijoj Alber- 
nomis pil. Kučinskis Pranas toj nesenai buvo ivesta oen 
ir šalčius Julius, gerai jkau ; _____  : -__ :
šę, dar įsidėję į kišenę kele-;į g mėnesius laiko provin?!- 
tą bonkų, Įsigeidė persikelti .jos valdžia išmokėjo tokios 
į užnemunę. Tenai ištuštinę i pensijos $1^6,896.51. Tą p?.- 
bonką, vėl nore jo grįžti na- šalpą gavo 1,535 vyyrai 
mo, bet vos susėdo į valtį, (moterys, 
tuoj neteko sąmonės. Išme-j-------------
tė iš rankų irklus ir pasida-' PIETŲ AFRIKA, 
vė likimui sugriudami vai-. Stinga cterbininLu.—D 

i ties dugne. Taip nakties glu-bininkų stoka prie žem 
! durnoje plaukė pavande-į darbų pietų Afrikoj pasidu- 
niui, kol valtis atsimušė Į.rė tekia didelė, kad vyriau- 
krantą ties Gelgaudiškiu, j sj’bė pradėjo derybas su por-

KANADA.
Seno amžiaus pensija. —

K munistai Kisneris, Pi- Platelių apylinkėj yra 5 eže
rai, kuriuose žiemos metu 
žvejojama. Šįmet ežerai 
menkai užšalo. Sausio 14 d. 
žvejai žvejojo Didžiajam 
ežere. Ištraukę tris valkšnas, 
grįžo namo vienu arkliu, 
dvejomis rogėmis. (Antros! 
buvo prikabintos prie pir-'Keieiviai pasijuto'labai su-j 
mujų). Staiga pataikė uzva- šiaip taip išlipo ir ėjo’
ziuoti ant menkai užšalusios jieškoti šiltesnės vietos. Be- 
vietos ir į ežerą sukrito visi lendant i kokią ten triobą, 
ten buvę kaitų su arklui.; pamaU įolicija ir suarešta- mni e n oi’vnn įccicrnlhom 1 **i — • _ t i

kora tis, Andrijaitis ir Jan
kus, pasisamdę 11 pažįsta
mų : monių, nuėjo su jais 
Tilž< n ir tęn “prisipylę” ble- 
kius degtinės traukė Lietu
vos į usėn. Bet einant kont- 
raba idininkams per Lietu
vos t ieną, buvo visi sulaiky
ti. D. rant policijai kratą pa
niški jo, kad blekiuose buvo 
ne degtinė, o komunistinė 
litentura: Tilžėj leidžiamas 
•kBal: as,” Įvairus atsišauki
mai, brošiūros. Kontraban- 
dista buvo atgabenti Kauno 
sunk uju darbų kalėjiman ir 
visi patraukti tieson už ko
munistinės literatūros plati
nimą.

tugalų valdžia rytų Afrikoj 
.norėdama iš tenai žmonių 
' parsitraukti.

"Dairio de h 
kaip išmin

usios imigra- 
s.rnos Ameri- 

stiatija ir 
Todėl, 
tą pati’

dieną, o vieno nesurado. Par 
laidoti visi Platelių kapinė
se. Pažymėtina, kad vienc 
skendulio lavono klebonas Į 

