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KAUNE PAIMTAS VISAS Stasys Vulkovičius ir Jose- 
lis Vulfsonas. Pas juos taip 
pat rasta daug literatūros, 

į Kvočiant Vireliuną paaiš- 
j kėjo, kad jis anksčiau buvęs 
į centro komiteto narys, vė
liaus sekretorius, o paskuti- 
'niu laiku buvęs jau visos 
Lietuvos politbiuro vedėjas, 
komunistų judėjimo vadas.

J. Kasperaitis buvęs Kau
no raikomo sekretorium, o 
Vulfsonas ir Vulkovičius 
buvę raikomo nariais.

Be to, Kaune ryšių batali- 
jone buvo areštuotas bepla
unant komunistų literatūrą 
Motiejus Korbelis.

Tarp Radviliškio ir Tel
šių sulaikytas didelis trans
portas komunistinės litera
tūros. Sąryšy su tuo suimta 
Soratišaitė.

Telšiuose areštuotas žy
delis Chaim Kacas, pas kurį 
taipgi rasta daug literatū
ros.

Suimtiems buvo duota 
Antariečio ir Kapsuko įsa
kymai padaryti dideles de
monstracijas Lietuvoj. To
kie reikalavimai Lietuvos 
komunistams buvę statomi 
jau nuo 1925 m., bet jie vis 
teisinęsį neturį gana spėkų. 
Ir tik šiais metais buvo suti
kę pildyti Maskvos Komin- 
terno reikalavimus.

CENTRAS.

Kapsukas su Angariečiu or
ganizavo 1-mos gegužės 

demonstracijas.
Lietuvos žvalgyba susekė 

plačiai išsišakojusią slaptą
komunistų organizaciją. Jos: 
centras buvo Kaune, Žara-- 
sų gatvėj po No. 11-54. Žval-! 
gyba padarė tenai kratą ir; 
rado dauff atsišaukimu, su-rado daug atsišaukimų, su
sirašinėjimų ir kitokios me
džiagos. Ten pat buvo areš
tuotas reikalų vedėjas, kuris 
turėjo Antano Skardžiaus 
pasą. Kitas asmuo suimtas 
su Antano Rudzinskio pasu. 
Tikroji jo pavardė esanti 
Jonas Kasparaitis; jo pasas 
padirbtas, netikras.

Paėmusi visą komunistų 
literatūrą ir suimtus žmones, 
žvalgyba paliko bute sargy- 
ką, kad palauktų, ar ne ateis 
daugiau komunistų. Ir ne
užilgo atėjo į butą Antanas 
Vireliunas, kuris atsinešė 
pundą literatūros ir ruošia
mai 1-mos gegužės demons
tracijai planus. K. Vireliuno 
pavardė esanti netikra ir 
dar nenustatyta. Jis vadinę- 
sis “Bems” ir buvęs nuo 
1928 m. kriminalinės polici
jos sekamas.

Tą pačią dieną areštuota

i

Stalinas Norėjo Nu- RUstAk^G#s ™ 
šaut Leninienę.

Londono dienraštis “Dai- 
ly News” gavo iš Rygos ži
nių, kad Maskvoje bolševi
kų caras Stalinas norėjo nu
šauti Lenino našlę. Kaip ži
nia, tarp bolševikų eršto 
Stalino ir Leninienės senai 
jau eina aštrus ginčai. Leni- 
nienė nesutinka su Stalino 
politika ir aštriai ją kriti
kuoja. Pereitą sąvaitę Mas
kvoje buvęs bolševikų lydė-' ----------------
riu susirinkimas, ir Leninie-^ 1 • I nė vėl pradėjusi Staliną kri-1 ^UDKl lxHViy 1 BuC’ 
tikuoti. Stalinas taip įniršęs,’ 
kad išsitraukęs revolverį ir US 
norėjęs jau į Leninienę šaut, i Latvijos seime iškeltas 
bet kiti bolševikai jį sulaikę, klausimas apie katastrofiš- 

--------------- į ką latvių kolonistų padėtį 
“PREZIDENT HARDING”, Rusi joj. Pasirodo, kad Rusi- 
PASKANDINO ANGLINĮ joj gyvena apie 151,000 lat- 

LAIVĄ---------------- ! vių kolonistų. Apie 90,000 jų
Į Hamburgą pereitą ne- užsiima žemės ukiu. Jų ko- 

dėldienį atėjo United Lines lonijos yra senai įsikūrusios 
garlaivis “President Hard- Rusijoje. Paskutiniuoju lai- 
ing” sulankstytu priešakiu ku latvių kolonistų ūkiai ar- 
ir didele skyle iš vieno šono.;domi. Latviai nori grįžti na- 
Pasirodo, kad laike tirštos mo. Kolonistai sutinka rauti 
miglos jis susidūrė su Angli- Latvijoje kelmus ir sausinti 
jos laivu “Kirkwood,” kuris pelkes, kad tik išsigelbėjus 
plaukė su anglimis, ir pasta-, iš Rusijos, 
ra jį visai paskandino, bet 21' ----------------
jo žmogų išgelbėjo. Angli- BAŽNYČIOJ SUDEGĖ 
nis laivas nuėjo jūrių dug- 144 ŽMONĖS,
nan į 20 minutų po susidu-’ _______ L_,
rimo. Šitoj nelaimėj žuvo ir munijoj, Gaesti miestely, di- 
vienas žmogus. ’džiajam penktadieny baž

nyčioje laike pamaldų nuo 
'žvakės kilo gaisras. Medinė 
bažnyčia, viduj išpuošta

LAIVĄ.

J

i

POPIEŽIUS LINKSMI
NASI.

• Vatikano rūmuose įvyko 
i koncertas, kuriame dalyva
vo 5,000 pakviestų svečių. 
'Tarp pakviestų buvo 11 kar
dinolų ir beveik visi kitų 
valstybių atstovai prie Va
tikano. Popiežiui įėjus į sa
lę, orkestras sugrojo Popie
žiaus himną. Paskui buvo 
koncertas. Po koncerto po
piežius suteikė orkestros 
dalyviams ir dirigentui pa
laiminimą. Tai buvo pirmas 
koncertas Vatikano rūmuo
se nuo 1870 metų. į

--------------------------------- :-------

Kaune Apsivogė | 
Sovietų Agentai. | 
Klaipėdos vokiečių laik

raštis “Mem. Dampfboot” 
praneša, kad Klaipėdoj su
bankrutavo firma “Gor- 
don,” kuri importuodavo 
prekes iš Rusijos į Lietuvą, 
ir kad su tuo bankrotu esan
ti surišta Sovietų atstovybė 
Kaune. Atstovybėj susekta 
vagysčių ir dėl to Maskvoje 
esąs areštuotas Rabinavi- 
aus, Sovietų atstovybes Kau. Tomis‘ ži^iomis ,.usų 
ne patarėjas. Jo žmona taip - - *
pat suimta. Išrodo, kad So
vietų agentai Kaune apsivo
gė.

Reikia pažymėti, kad to- j. 
kių vagysčių paskutiniais 
laikais buvo ir kitose Sovie
tų atstovybėse Europoje. 
Nelabai senai apsivogė Mas
kvos agentai Norvegijoj, o 
kiek pirmiau panašus skan
dalas buvo Berlyne.

Pirma Gegužės Diena
Tarptautinė Darbininkų 

Šventė!
Visų šalių susipratę darbo žmonės šią 

dieną daro susirinkimus, svarsto savo rei
kalus ir tiesia planus savo kovai už geresnį 
būvį. Kur darbininkų organizacijos stip
rios, ten ruošiamo* didelės demonstracijos 
gatvėse.

Taigi mes sveikinam Pirmos Gegužės 
Šventę ir kartu su viso pasaulio darbinin
kais šaukiam:

Lai gyvuoja tarptautinė proletariato vie
nybė! Lai gyvuoja socializmas!

Nužudė 150 Rusijos 
Bėglią.

Lenkų laikraščiai prane
ša. esą, Sovietų Rusijos ir 
Lenkijos pasieny įvykęs kru
vinas susirėmimas tarp bė
gančių iš Rusijos ūkininkų 
ir rusų pasienio sargybos.

KOMUNISTAI JAU 
GRASINA ESTIJAI.

ŽADA NUVERSTI KAPI
TALISTINĘ TVARKĄ

Jie nenurimsią, pakol pas
kutinis “buržuazinis bu
delis” nebus nuverstas.
Leningrade išeinąs estų 

komunistų laikraštis “Ėda
si” įdėjo pilną grąsinimų 
straipsnį prieš Estiją. “Nėra 
jokios paslapties” — rašo 
“Ėdasi” — “kad komunistų 
partija nori ginkluoto suki
limo keliu nuversti kapita
listinę tvarką Estijoj. Apie 
tai mes esame nuolat kalbė
ję ir dar kalbėsime, tiek il
gai, kol paskutinis buržua
zinis budelis susilauks nusi
pelnytos bausmės. Nežiū
rint estų vyriausybės drako
niškų represijų ir Estijos ko
munistų partijos likvidavi
mo, estų komunistai savo 
darbą tęs. Jirna (užmuštas

KATALIKŲ KUNIGAS 
GAVO 7 METUS

KALĖJIMO.
Žinios- iš Maskvos sako, 

kad Marįupolėj pereitą są
vaitę buvo nuteistas 7 me
tams kalėjimo Romos kata
likų kunigas Makelko. Jisai 
buvo kaltinamas vedimu estų komunistas) bus jiems 
kontrevoliucinės propagan- pavyzdžiu. Jie tęs jo darbą 
dos. i

SKOLŲ.
Londono žiniomis, dery

bos tarp rusų ir anglų eina į 
gerąją pusę. Jau padaryta 
nauja prekybos sutartis, ku
rios planas nusiųstas Mask
vai peržiūrėti. Jeigu Mask
va šitą planą užgirtų, tai 
tarp Rusijos ir Anglijos tuo
jaus prasidėtų prekyba. Se
nų Rusijos skolų klausimas 
taipgi busiąs išrištas ir už
baigtas sykį ant visados.

KYNUOSE BANDITAI IŠ-
SKERDĖ 1,000 ŽMONIŲ. ™ M

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad pereitą subatą būrys rai
tų razbaininkų užpuolė 
Kingsucheno miestą Kiang-

nio sargyba kartu su raito
sios GPU dalimi užpuolusi 
norėjusius pereiti per sieną 
150 rusų kaimo gyventojų 
ir visus juos išžudžiusi.

___________ £_______________ X

KARO ORLAIVIS LAKIO
JA BE ŽMOGAUS.

♦

Mokslas kas diena daro 
vis naujų stebuklų. Balan
džio 17 dieną Califomijoj 
jau lakstė didelis karo orlai
vis žmogaus rankomis nelie
čiamas. Tiesa, orlaivyje bu-

144 ŽMONĖS.
Telegramos sako, kad Ru-

5,000 METŲ KAPAI 
RYTPRŪSIUOSE.

Iš Karaliaučiaus praneša- įvairiais paveikslais ir po- 
ma, kad Rytų Prūsuose iš- pierėliais, urnai paskendo

šiaip reakcininkų tarpe dėl 
to kilo baisus įtūžimas prieš 
komunistus, nes manoma, 
kad šitą generolą peršovė 
komunistai. Valdžios agen
tai tuojaus suorganizavo Ta
line ginkluotų šaulių de
monstraciją ir jos vardu pa
skelbė patys sau reikalavi
mą, kad visos darbininkų 
organizacijos butų uždary
tos.

Vidaus reikalų ministeris 
tuojaus po to išleido įsaky
mą uždaryti visus komunis
tų partijos skyrius ir jų nuo
savybę konfiskuoti. Parla
mente taip pat panaikintos 
darbininkų ir savivaldybių 
frakcijos. Sakoma, kad ir tų 
frakcijų atstovai bus iš par
lamento prašalinti. Paskuti
nėmis dienomis Taline ir jo 
apielinkėse žvalgyba pada
rė apie 100 kratų ir suėmė 
labai daug žmonių, žodžiu, 
Estijoj dabar siaučia bai- 
siausis teroras.

Taigi, atsakydamas į tą 
terorą, estų komunistų laik
raštis Leningrade ir pa
skelbė aukščiau paduotąjį 
grąsinimą Estijos buržuazi
jai.

Bet keistas dalykas, kad 
pradėjus Estijos valdžiai 
smaugti komunistus, Mask
vos atstovas Taline, tovariš- 
čas Raskolnikovas ir jo sek
retorius, pareiškė valdžiai 
savo užuojautą dėl mirusio 
generolo Ūnto, kuris komu
nistams buvo tikras budelis. 
Vietoj užtarti smaugiamus 
komunistus, bolševikų at
stovas užtaria buržuazinę 
valdžią. Koks gi tuomet 
skirtumas tarp bolševikų ir 
buržuazijos valdžių?

ir atves jį iki galo. Tarptau
tinis proletariatas ir sovietų 
darbininkai, kurių skaičius 
siekia milijonų, o su šeimos 
nariais dišimčių milijonų, 
teiks savo paramą Estijos 

Nuteistas trims metams komunistams. Jie yra estų 
kalėjimo Įsrutėj Jeronimas proletariato artimiausi rė- 
Plečkaitis buvo padavęs mėjai ir kovos draugai, 
apeliaciją į'aukštesni teis-' šiandien tarptautinis prole- 
mą, tečiaus valstybės gynė- tariatas vieningai pakelia 
jas jo apeliaciją atmetė. To-;savo balsą prieš baisų tero- 
kiu budu Plečkaičiui s 
draugais prisieis sėdėti Vo-' 
kiečių kalėjime visą paskir
tą laiką.

ITALIJOJ UŽDRAUSTA 
MYLUOTIS.

Romoj, Genujoj ir kituo-j 
se Italijos didmiesčiuose už-j 
drausta viešose vietose my
luotis.
vaikščioja parkuose ir areš
tuoja jaunas poras, kurias 
pagauna bučiuojanties arba 
apsikabinusias. Valdžia pa
skelbė obalsį: “Viskas turi 
būt savo vietoje!” ’

Plečkaičio Apeliaci
ja Atmesta.

dė mašiną tik pakol nuo že
mės pakilo. Paskui jie savo 
rankas atėmė ir jau visą 
darbą dirbo automatiškos i 

si provincijoj, sustatė kul- prietaisos. Orlaivis atlėkė iš 
kasvaidžius ir pradėjo šau- Sacramento miesto į San 
dyt gatvėse žmones. Kada Francisko, palakstė 20 mi- 
apie 1,000 žmonių buvo iš- nutų virš to miesto, paskui 
mušta, tuomet banditai iš- apsisuko ir sugrįžo atgal į 
plėšė turtą, paėmė su savim Sacramento — vis be žmo- 
dar apie 1,000 moterų ir gaus rankų pagalbos, 
merginų, miestelį padegė ir 
pasitraukė į kalnus. 1“ 
provincijoj kiniečiai nušovė 
du katalikų kunigu iš ame
rikiečių misijos.