Teisiamieji kaltais nepri- bažnyčią neįsileido. Sako, 
sipažino. Jie net nežinoję, biednas buvęs, 
kad šlekiuose buvusi litera- ----------------
turą, o ne degtinė. Tečiau DOVANOTOS BAUSMĖS 
teismas nustatė, kad keturi r
konti abandistai žinoję ką 
blekiuose nešą. Todėl tuos- Vasario 16 d. šventės pro- 
ketuiis nubaudė po 4 metus ga Smetona dovanojo baus- 
sunk. darbų kalėjimo. .Kiti mę šiems karo lauko teismo 
teisiamieji buvo surinkti iš nekaltai nuteistiems studen- 
kaimo bernai ir darbininkai, tams: Kaziui Natkevičiui, 
gal ir nežinojo, kad blekiuo- Leonui čereškai, Ant. Las- 
se jt a prikimšta komunistų kauskui, Kostui Kriščiūnui 
liteiT turos. Teismas tatai jr Ant. Žvironui.
imdamas galvon kitus Iii Bausmė pusiau sumažin- 
žmonių baudė ne kaip už ta: Norkui Jonui, nuteistam 
komunistų literatūros plati- 15 m. sunk, darbų kalėjimo, 
nimą bet kaip už paprastą Kaziui Jakubėnui, nuteis- 
kontiabandą. Jiems pasky- tam 10 m. sunk, darbų kalė- 
rė nežymias pinigines pa- jimo, Motiejui Strimaičiui, 
baudas ir po kejetą sąyaičių Vytautui Pa vilčiui, Edvar

dui Šafui, Pranui Cepenui, 
—nuteistiems įvairiems ter
minams sunk, darbų kalėji
mo.

kalėjimo. O kadangi jie ka
lėjime jau senai sėdi, tai vi
si, be 4 iniciatorių, iš kalė ji-, 
mo ir paleisti.

Kaltinamuosius iš pasky
rimo gynė pris. adv. Purė- 
nienė.

KIEK LIETUVA TURĖS 
UŽMOKĖTI UŽ KLAI

PĖDOS KRAŠTĄ?
Paryžiuje tarp Lietuvos, 

Francuzijos, Anglijos ir Ita
lijos pasirašytas sutarties 
protokolas, kuriuo galutinai 
nustatomas atsiskaitymas iš 
Klaipėdos krašto okupaci
jos išlaidų nuo jo atskyrimo 
nuo Vokietijos iki perėjimo 
į Lie uvos suverenumą.

Sies, sutarties protokolu 
Lietuva per ketverius metus 
sumoka minėtosioms valsty
bėms 3,800.000 aukso mar
kių.

RADO PIRTYJE UŽDU
SUSIUS.

Plungė, Platelių vai., Kre
tingos apskr. Plungėje sau
sio mėnesio 15 d. pabaigus 
publikai lankyti pirtį, į ją 
Įėjo nusiperti pirties savinin- 

• kas su savo draugu Kostu 
Petručiu. Kitą dieną rytą ra
do abudu uždususius. Petru- 
tį dar atgaivino, o Daukyčio 
nebeatgaivino.

AUTOBUSAS SUVAŽI
NĖJO ŽMOGŲ.

Vasario 11 dieną pil. Sta
sį Kairį, gyvenantį Šapėnų 
kaime, Kelmės valse, užva
žiavo važiuodamas plentu į 
Skaudvilės turgų sunkvežis 
autobusas, išmušė koją ir su
žalojo galvą,

Minėto autobuso šoferis 
jau nebepirmą tokį šposą 
krečia. Būt labai gerai, kad 
toki šoferiai daugiau tokiii 
šposų negalėtų krėsti.

i

Tai Bėra pakaitas— m. augsciauSia lubid

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTĮ 

NĖRA GERESNIO

<GED.dė l GE
G

ERI dar 
mą jus-i 
pagelbsti

Daktarai i. 
kitę jo reg 
Lengvas b j 
Emuision. M

AMSTERDAMO INTER
NACIONALAS.

Vienijasi viso pasaulio 
unijos. — Socialistinis Dar
bininkų Internacionalas, pa
prastai žinomas kaipo Ams
terdamo Internacionalas, 
užgyrė Amerikos Darbo Fe
deracijos sumanymą, kad vi
so pasaulio unijos susivieny-į 
tų po Amsterdamo Intema-' 
eionalo priežiūra. Dabar ši
tam Internacionalui pri
klauso Amerikos, Europos ir 
Australijos darbininkų or- 
ganizacrįos, bet norima pri
traukti dar Azijos ir Afrikos 
unijas. Jeigu tas pavyks, tai 
viso pasaulio organizuoti 
darbininkai bus susispietę 
po socialistų vėliava.