“X Nušovė 11 Šokikų.
Jugoslavijoj, Zidljes kai

me, pereitos pėtnyčios va
karą buvo vakaruškos ir su- 

HINDENBURGAS IŠPRE- sirinkę jaunieji linksmai sau 
ZIDENTAVO JAU 5

METUS.
Balandžio 26 dieną Vo

kietijos respublikos prezi
dentas Hindenburgas šven
tė jau penktas metines savo 
prezidentavimo sukaktuves. 
Jis yra jau 83 metų amžiaus 
ir yra išrinktas 7 metams į 
prezidentus.

šoko. Staiga iš tamsos pasi
pylė šūviai ir 5 šokikai krito 
ant vietos užmušti, o šeši 
buvo sunkiai pašauti ir mirė 
vėliaus. Šokiai buvo atvi
ram ore, ant žolės. Kas ir 
kokiais motivais šaudė, nie
kas nežino. Policija kol kas 
piktadarių nesusekė.

KANADOS KUNIGAI NO
RI PROHIBICIJOS.

Susivieniję Kanados ku
nigai reikalauja, kad Kana- 

Japonijos sostinėj Tokioj doje butų įvesta prohibicija. 
Jie sako, kad valdžios kont
rolė ant svaiginamų gėrimų

GATVĖKARIŲ STREI
KAS. I

buvo sustreikavę gatvėka
rių darbininkai. Kelias die-_______M _ l o____
nas mieste nebuvo susisie- pardavinėjimo netik nesu- 
kimo. Dabar telegramos sa- mažino girtuokliavimo, bet 
ko, kad streikas pasibaigė ir dar padidino jį.
4,000 darbininkų grįžo dar-; ----------------
ban. Kaip rodos, streikas MONTVILIENĖ IR SPITA-

LIUNAS PALAIDOTI.
Worcester, Mass. — Ma-

pralaimėtas. I
I

■ na, ajmouvoc 10- pici tuai.-i, urnai yaoncuuu W OlCeSVCI, ---------- iVlH-

kasta 23 kapai, kurie siekia liepsnose. Iš 147 asmenų iš- ITALIJA NULEIDO VAN- rė Montvilienė ir jos burdin-
akmens gadynę, arba 5,000 sigelbėjo tik trys, o 144 žu- 
metų. Tais laikais žmonės vo.
da nevartojo geležies. Gra-1 Kažin kur buvo Dievas, 
bai iškalti iš akmens ir ran- kad neapsaugojo 
darni tame pat žemės sluogs-mų ir <"
nyje kirviai ir kiti tų laikų žmonių nuo tokios baisios 
įrankiai iš akmens padaryti, nelaimės?

DENIN DA 5 KARO
LAIVUS. ___ 7

Pereitą sąvaitę Italijoj lovoj nušauti, pereitą suba-

gierius Fabijonas Spitaliu- 
nas, kurie buvo rasti vienoj

tugojo savo na- nuleista ant vandens da 5 tą buvo palaidoti čia Hope 
dievobaimingųjų nauji karo laivai, keturi kapinėse. Platesnis jų mir-

kreiseriai 
rinas.

su rą, kurį kenčia estų darbi- 
' ninkai. O kuomet ateis ati
tinkamas momentas, tarp
tautinė darbininkija, nesi
gailės estų draugams para
mos.”

Šiomis dienomis Estijos 
sostinėj Taline (Revelyje) 
buvo peršautas generolas 

jUntas. Pasirgęs keturias die- 
Vakarais policija nas jis mirė. Valdžios ir

RUSIJOS KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Birželio 15 dieną Mask-
Taigi ir voJe v*808 Rusijos komunis- 

myluotis žmonės galį tik na-j^M partijos suvažiavimas, 
mie. Viešai nevalia, nes tas kur tikimasi bus daug tnuk- 
veda kitus į pagundą. Su-|Rm<b nes dešinioji opozicija 
gauti viešai besimyluojant n?n nuveisti Staliną, o jo 
yra baudžiami po 20 lirų!vieton pastatyti generaliniu 
(apie $1.05).

PRASIDĖJO “SAULĖS 
ŠVIESOS TAUPYMAS.”
Massachusetts ir kaiku- 

riose kitose valstijose perei
tą nedėldieni laikrodžiai 
buvo pavaryti vieną valan
dą pirmyn, ir dabar jau visi 
viena valanda anksčiau ke
liasi. Tai vadinasi “saulės 
šviesos taupymas,” kuris tę
sis iki 28 rugsėjo dienos;

partijos sekretorium Bucha- 
riną. Be to, suvažiavime bu
sianti svarstoma ir “Piati- 
lietka” arb penkių metų 
planas, dėl kurio taip pat 
yra daug nesutikimų.

Indijoj Jau Liejasi 
Kraujas.

Pešavaro mieste, Indijoj, 
_____  . ,(pereitą sąvaitę įvyko dide- 
tuomet vėl laikrodžiai bus lis kraujo praliejimas. Val- 
atsukti atgal. Įdžios kariumenės pradėjo

Šviesos taupymo įstaty- šaudyt į‘sukilusius žmones 
mą turi tik 16 valstijų šioje'ir 65 indai buvo užmušti, o 
šalyje ir 28 miestai Kana-! 150 sužeista. Miestą dabar 

turi užėmus kariumenė.doje. Farmerių apgyventos 
valstijos tokio įstatymo ne
turi, nes farmeriai ir be to 
anksti keliasi.

TURKIJOJ PANAIKIN
TOS SENOVIŠKOS 

VEDYBOS.
Turkijoj išleistas įstaty

mas, kuriuo panaikinamos 
senoviškos vedybų apeigos. 
Kunigai, kurie duos poroms 

bus trau- 
merį iššovė ir norėjęs užpul- kiami teisman ir baudžiami, 
ti farmerio žmoną. Jis bus Naujas įstatymas žymiai pa-

į v

NUTEISĖ JUODVEIDį
MIRIOP.

North Carolinoj teismas 
nuteisė juodveidį Lavvren- 
ce’ą miriop vien už tai, kad 
jis atėjęs pas baltveidį far- senovišką šliubą,

ir vienas subma- ties aprašymas yra “Kelei- nužudytas elektros kėdėj 25 lengvina apsivedimą ir pe 
| liepos. ’ siskyrimą.,vio” vidury.

Kruvinos Riaušės 
Prie Bažnyčios.

Rytų Galicijos bažnytkie- 
my Kačanuvka, ties Tarno- 
poliu, staiga nervų liga su
sirgęs kunigas, su 2,000 su
fanatizuotų žmonių, apsupo 
vietinę bažnyčią ir neprilei
do prie jos nei tikinčiųjų 
nei dvasininkų pamaldas 
laikyti. Buvo pašaukta gink
luota policija. įvyko smar
kus susirėmimas. Vienas 
žmogus buvo užmuštas, de
vyni sužeisti ir tik tuomet 
policija galėjo suimti pami
šėlį ir sugrąžinti tvarką.

UŽPUOLĖ KLIUBĄ.
New Jersey valstijoj pe

reito nedėldienio rytą šeši 
ginkluoti banditai užpuolė 
Bei Ima wr Country Club’ą 
šalia automobilių kelio, kur 
jauni vyrai su merginomis 
susirinkdavo naktimis pa
ūžti. Užpuolimo metu kliu- 
be buvo 17 žmonių. Vienas 
svečių norėjo banditams pa
sipriešinti, tai buvo nušau
tas ant vietos. Jis vadinosi 
Willam Wierman. Banditai 

Į pabėgo.

DŽIOVA PASMAUGĖ 
30,000 TURKŲ.

Konstantinopolio žinio
mis, pereitais metais Turki
joj mirė nuo džiovos 30,000 

! žmonių. Pastaruoju laiku ši- 
*ta liga Turkijoj labai plinta.
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MOKSLININKAS AR- 
THUR KEITH NETIKI Į 

POMIRTINĮ GYVENIMĄ.
Tūkstančiai tamsių žmo

nių tiki, kad jiems numirus 
jų dūšia persikels į kitą pa
saulį ir tenai gyvens amži
nai.

Taip yra tikėjęs ir tas di
dis anglų mokslininkas. Sir 
Arthur Keith. pakol jis bu
vo d a jaunas ir religinėj dva
sioj auklėjamas. Jis net baž
nyčion vaikščiojo ir kartu 
su kitais meldėsi.

Bet pasinėrus jam į mok
slo darbus ir pradėjus tyri- 

išny- 
"Fo-

nėti gamtą, tikėjimas 
ko. Ir dabar jis sako 
rum’e,” kad—

“Susidūręs su šių 
mokslu, tuojaus sudužo ir su
trupėjo visas mano jaunystės 
tikėjimas.“

Ir jis sakosi visai to nesi- 
gailįs, nes be tikėjimo gyve
nimas yra daug lengvesnis 
ir tikslingesnis. Ir visas pa
saulis be tikėjimo butų lai
mingesnis, nes—

-“Jeigu visi taip žiūrėtų, kaip 
aš, kad dabartinė žemė yra 
vienatinis musų dangus, jie 
dėtų daugiau pastangų pada
ryti iš jos tikrąjį dangų. Bet 
jeigu žmonės tiki, kad jie čia 
yra svečiai, kaip paukščiai pra
lėkdami laikinai nusileidę, tai 
suprantamas dalykas. kad 
dirbti čia neužsimoka.*’

Natūralūs žmogaus am
žius yra gana ilgas, sako 
Arthur Keith. kad užsimo
kėtų čia gyventi ir gy veni
mą gerinti. Ir reikėtų taip 
daryti, nes kito gyvenimo 
nėra ir po mirties negyven
sime. Kalbant apie žmoni-į 
jos gyvenimą, galima pasa
kyt, kad jis nemiršta. Žmo
nija gyveno prieš mus ir gy
vens po musų: bet atskiri 
asmens gimsta ir miršta. Ir 
kas mirė, tas jau kitu gyve
nimu negyvens, taip kaip 
sudegusi žvakė antru kartu 
nedegs.

dienu

kad iš tos vergijos pasiliuo- 
savus.

Alės nenorime būt kinie
čiais ir todėl neprivalome 
“svetimų idėjų” bijotis. 
Kad socializmo idėja yra ki
lus vakarų Europoj, tai tas 
da nereiškia, kad Lietuvoje 
ji netinka.

Mūsiškiai patriotai su ku
nigais turėtų laikytis nors 
kokios logikos. Jeigu jau jie 
pripažįsta, kad socializmo 
idėja lietuviams kenksmin
ga. nes atėjusi iš kitur, tai 
jie turėtų neužmiršti, kad 
fašizmas ir krikščionybė 
taip pat yra iš kitur atneštos 
Lietuvon idėjos. Jeigu jau 
vyti iš Lietuvos socializmą, 
tai visų pirma reikėtų išvyti 
fašistus ir kunigus.

Paskui reikėtų išvyti vi
sus mokytojus ir uždaryti 
mokyklas, užkalti laikraš
čių spaustuves ir sudeginti 
knygas, nes visi šitie daly
kai atnešti iš užsienio.

Gelžkeliai, telegrafas, te
lefonas ir automobiliai taip 
pat ne Lietuvos žmonių iš
radimai. Taigi šalin ir juo*!

Musų patriotai, kurie taip 
bijosi svetinių idėjų, turėtų 
apsiauti vyžomis ir grįžti į 
savo Vytauto laikų gyveni
mą. Tuomet, žinoma, apie 
socializmą nebūtų jokios 
kalbos.

Bet jeigu jie nori eiti kar
tu su progresu, tai socializ
mo jie neišvengs, nes pro
greso kelia-’ eina į socializ
mą.

Nė vienas mano daiktų nėr 
niekad trinamas... Ne, kai 
yra tuks muilas kaip Rinso 

kuris ištraukia purvą

r
Rinso vėl! Aš turėsiu 
pabandyt tą muilą. Visi 

kalba apie ji

žiūrėk, mamyt-. Ar jus 
kada matėt tokias putas? 
kaip aš patenkinta kad 

permainiau j Rinso

• •
drabužiai išeina baltesni

KELEIVIS

\r ne stebėtina; 
nesu mačias baltesnių 

drapanų

(.KAMUOTAS MllLAS

Rinso
* vanoj ar skalbtuve

< Tūkstančiai rašo mu »

Geras dėl dišių, taiPffl 
sako Jfrs. Jos-1 aletka 

iš Cambridge

aji skaičiai bąU>, duoda dau,

toju y
jrelte " IRS jos. ' Mass-

R VVinslo*
ii čėberiu ir skalbtuvų 

Baltesni drabužiai—iŠ - baitumą’-
Rinso duoda žibami, * magija. Ura- •

SSSiP^v^!mas nerrika-

K- ’ -u.u gerinusiems

puodu-

Geras dėl disiu. ta-PS BrOthers Co.,
Garantuotas Mass.

8 \\ inslo* St~

No. 18. Balandžio 30, 1930.

Už 100 metų lekiosim 
į mėnuli.

Princetono Universiteto 
profesorius Stetvart mano, 
kad už 100 metų nuo dabar 
žmonės galės jau nulėkti ant 
mėnulio. Automobilių ir or
laivių greitumas paskuti
niais metais pradėjo taip 
sparčiai augti, sako jisai, 
kad mokslininkai yra linkę 
manyti, jog už 100 metų 
nuo dabar jau galima bus 
padaiyt tokią mašiną, kuria 
Į trumpą laiką galima bus 
nulėkti i mėnulį. Jo many
mu, šitokia mašina tečiaus 
turės būt varoma ne motoru, 
bet ekspliozijomis, taip kaip 
•raketa arba kanuolės šovi
nys. Tokia mašina galėtų 
lėkti apie 25,000 mylių į va
landą. Tečiaus nulėkęs ant 
mėnulio žmogus turėtų dė
vėti naro kostiumą, nes tenai 
nėra nei vandens, nei oro, 
nei gvvvbės.
«■

JIE VIS BIJOSI SVETI
MU IDĖJŲ.