• VENGRIJA.
Siunčia žemes ūkio darbi

ninkus Argentinon. — Ven
grijos žemės ūkio ministeris 
paskelbė, kad dabar jis da
rąs naujus bandymus: jisai 
siunčiąs buri darbininkų že
mės ūkio darbams Argenti
noj, o laukų darbams pasi
baigus parveš juos Vengri- 
jon atgal. Jeigu šita prakti
ka pasiseks, tai ateity darbi
ninkai bus siunčiami dide
liais būriais. j

draugus bei prietefras. išsistorojame kai aprūpinami senatvėje ir 
sveikatos netekę dėl susižei- 

biai, gerai ir teisingai. Atliekame dimO. oUCiejUS viSUS tUOS ĮS- 
tatymus krūvon, Olandijos 
darbininkai dabar bus ge
riausia apsaugoti visam pa-^ 
šauly.

Sporto Pasauly
—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERTO. Jie žino vertę 
šito visam pasauk- garsaus linimcnto. 
įie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 

IXPEdLLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi pb kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mu ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengiate Kusuliu, Peršalimų,

turėdami tokį patį pasiHk^jtrruj PAIN-EXPTLLERIU. k-ki 
turi jūsų račių tautos žymieji a'.Jetai. UbUnSylcite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiarutiea. Jus ^rusite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jasų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad P A11«-EX PELEERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimai Reumatiskų Skaus
mu, Strėndieglio. Sustingusio Sprando. Neuralgijoj ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinsnnitna, Nusirrrušitni: ir 
Geliamų Muskulų. •

Dvejopo populiarių kainų didumo botikutėse:
JS ir 7# centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

* .<
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VISOS PAS
LIONĘ ATMINTINU 
MALONUMŲ DĖL TU

ŽEMIAUSIOS KAIN’CS TIES
I KLAIPĖDA:

Trečia klesa Į vieną pusę ....
Trečia klesa į abi pusi..........
Turist. trečia kl. į vieną p"»ę
Tur. treč. kl. į abi pusi (mes. j
Cabin klesa ............................
UŽ VAIKUS: NUO 1 iki 1 
puse kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų met 

Valdžios Revenue ir Head 
atskyriam.
TANKUS IŠPLAUKIMAI
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS.

SMAGIAUSIA IR
Dėl informacijų ir

pas savo v 
NELAUKIT PAS?

BALTIC AL
S Bridge St_ Ne* York. N. Y.

Union Trust Bldz., Pittsburgh, Pa.

irtu

\!J
•U-l

i } 
į *’

| IŠPLAUKIM
Iš NEW

kl LAIVŲ j
YORKO:

•> - -.z..7 “teSTONIA”
l 17 Bakadžio “LiTUANIA"

i
"PCLONIA” *

.“ESTONIA" J
Į 26 Gružės . ‘ LITUANIA" i

1

i

mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 
p raiei kit gr •zietisią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 

inomose vietose.

Balandžio išplaukimai
S. S. Pres. Roosevelt................Balandžio 2 ir 30tą ..
S. S. America................................Balandžio 9tą
S. S. LEVI ’-.THAN** •...........Balandžio 12tą
S. S. Pece. Ilarding.................. Balandžio 16tą
S. S. Geo. ’ 'a- hington...........Balandžio 23čią

Plymontb—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

i - p".kią naują trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu, 
r.-rikos laivais, tuos pinigu-., kuriuos praieisit,

pr. i.ičsit pagelbėt jūsų šaliai lurtėt.
-:c :a..q laukus veža j tėvynę.
kainų, ir tt, klauskit savo vietinio agento arba

D STATĖS LINES
St., Eoslon. Mass. 45 Broadvay, New York City.

DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

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

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą viską, 
ir drauge pasisvečiust su savo giminėm ir draugais.
KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND
JIS IŠPLAUKS IŠ BOSTONO, BIRŽELIO 8 D., 1930

Ta "L r>;:ra::’ a3 išplaukimai iš Bostono—May 4 ir July 13. 
S;-c:■ :ai Jraui n:ai iš Hamburpro iki Klaipėdai.
OficInliLka ek k-r-. t. patvirtinta Lietuviu Agentu D-jos

Informa

AMBRAZIE-i
68 Grar.d Et 

“VIENYBE",
193 Grand St

J. Vas.
814 B;

A. S. Ti
J.' s

kreipkitės pas šiuos agentus:
Į

C« ’H
rTjcz U o,
. Brooklyn,

Brooklyn,
>KAS, 

vVaterbury,
CAS,
t, Nevari, N. J.

Hartford, Conn.

ted St., Chicago,III.

, Dridgeport, Conn.

d St., Chicago, III.

T; ; or Av., Cleveland.O.
' KAREVIČIUS,

! ’■ : . St.. ?w".50uia. Conn.
AIšNORA.
n’-.lin Savirty.-- ir Trust Co.

Pittsburgh, Pa
URBSZO,

Oak St., Lavrcnce, Mass.
ARBA J ‘ .

HA AJAG-AMERICAN LINE

N. Y.

N. Y.

Conn.

iro

'a.*1 t

.■IENOS”
* g Mi'1“

? *3 i\y.f

LTUTIS, 
S. Halste<

P. MOLIS, 
1730—24th St., Detroit, Mich.

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

J. ZOLP.
4559 S. Paulina St, Chicago, III. 

V. M. STULPINAS,
3255 S Halsted St., Chicago, UI. 
A. VARAŠIUS.
S 12 ir Carson St, PittsborghJ’a. 
MISS J. RODIS (Rauktytėi,
50 Sterling St., Worcester,Mass.

N. GENDROLIUS,
395 Rroadway, So. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St. Watertmry, Ct 
P BARTKEVIČIUS,

C78 N. Main St, Montelio, Mass.
K. SIDABROS.

875 Cambridge St, 
Cambridge. Mass.

J. VITKAUSKAS, 
Richmond Trtrst Co,

2701 E. Allegheny Av. Phila,Pa.
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Vietinės Žinios
Už $2 bedarbis uždarytas | Jauni žmogžudžiai nuteisti

PROTESTO MITINGAS 
PRIEŠ BEDARBĘ.

Kovo 26 vakarą visi kvie
čiami j Lietuvių Salę.
Šios seredos vakarą, 26 d. 

kovo, South Bostono Lietu
vių Salėj bus protesto mi
tingas prieš bedarbę. Mitin
gą šaukia Bostono socialis
tų organizacija.

Ateikite visi ir pasiklau- 
sykit, kokių priemonių so
cialistai siūlo bedarbei pa
šalinti.

Jie reikalauja:
1. Didesnių algų, taip kad 

darbininkai galėtų daugiau 
pirkti ir sudalyti didesni pa
reikalavimą iš fabrikų.

2. Trumpesnių darbo va
landų.

3. Apdraudimo darbinin
kų, kad netekus jiems darbo 
butų mokama pašalpa.

Kalbės vietos socialistų 
organizacijos sekretorius 
drg. Alfred Baker Lewis ir 
pentorių unijos viršininkas 
Michael Flaherty.

Prakalbos prasidės 8 vai. 
vakaro.

Nursės skrynioj rado du 
negyvu kūdikiu.

Miesto ligoninėn atvažia
vo anądien iš AVorcesterio 
ligoninės viena nursė moks
lą užbaigti. Jos skiynioj čia 
buvo užuostas labai nema
lonus kvapas. Liepta jai ta 
skrynia atidaryti. Ji nenorė
jo klausyt, bet buvo privers
ta atidaryti. Pasirodė, kad 
skrynioj uždaryti du negyvi 
kūdikiai. Vienas jau visai 
sudžiūvęs, o kitas šviežes- 
nis. Mergaitė buvo prispirta 
pasakyti, ką tai reiškia. Ji 
prisipažino, kad abudu kū
dikiai yra jos. Ji turėjo mei
luži ir jis esąs abiejų tėvas. 
O mergina vos tik -20 metų 
amžiaus. Ligonbutis tuojaus 
ją išvijo, o laikraščiai viešai 
paskelbė jos vardą. Dabai 
sugriautas visas jos gyveni
mas.

Nepaprastai drąsus 
puolimas.

I Somervillėj užpereitą są- 
! vaite įvyko nepaprastai drą- 
į sus užpuolimas.
' & Sons firmos
: knygvedė vežė 
| S6000 pinigų 
algoms išmokėt.

UŽ-

C. H. Hali 
vyriausioji 
iš banko 

darbininkų 
Ji važiavo

Iš automobiliaus šovė 
policmaną.

Keturi South Bostono bo- o_. __ __________
mai važiavo aną vakarą D ker gavo 30 dienų kalėjimo Paul Smith 19 metų 
streetu pavogtame automo- užtai. I"”1 'y __ ____________ r________ s
biliuje. Ant kampo D ir Bax- biznieriaus^ 82 aukų prasi-,ti kalėjiman iki gyvos gal- 
ter streetu kampo stovėjo manytai našlės šeimynai irk ' ' 1 ---- -
policmanas. Vienas bomų tuos pinigus sau pasiėmė 
šovė jį iš automobiliaus. bet 
nepataikė. Vėliaus policija 
rado tą automobilių pames
tą tuščią ant kampo F ir Aš
tuntos gatvių.

kalėjiman. į kalėjiman iki gyvos galvos.;
Bedarbis vardu Deisiga- Du Maldeno vaikėzai, 
“ — 2...:;:. 1? ir Earl

kad išprašė iš vieno Baker 20 metų, tapo nuteis--

Teismas apkaltino jį “vagy 
stėj.”

v
Saugokitės Šalčio ir 

kosulio, kuris ilgai laikos

Restoranų patarnautojų
streikas.

Bostone sustreikavo kai 
kurių restoranų patarnauto- automobilium, todėl užpuo- 
jos. Jos dabar tuos restora- limui banditai panaudojo 
nūs pikietuoja ir vaikščioda- net du automobiliu, kuriuos 
mos apie jų duris per visą jie buvo nuo gatvės pavogę. 
............... Vienu automobilium jie 

trenkė į minėtos firmos au
tomobilių ir be mažko ne
apvertė jį aukštyn kojom. 
Kada abudu susikulę auto- 

i mobiliai sustojo, banditai 
pagrobė portfelių su pini
gais, įšoko į savo antrąjį au
tomobilių. kuris jų gatavai 
laukė, ir tuojaus pabėgo, pa
likdami sudužusi savo karą 
užpuolimo vietoj.

dieną kalba: “Šitas restora
nas neteisingai elgiasi su pa
tarnautojomis. Jis nepripa
žįsta darbininkų organiza
cijos.” Kai kur susirenka 
būrys žmonių ir teiraujasi, 
kame dalykas. Policija tuo- 
jaus minią sklaido, ked ne
užtvertų kelio. Restoranų 
savininkai jau kreipėsi Į tei
smą prašydami, kad už
draustų streikieriams jų res
toranus pikietuoti, nes tai 
kenkia jų bizniui. Bet kol 
kas teismas atsisakė Į tai 
kištis.

Iškilminga Vakariene ir 
Koncertas

Rengia Lietuvių M. Žiny- 
čios Moterų Ratelis Nedėlio
ję, Kovo-March 30. 1930.
Lietuvių M. Žinyčioj kam
pas 4-th ir Atlantic sts., So. 
Bostone. Pradžia 6:30 vai. 
vakare.