Mūsiškiai klerikalai ir pa
triotai labai mėgsta argu
mentą, kad socializmas yra 
svetima lietuviams idėja. 
Tas mokslas esąs atėjęs iš 
užsienio, jie sako, todėl Lie
tuvos žmonėms jis netinkąs.

Taip dabar nušnekėjo 
“Tėvynėje” ir tūlas V—ta*, 
kuriam nepatinka, 
cialistai 
istoriją 
minizmo 
noruodami Vytauto 
pelnus.” Jis sako:

“...turime tokių musų praei
ties tyrinėtojų, kurie visą mu
sų praeitį nori aiškint tik eko
nominiais sumetimais. Jiems 
lietuvių kovos, ginant senąją 
protėvių kultūrą ir tikėjimą, 
arba Vytauto augšta tikybinė 
politika ir popiežiaus laimina
mos kovos su totoriais yra ne
suprantamos. Jų tautinė idėja 
plaukia iš francuzų revoliuci
jos idealų, iš Markso. Lassalio 
ir kitų socialistų grynai i____
rialistinės ideologijos ir atsi
rado ji Lietuvoje tik Devynio
liktame amžiuje. Tokia ideolo
gija atnešta yra iš kitur ir lie
tuvių tautai yra svetima ir 
kenksminga."

Taip galvojo ir senovės 
kiniečiai. Bijodamiesi at
neštų iš kitur ir “kenksmin
gų” savo tautai idėjų, jie no
rėjo apverti f----  x~’:

kad SO- 
aišk.ina Lietuvos 

ekonominio deter- 
šviesoje. visai ig- 

“nuo-

KIEK KAŠTUOJA SU- 
SKAITYT AMERIKOS 

GYVENTOJUS?
“Literarv Digest” sako:
“Cenzus, kuris buvo daro

mas šį mėnesi, turi daugiau 
kaip 100,000 darbininkų ir kaš
tuos apie 840,000.000. Tikima
si, kad jis parodys apie 120.-j 
000.000 gyventojų Jungtinėse 
Valstijose.

"Jis patieks mums visokių j 
informacijų; jis parodys, kiek; 
ištikru.ių Amerikoje yra bedar
bių ir kiek šios šalies žmonės i 
turi radio imtuvų.“

Lietuviams, žinoma, dau
giausia rupi klausimas, kiek 
Amerikoje yra lietuvių. šis 
cenzus, be abejo, parodys 
tikrą musų skaičių.

spilkutės galvukės; jie nuola-!, 
tos tomis bakterijomis minta.' 

o bakterijos tuomet daugina
si ir minta vandens nešvaru

mais.
■ (J kaip tik maistas prade

da eiti mažyn, tuomet prade
da nykti ir bakterijos ir proto-J 
zoa. Ir šitokiu budu gamta vi-Į 

suomet išvak) užterštą vande-į 

ni."

KIEK KAINUOJA LIETU
VAI DIKTATŪRA.

Nuo to laiko, kaip smurti
ninkai Lietuvoje nuvertė de
mokratinę valdžią ir išvai
kė Seimą, kas metai auga 
vyriausybės išlaidos ir kas 
metai reikalaujama vis dau
giau mokesčių iš Lietuvos 
kaimiečio.

1926 metais Lietuvos biu
džetas buvo 241,935,375 li
tų: išrinkta tais metais de-
fmokratinė valdžia tuojau* 
savo išlaidas sumažino ir 
1927 metams nustatė biu
džetą jau tik 229,535,703! 
litų. Jei demokratinė vai-* 
džia butų pasilikus, jos iš-Į 
laidos, be abejonės, ir to-j 
liau butų mažinamos. Bet: „
kitaip yra atsistojus prieitos tarnyba tyrinėjo, kokiu 
valdžios ponams tautiniu-į budu gamta išvalo užterštą 
kams. kurių niekas nekont- vandenį. Washingtone lei- 
roliuoja. ” džiamas tos tarnybos laik-

Paduotos žemiau skaitli-;*?štaS’ Health Ncms, pa
neš parodo, kiek kuriais me-l^uo^.a aPie tai at°kių 
tais Lietuvos vvriansvbė tu-.smu“,menų-

“Teko susekti, kad srutos, 
dirbtuvių išmatos ir kitokia už- 
teršanti medžiaga, kaip tik pa
tenka i vandeni, tuojaus ją 
užpuola bakterijos, kurios yra 
tokios mažytės, kad ant pa
prastos spilkutės galvelės gali 
sutilpti du milionai, viena ša
lia kitos, šitie mažyčiai gyvū
nėliai atranda, kad užteršian- 
čioji medžiaga yra geras jiems 
maistas, ir jie tuojaus ima 
daugintis. Pačios bakterijos 
yra nežalingos, ir kada jos su
naudoja visą .nešvarumą, van
duo pasidaro tyras.

“Tečiaus kada tos bakteri
jos pasiekia tam tikrą skai
čių — o tas priklauso nuo van
dens nešvarumo — jos paliau
ja dauginusios ir vandens va
lymosi procesas sustoja. Jeigu 
bakterijų skaičių dabar suma
žinti, tai jos vėl pradeda dau
gintis ir vanduo valosi toliaus. 
Ir kad tų bakterijų skaičius 
nuolatos butų mažinamas, 
gamta yra paleidus da kitokių 
gyvūnėlių, kurie vadinasi pro- 

tozoa, ir kuriems geriausis 
maistas yra tos bakterijos. ši
tie bakterijų ėdikai - yra daug 
dinesni už pačias bakterijas, 
bet vis dėlto tiek mažyčiai, 
kad apie 50 jų gali sutilpti ant

tais Lietuvos vyriausybė tu
rėjo išlaidų:

1926 metais
1927
1928
i 929
1930

Kaip 
tautininkai užsibriežė sau 
net 90.000.000 litų daugiau, 
negu demokratinė* vyriau
sybės buvo nustatyta 1927 
metams.

i Diktatūra laikos ginklais. 
mTtejTotlėl daugiausia valstybės 

■ j i pajamų ir yra leidžiama ka- 
(riumenei. Tik pažiūrėkit, 
Ikaip prie tautininkų pašoko 
'kariumenės išlaidos:

litų241.935.375
229,-535.703
250.407.800
300.862.822
320,254.655

matote, šiais metais
1

1926 metais
1927
1928
1929
1930

Klaida

litų44.964,000 
38.991,160 
49.126,039 
49,354,000 
56.070.000

butų manyti, kad 
savo šalį aukš-Įtautininkai duoda geresnį 

ta muro siena. Ir pradėję nuo užlaikymą kareiviams. Ne, 
Pekino, jie apie 1.5O0 mylių kareiviai maitinami ir aprė- 
tokio muro pastatė. Bet šita domi kuo prasčiausia. Ka- 
baimė netik neapsaugojo ki- riumenės išlaidos kįla dėl 
niečių nuo svetimos intakos. to. kad ponaičiai-leitenan- 
o padarė juos svetimšalių tai turėtų už ką išsigerti ir su 
vergais. Ir šiandien kiniečių “panelėmis” paūžti. Užtai 
tauta turi sunkiai kovoti, jie palaik^Ndiktaturą.

*♦

KAIP GAMTA VALO 
UŽTERŠTĄ VANDENĮ.
Jungtinių Valstijų sveika

TVERIASI LIBERALŲ 
PARTIJA KOVAI SU 

PROHIBICIJA.
Prohibicijos priešininkai j 

pradėjo organizuoti Jungti-; 
nėse Valstijose “trečią” par-j 
tiją. kurios vyriausis "tikslas 
busiąs kova prieš prohibici- 
ją. Visi žino, kad gyventojų 
dauguma yra priešinga pro- 
hibicijai. todėl jiems būti
nai reikalinga organizacija.

Nauja partija vadinsis 
“Liberalų Partija.” Jai esan
ti parašyta jau ir konstituci^ 
ja. Tarp jos rėmėjų esąs ir' 
Pierre S. du Pont, vienas 
stambiausių Amerikos kapi
talistų. kuris žadąs remti 
naują partiją pinigais.

IR LENKAI ŠVĘS VY 
TAUTO JUBILĖJŲ.

Lenkų spauda praneša, 
kad Vilniuje yra jau susida
ręs lenkų komitetas Vytau
to 500 mirties sukaktuvėms 
švęsti, kuris norįs susitarti 
su Lietuvos panašiu komite
tu rengti bendras iškilmes.

Vytauto kaulai dabar gu
li Vilniaus katedroj,’ Lietu
va norėtų pargabenti juos 
Kaunan. Bet lenkai žada iš
duoti tuos kaulus tik tokiam 
atsitikime, jei galės susitar
ti su Lietuvos komitetu švę
sti jubilėjų iš vieno.

‘Tarė beprotis: Dievo nėra.”
Kunigai ir jų špitolninkai 

labai mėgsta cituoti “švent
raščio” žodžius: “Tarė be
protis savo širdyje: Dievo 
nėra.”

šituo posakiu jie norėtų 
įrodyti, kad tiktai beprotis 
gali netikėti į Dievą. Bet ar
gi šitas argumentas įrodo 
Dievo buvimą? žinoma, 
kad ne!Juk tai yra tušti žo
džiai, kuriems paremti nėra 
jokio fakto. Juk tokį argu
mentą galima pastatyti ir iš 
priešingos pusės. Galima pa
sakyti : “Ir tarė beprotis sa
vo širdyje: Dievas yra!” 
Tuomet išeis, kad tik bepro
tis gali į Dievą tikėti.

j Taigi, jei kunigai geres- 
-------------- .nių argumentų savo bizniui 

administratvvinės prakti-; apginti neturi, tai su šito- 
kos. Mokydamiesi jie prade-jkiais jiems butų geriau visai

Kas Yra Diktatūra?
Buvęs Ispanijos min. ir 

jkatalonų judėjimo vadas 
j Kambo parašė įdomią kny- 
Igą apie diktatūrą, kuri ne 
(kuriose vietose yra ginčiti- 
na, bet diktatūros kilmė ir 
esmė palodytos gana aiš
kiai ir neginčijamai.

Kambo manymu diktatū
ra reikšminga tik toli atsili- 
kusiems kraštams. Tas ma
tyti iš geografinės padėties. 
Pratęsdami Europos žemė- 
lapvj liniją nuo Stockholmo 
per Daniją. Krakovą, Bu
dapeštą, Florenciją ir Bar- 
celoną iki Bilbao — Europą 

'padalysime į dvi dalis ir 
gausime pirmoje arklio jė
gos srytį, o antroje motoro, 

i jėgos srytį.
•J Analfabetų, užsienio pre

kybos ii- pašto susisiekimo' 
-_ statistika — visų aiškiausia 
i įrodo, kad diktatūra atsira-

f

i

Jeigu jus žudote savo 
svarumą ar spėkas

Praradimas svarumo ar sptkų, 
prastas apetitas, ■. rskinimo pakriki
mai. inkstų ar pūslės įdegimas, be- 
miesrės naktys, susilpnejusios nervų 
jėgos. pakrikę organai, nykstanti 
sveikata ir spėkO'. greitai pasiduoda 
Nuga-Tone, kada .gi jis išvalo siste
ma nuo silpninan ių nuodų, gimdan- 
čių šias nesmagias iigas ir švelniai, 
pagelbingai stimuliuoja visus orga
nus ir suteikia naudos jų veikimui ir 
jus vėl pajausite . yvumą ir gyveni
mo džiaugsmų.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams 
žmonių, kurie pusgyviai tęsė gyveni
mo dienas. Jie buvo silpni, susmukę 
—nusilpnėję. Nug..-Tone pagerino jų 
sveikatų, suteikė jiems didesnę spė
ka. daugiau jėgos Leiskite jam priro
dyti savo vertę jūsų dalyke.

Ju< galite gauti Nuga-Tone bile 
kurtoj aptiekoj. Jeigu aptiekininkas 
neturėtu jų. paprašykite jj užsakyti 

Į jų <H > į. savo dziaberio.

da pastebėti, kad įvairios i nes^rCM^yK 
visuomenės ligos, kurias 
diktatorius manė išgydyt, 
galiausia tampa dar aštres
nės. Tatai yra aiškus nepasi
sekimas ir dabar jau dikta
torius negali atsisakyti nuo 
jėgos, kad išmėginus kitus 
vaistus. Be to diktatorius ne
gali ir iš tos priežasties atsi
sakyti : nes tuomet kyla 
klausimas apie jo Įpėdinin- 
ką.

Diktatūroje negali išaug
ti geri politikai, nes nėra 
laisvės. Dėlto diktatūros ga
le, Kambo mato chaosą ir 
knygą užbaigdamas duodą 
tokį .patarimą demokratinių 
valstybių fašistams:

“Pamąstykite gerai,” 
ko Kambo, “ir apsvarstę 
matysit, kad pavydėti dik
tatūrų kraštams nėra ma
žiausios priežasties. Savo 

į kraštuose jus matote vien 
! nepatogumus, kuriuos sutei- 
>kia spaudos ir žodžio lais
vė. Ramiai apsvarstę jus pri- 
eisit išvados, kad parlamen
tariniu keliu galima daug 
daugiau atsiekti savo kraš
tui gerovės negu nelegaliu 
diktatūros keliu. B. Z.

1

i

i 
I

sa-

do tuose kraštuose, kur ma
sių ekonominis ir dvasinis 
aktingumas yra labiau atsi
likęs, nekaip kraštuose į va-

1 karus nuo šios linijos.
Ką duoda diktatūra?
Kambo priparodo. kad 

diktatūra baisiausiame kie-, 
kyj dageneruoja kaip gy- 1 
ventojus taip ir administra-į 
crją. Gyventojams privers-! 
tiems tylėti tenka pasirinkti; 
kraugeringumą arba klusnu
mą.