Vakarienė bus labai ska
ni. nes Ratelio narės viską 
pačios dėl vakarienės paga
mins.

Koncertą išpildys Žiny- 
čios jaunimas ir keletas pa- 
5a::mų muzikų.

Šio vakaro visas pelnas 
yra skiriamas dėl Žinyčios 
vaikų mokyklų ir kliubų. 
Ratclietės kviečia visus da
lyvauti ant šio parengimo ir 
draug paremti šį prakilnų 
tikslą. Įžanga suaugusiems 
50c., vaikams 25c.

Visus kvečia Rengėjos.
--------------------- i

Medforde paskutinėmis į 
dienomis buvo išplėšta daug 
namų. Vagys ineina per lan
gus. Taigi žiūrėkit, kad lan
gai visuomet butų užrakinti, 
kada išeinat iš namų.

Pereitos subatos vakarą 
Bostone buvo užpultos ir 
apiplėštos 5 gazolino stotys.* 
Iš viso banditai atėmė 8138 
pinigų. Nei vienas nesuim
tas.

Ant kampo Broadvvay ir 
C streeto South Bostono po
licija sulaikė aną vakarą au
tomobilių, kuriuo važiavo 
tūlas W alsh iš Maldeno su 
jauna mergina. Pas juos ra
do 15 puskvorčių degtinė: 
ir 5 galionus alkoholio.

vos užtai, kad sausio mėne
sy plėšimo tikslais užmušė 
krautuvninką Saugus mies
tely.

I Everette policija arešta
vo Mrs. Percy, 30 metų am
žiaus matelį, kuri gyvena 
persiskyrus su vyru. Polici
ja sako, kad ši moteris nese
nai pagimdžiusi kūdikį ir 

s- paskui išmetusi jį per langą 
:ant kitu namu.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartotu 
Creomulsion yra naujas ^jnedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotu 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sijgrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

/

instrunaents bring you

prices vvithin.
the budget of every family

CREOMULSION
VISŲ ŽINIAI.

COBB GARAGE pirmiau buvęs j 
Union Garage, dabar yra labai gerai, 
sutvarkytas. Tik 3 minutos nuo į 
Broadway arba 5 minutos nuo Mar-! 
ket Terminai ant kampo C ir 2-nd i 
street. Dabar to Garage’aus yra nau
jas savininkas, jis įtaisė visokias 
naujausios mados mašinas mazgoji
mui ir grisinimui automobilių. Dar
bas greitas ir gerai padaromas už la
bai pigią kainą. Ekspertai mechani
kai būna dienomis ir naktimis. Gara- 
žius būna atdaras visados. Parduo
dame Shell gazoliną ir aliejų. Jei 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa
mėginkite pas mus įsipilt gazo. Jei 
norit gero patarnavimo, kreipkitės 
pas mus.
‘ Manageris STEVE JAKELI UNAS.

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

S0. BOSTON, MASS. TeL 2920.

t

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3210.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799.

Tek So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurancs 
Justice of the Peace 

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

Lietuvis Optomttnstis

m o a t b
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Išegzammuoju , priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

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

Reikalingas Janitonus.
Gali būt kad ir su dviem kūdikiais: 

bet tur būt ramus. Turi mokėt kūrent 
pečius ir apvalyt namą Mokestis 
330 00 į mėnesi ir 4 kambariai Atsi
saukt tik iš Bostono apielinkės.
JANITOR. 253 Broad»ay.

So. Boston. Mass.

Bay View Motor
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight «t, 
„ SOUTH BOSTON, MASS.
įlS252S2S^5?S252SZSa5a52ffiK5aS2S2!i.J
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Reikalauja palengvinimo 
automobilių savininkams.
Legislaturon yra Įneštas 

; bilius, kad automobilių savi- 
Ininkai butų taksuojami tik 
i už tą laiką, per kuri automo-' 
j bilius jiems priklausė. Da- 
jbar reikia mokėti už visus 
įmetus, nors žmogus nusi- 
i pirko automobilių vasaros 
.pabaigoj: ir prie to da jeigu 
žmogus perkasi naują karą, 
o seną parduoda, tai jis turi 
užmokėt pilną mokesni už 
senąjį ir už naujaji.