Dauguma pasirenka klus
numą ir bevaliai tyli. Šis be
valis klusnumas veda prie 
to, kad diktatoriui visai ne
tiesioginiai atsiranda apeti
tas į liaudies dvasinį stovį. 
Diktatūros rėmėjai yra ver
čiami pateisinti jos elgėsi ir 
įgyja pažiūrą, kad be dikta
tūros nėra išsigelbėjimo. 
Gi diktatūros priešininkuo
se išauga visapusis pasiprie
šinimo jausmas. Visuome
nės dauguma politiniuose 
klausimuose tampa visai in- 
diferentinė. Diktatorių pa
žiūros yra paprastos, ganai 
primityvės. Jie nesupranta! 
kiek komplikuoti ir supinti' 
klausimai, kurie surišti su 
valstybės valdymo reikalais. 
Po valdžios užgrobimo dik
tatoriui tuojaus tenka savo 
idėjas pravesti ir išmokti

IŠ DARBO LAUKO
is Pottsvillės pranešama, 

kad Philadelphia & Read- 
ing Coal kompanija atidarė 
tenai 35 anglių kasyklas, ku
rios per kelis paskutinius 
mėnesius stovėjo uždarytos. 
Sakoma, kad toms “kasyk
loms atsidarius, apie 28,000 
mainerių gaus darbo.

Ko linki bolševikai Lietuvos 
darbininkams ?

Vienam lietuviui bolševi
kui biznieriui pasiūliau:— 
Užrašyk, sakau, savo gimi
nėms Lietuvoje ‘Naujienas’ 
ar ‘Keleivį.’ Jie tenai tik fa
šistine ir klerikaline spauda 
minta. ‘Laisvė’ juk neįlei
džiama, žinau, kad ją vely
tum saviesiems.

Bolševikas daug negalvo
jęs atsako: “Velyk ‘poižino’ 
nupirkčiau ir nusiųsčiau 
jiems negu jūsų laikraštį. 
Tegul sau skaito fašistinius 
ir klerikališkus laikraščius.”

Iš šito “susipratusio” bol- 
ševikėlio pasakymo mes ma
tom, kad musų spauda šian
dien jiems yra didelė rakš
tis aky, nuo kurios jie neva
lioja atsipalaidoti.

Elizabethtone, Tennessee 
valstijoj, vėl prasidėjo orga
nizuotų audėjų areštai. Pas
kutinėmis dienomis suimta 
apie tuzinas unijos viršinin
kų ir šiaip veiklesnių darbi
ninkų. Juos kaltina “są
mokslu prieš gyvybę ir tur
tą.” Tikrenybėj gi šituose 
areštuose yra buržuazijos ir 

j valdžios sąmokslas prieš 
i darbininkų organizaciją.

Nauja planeta sumaišė 
astrologus.

Astrologais vadinasi tie 
žmonės, kurie tiki, kad mu
sų likimas priklauso nuo 
žvaigždžių bei planetų. Jų 
manymu, kiekviena planeta 
turi vis kitokią intaką į žmo
gaus gyvenimą, todėl reikia 
tik surasti, “po kokia plane
ta” žmogus gimė, o jo liki
mą tuomet jau bus lengva 
nustatyti.

Bet štai šiomis dienomis 
astronomijos mokslas ati
dengė dausose naują plane
tą, apie kurią astrologai vi
sai nežinojo. Klausimas da
bar kilo, kokios intakos į 
žmogaus gyvenimą ji turi. O 
jos intaka turėjo juk reikš
tis visuomet, nes ši planeta 
nėra šiandien atsiradusi; ji 
buvo tenai per milionus me
tų, tik žmonės nebuvo jos li
gi šiol pastebėję. Astrologų 
tarpe todėl pasidarė pusėti
nas sumišimas, nes ir jie pa
tys dabar pamatė, kad pla
netomis pasiremdami jie ne
galėjo žmogaus likimo nu
sakyti, nes jie nežinojo visų 
planetų. Reikia pridurti, kad 
astrologų “mokslui” joks 
rimtas žmogus ir netiki.
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SCRANTON, PA 
Bolševikai skebauja.

Vienoj miesto dalyje, kuri 
vadinasi Park Place, lietuvis 
bolševikas turi barzdaskuty- 
klą ir dirba kartu su žmona. 
Jis nešioja juodus ūselius ir 
pačviernius pavarukus. Žino
ma, tame nebūtų nieko blo
ga, tik keista, kad žmogus 
su tokiais buržuaziniais pa
linkimais yra nesvietiškai 
subolševikėjęs. Taip pat ir 
jo žmona. Jei kas neskaito 
komunistiškos “Laisvės,” 
tai jie to nelaiko net žmogu
mi.

Na, jeigu jau tokie karšt' 
bolševikai, tai gal dideli 
darbininkų užtarėjai, pasa
kysit. Neišrodo, betgi, kad 
taip butų. Štai, einu anądien 
pro jų barzdaskutyklą ii 
žiuriu, kad vyras užsikabi
nęs ant ilgos lazdos plaka 
tą ir iškėlęs jį aukštyn vaikš
čioja apie to bolševiko duris. 
O ant plakato parašyta: 
“Thie Barbeshop is Unfair 
to Organized Labor.” Tai 
reiškia, kad ši barzdasku- 
tykla nedorai elgiasi su or
ganizuotais darbininkais. 
Kitaip sakant, bolševikai toj 
šapoj skebauja. Štai jums ii 
darbininkų užtarėjai!

Žiurėjau per porą sąvai- 
čių “Laisvėje,” ar tavoriš- 
čius Klevinskas neparašys 
ko apie tą skebavimą. Bet 
nei žodelio. O gerus Scran
tono lietuvius jisai, Klevins
kas, nuolatos dergia bolševi
kų mazgotėj, išvadindamas 
juos “šnipais,” “fašistais” ir 
kitokiais bolševikiško žody- 
no žodžiais.

Aš pasakyčiau komunis
tams štai ką: jeigu jus noril 
rasti ką blogą, tai pasižiūrė
kit į veidrodį, o tuomet pa
matysit provokatorius, ske- 
bus ir kitokius “fruktūs.”

Scrantonietis.

dėl naujų narių. Tas davė 
geni pasekmių. Susirinkime 
laikytam kovo 30 d. įsirašė 
apie 10 naujų narių. Nors 
draugija pergyveno daug 
sunkių metų ir turėjo prie
šų, bet jie patįs suklupo, no
rėdami pakišti koją draugi
ai. Draugijoj priklauso vi

sokių pažvalgų žmonės, bet 
.arpusavių vaidų nėra ir vi
si gražiai sugyvena, dirbda
mi draugijos naudai.

Mus keli buvę draugai, 
kurie norėjo būt diktato
riais ir nenorėjo skaitytis su 
didžiuma, prasišalino iš 
draugijos, bet draugija ne
nukentėjo.

Užėjus miestuose dide
lėms bedarbėms, išrodo, 
<ad nekurie miestiečiai ma
no pirkti ukius. Manantieji

WORCESTER, MASS. 
Mirę lietuviai.

Martynas Jankauskas, 56 
metų, išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų. Paliko moterį 
ir vaikus. Prie jokių draugi
jų neprigulėjo.

Fabijonas Speteliunas, 36 
metų, nusižudė. .”

gulėjo prie trijų vietinių 
draugijų ir prie SLA.

Tai vienos savaitės miri
mai musų mieste.