Insurance kompanija prieši
nas senųjų pensijai.

Socialistams ir darbinin- 
unijoms reikalaujant, Mas- 
sacnusetts legislaturon tapo 
įneštas bilius, kad pasenu- 
siems darbininkams butų 
mokama iš valstijos iždo 
pensija. Bet pasirodė, kad
didžiausis šitam sumany-. 
mui priešas yra insurance į 
kompanijos. Jų agentai kri-| 
tikuoja tą bilių ir smerkia ji < 
vadindami “pauperizmu." 
Insurance kompanijos nu
jaučia, kad tokio biliaus pra- 
vedimas pakenktų jų biz
niui, 
senatvė 1 
tiek apsaugota 
reikalinga butų tų kompani 
jų apdrauda.

Parsiduoda 14 Ruimų 
, Namas

su visais įtaisymais. 3 karų gara- 
džus, didelė barne, vištininkas. apie 
100 vasinių medžių, anie 2 akrai že- 

1 mes. prie karų ir treinų. arti storai. 
Noriu greitai parduot, už pigią kaina.

MRS. SHELAL1S (14)"i
I 93 Cass st.. W. Rosbury. Mass.

PARSIDUODA Krautuvė. Grosernė 
ir 2-jų šeimynų Namas. Biznis senai 
išdirbtas. Sutinku mainyti ant kito 
namo. Kreipkitės bile laiku pas (13) 

S. V. PUČETA
102 W. 3-rd st.. So. Boston. Mass.

Victor Radio R 52: Classicai dešino of unest 
vtafnut veneers. Margoetry door panels ot 
ma:ched butt valnur: recded le£s. Speaker 
cnveržng of unique e ched-gold BenĮaiese 
Damask. Art griil of hnest 
birds-eyc map’e. Ouiy

One of the 
beuutiful radio 

cahuiets acerbuilt

išdegė 400 akrų miškų.
Lexingtono apielinkėj, ne

toli Bostono, pereitą nedėl- 
■ dieni pradėjo degti miškuo- 

nes daugelio žmonių 'se sausi lapai ir žolė. Lieps- 
tuomet butų šiek-jnos nušlavė apie 400 akrų 

ir jiems ne- plotą. Sudegė vienas vasar
namis ir daug kitų triobų 

j buvo pavojuje. Sušaukti 
žmonės ugnį apgesino.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

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

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

Pagardinimui Chop Suey, 
tokit China Boy Soy Sauce. 
už banką.

Pas mus galite gaut visokį ta
vorą pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

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

LAIDOJIMUS: 
kuriuos paveda: 
mano prižiurę ji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

, Mano kaina' 
visiems ir visur: 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborins 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

■
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Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Are,

Mattapan. Tel. Milton 2952.
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Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. Į 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro • 
Nedėliomis iki 4 vai. i

i DR. J. MARCUS
J Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
į molėm ir vvrn IrraaaiA »>•
II
I
i
II
I
i
II*1

moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 
Elektriką ir 606 gydoma 

jei reikalas.
261 Hanover St- Boston. Ofisas 

Gar. 5437. |

po pietų. J
I

lavoną
i 

pakrašty, 
Charles

Virtnr Kiriiin ColKnlt I EvetoMve new 
moderri/.cd crrcuit: nev Victor ciecfro-dyna- 
mic speaker. EverytF n i yoa bare ever 
wanted in a radio <et— ij tone q u alky that 
•eis a ccw standard. ^OOO

Victor-Radio-E.lrct r ola RE-45: The modern. 
compiete musical instrument. Reproduces 
broadeast and rccordcd music electrically 
with che reali: m of the per-
•ona! performance. v W

I

Rado moteriškes 
upėj.

Cambridge’aus 
ties Ash streetu, 
upėj pereitą sąvaitę buvo
rastas nežinomos moteriš
kės lavonas. Policija spėja, 
kad šita motelis bus papil
džius saužudystę, nes ant 
jos kūno nebuvo jokių ženk
lų. Ji galėjo būt apie 40 me
tų amžiaus, svėrė 150 sva
rų, 5 pėdų ir 7 colių, apsivil
kus juodais kailiniais, pilka 
skrybėlė ir pilkos pirštinės, 
juodos šilkinės pančekos ir 
juodi žemučiai čeverykai. 
Manoma, kad ji nėra vieti
nė, nes Cambridge’uje apie 
prapuolusią motelį niekas 
nėra policijai raportavęs.

IŠ SENŲ GRINDŲ-FLORU MES
PADAROME NAUJUS
Dirbam su mašinoms, padarome greitai ir ne

brangiai. Florai išrodo gražiau negu nauji. Taip
gi pentiname ir pataisome namus iš vidaus ir iš 
lauko. Už visokį darbą kainos nebrangios.

Kreipkitės ir klauskite musų kainos.

C. SABET
28 Stellman

Telefonas:

(SABETSKAS)
Road,

Rosiindale, Mast.
Parkuay 3268-M.

rjySčlSZSESESt’SHSt’StlScSHSHSESHS2SBSHSHSESESHS25H5ZS25 2SHSHSE5BSBSESZSHS?rJ

Pereitą panedėli policija 
areštavo muzikos konserva
torijos studentą, kuris sako
si esąs Albertas L. Kizes. 
Tai yra labai lietuviška pa
vardė. Ji kaltina tuo, kad 
jis išlaikė savo kambary už
daręs jauną merginą apie 
valandas prieš jos norą.

Z

LABAI ŽEMOS KAINOS
PENTŲ IR PENTINIMUI REIKMENYS 

Plumbingai, Stogams Reikmenys, Sietų Ir Tvorų
Dratai. Prie Namų Ir Amatninkams Įkankiai.

Sužinokit mus žemas kainas.—Sutaupys jums pinigus. 
Dykai vietos pristatymas. — Telefonas: Hancock 6105—6106.

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON.

Netoli Dover St. Elev. Stoties.
r.'č cass : 72G2£252525aS25asa
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MICRO - SYNCHRONOUS

Of course *hc v. hole 
Nothintf can apr 'oach 
pbcity of oper«t">n ar 
and mutical quaty. ( y Victor could have crcatcd it.

Victcr-ec įierience, Victor s 
resot'.rce , Victor’s name, 

J tc/f ’s leadership
Hd is talkini abnu? Victor-Radio. 
s revolutionary instrument for stm- 

conštruction. precirion of reecption

A CHILD GAN TUNE VICTOR-RADIO!

Patartumėm užsisak; Radio tuojaus, kad turėtumėt tikrai šventėms savo 
namuose. Mes taipgi užlaikome visus Victor Rekordus geriausių Artistų ir 
Dainininkų. Priimar e Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties perkant Radio 
ar Gramafoną. 
ną oerkant naują.

GEO. MASIL1ONIS
laip priimame senus Radio ir atskaitome tinkamą kai-

,d£2SZ5252S252S2Sc
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377 BROAI<WAY, SO. BOSTON, MASS

PARKWAY AUTO SERVICE
and F1LLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 OJd Colony Avė,

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

■ ■ ■ — ■■■■■ —

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LI ErUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS:

iki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.
Broadvay. tarpe C ir D St,

80. BOSTON, MASS.

*

lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin- 
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Tapgi užlaiko m Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam .ir per 
paštą. Masu Aptiek* tebėra toj 
pačioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

Vaistai spe-

k

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
M HUNTINGTON A VU. netoli Man. Are, BOSTON. MASS.