4 dieną gegužės atsibus 
susirinkimas SLA. 318 kp. 
Lietuvių Ukėsu Kliubo sve- 

_  tainėje, 12 Vemon st. 2 va- 
landa Po pietų. Visų narių 

Amerikoje apie 20 metų, pareiga dalyvauti, nes bus 
Paliko moterį ir dukterį, rinkimai atstovų į seimą. 
Prigulėjo prie Lietuvių Ūkė-: Zanavykas,
sų Pašelpinio Kliubo ir šv.j 
Jurgio draugijos. BRIDGEPORT, CONN.

Marė Montvilienė,- 31 me-: Pas mus darbai prastai 
tų amžiaus moteris, buvo eina. Daugybės darbininkų 
nužudyta. Ji gimus Amen- be darbo vaikščioja todėl ir 
koje. Paliko vyrą ir tėvus. daug viį.fco sugalvoja. Apie 
Prigulėjo prie SLA. 57 kuo- pOrą mėnesių atgal E. N. su
pos. galvojo kaip palengvint sau

Mirė Vincas Kereša, 62 gy venimą, žmogus mažai 
metų. Išgyveno Amerikoje dirba, o šeima reikia užlai-

I

I
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oirkti ukius turėtu gerai ap- viršaus 30 metų. Paliko mo- kyt. Kad gauti kokią pagel- 
tn Vni-la nnvi'tori 9 Clltm ir 1 HnVfppi Pri- ha roilrio ««xriliz\r Vitrt vm-nžiūrėti tą vietą, kurią nori 

pirkti, kad nežiugtų sunkiai 
uždirbti centai. Reikia žiū
rėti, kad žemė butų gera h 
tad neliktų daug skolos mo
kėti. Mus apielinkėj daugu
ma skaito “Keleivį,” nes jis 
atstovauja darbininkų rei
kalus. Ūkininkas.

terį, 2 sunu ir 1 dukterį. Pri- bą reikia paviliot kito vyro

moterį, kuri dirba šapoj. 
Taip ir padarė. Dabar tik 
rankas trina iš džiaugsmo, 
kad turės dvi pačias. Viena 
bus namie ir apžiūrės viską, 
o kita padės uždirbt pinigų, 
o pinigų reikia: ir taksas, ir 
nuošimčius už namą mokėt,; 
ir karuku pasivažinėt, o vis
kas kainuoja. Žinoma, N-ei 
tas nelabai gerai atrodo, ale, 
sako, nors man namie nerei
kės tiek dirbti, ba antroji, 
norėdama geriau įsilaikyti 
ryte anksti kelia ir vakare 
vėlai gula, kad tik viskas 
būt gerai ir gražu, kad su
tikt šeimyniškam gyvenime. 
Biednas K. netekęs mote
ries, kaip įmanydamas, ei
na, klaupia ir žemę bučiuo
ja, kad kaip nors gavus at-' 
gal savo pačią; bet pati sa
ko, šitas man geresnis kaip 
tu, aš tavęs nemyliu, neno-

CARNEGIE, PA
Kas girdėti mus apielinkėj.

Žiemos laiku žmonės de
javo, kad baisi bedarbė. Ti
kėjosi, kad sulaukus pava
sario bus galima kur nors 
gauti darbą kad ir už pigų 
mokestį.

Atėjo lauktas pavasaris ir 
vis tos pačios bėdos. Jei kur

Socialdemokratu Centro biskį ir pradėjo darbai kru- 
Komitetas įteikė‘ Kauno tėti, ir jei kuris ir gavo dar- 

nėjui pareiškimą, kuriame bininkus padaryti, nežiurė- 
nurodoma į blogą politinių damas nei savo . sveikatos, 
kalinių 
muose.

riu. O anas kibą butų neiš
manėlis. Praleis šitokią lai
mę, tokią gerą Ožkytę; duo
da ir pieno ir vilnų. Ot, kur 
progresas pas mus lietuvius!

Girdėjęs ir matęs 
per rakto skylutę.

SOC. DEM. PAREIŠKIMAS 
VALSTYBĖS GYNĖJUI.

________  c___  _____ . - . . -
i apygardos teismo valst. gy- : bą, tai turi vienas už tris dar-

padėjimą kalėji- nei gyvybei pavojaus. Ypač 
j anglių kasyklose.

------------- APLA. 3-čios kuopos, du 
RUOŠIAMASI PARODAI. nariu patiko skaudi nelai-

Šiaulių mokyklos ruošiasi , T
dalyvauti Leningrado pėda-' Pirmininkas J. Moreika:ciaiyvauti Leningrado pėda-',

’goginėj parodoj. Skubiai k°vo 16, savo namuose pul- 
|ruošiama mokvkTu albumai, suskaldė kojos kau-
I diagramos ir kt. ‘ Kandąs liūdnoj padėtyj.

SCOTTVILLE, MICH.
Iš farmerių gyvenimo.
Scottvillės miestelis nedi

delis, turi apie 1,000 gyven
tojų, bet jis yra kaip ir cent
ras didžiausios lietuvių ūki
ninkų kolonijos Suvienyto
se Valstijose. Šioj apielin
kėj ūkininkai gyvena gana 
gerai, nes žemė derlinga 
Žinoma, yra ir skurdžių, ku
rie turi daug skolų. ŠĮ pava
sarį daug sugryžo ir tų ūki
ninkų, kurie laikinai buvc 
apleidę ukius ir dirbo mies
tuose. Dabar jie džiaugiasi 
kad ištruko iš miestų, kur 
siaučia bedarbės. Nors ant 
ūkės irgi reik tarpais sun
kiai padirbėti, o daug pini
gų padaryti negalima, bet 
gyvenimas smagesnis ir ge
ro maisto nestoka. Nekurie 
ūkininkai, kaip girdėti, no
rėtų gauti darbininkų, ale 
kliūtis tame, kad miestų dar
bininkai, ant ūkių nenori 
eiti dirbti; sako farmeriai 
mažai moka. Tiesą pasakius, 
ūkininkai nemoka tokių al
gų kaip miestuose; bet yra 
apie mus keletas tokių, ku
rie kelintas metas dirba pas 
ūkininkus ir jau turi sutau
pę pinigų, imdami mažas al
gas ;o kol jie mieste gyveno, 
nesudurė galą su galu. Iš 
Scottvillės apielinkės ūki
ninkų 1920 metais tapo su
tverta Lietuvių Ukminkiį 
Žemdirbių Draugija, kuri 
kas metas pasidaugina na
riais ir draugijos turtas au
ga. Šiuom kartu yra draugi
joj virš 80 narių ir apie 
$1,300 pinigų ižde. Šįmet 3 
gegužės dieną draugija yra 
nutarus surengti balių su 
programų, kurį išpildys vie
tinis Lietuvių Jaunuolių Ra
telis. Balius rengiamas ap- 
vaikščiojimui darbininkų 
šventės, pirmos gegužės ir 
dešimts metų sukaktuvių 
draugijos gyvavimo.

Nutarta numažinti kainą 
įstojimo per šešis mėnesius

WATERBURY, CONN. 
Tareila su Žemantausku nu
siminę. Komunistai išnau

doja Kliubą.
SLA. 11 kuopos susirinki

me 3 d. balandžio paaiškėjo, 
kad Tareila su Žemantaus
ku. jeigu praloš SLA. rinki
mus (o tas yra jau užtikrin
ta), tai delegatų į ateinantį 
Seimą nesiųs. Mat, juod- 
lviem butų labai nemalo
nu ten dalyvauti rinkimus 
prakišus. O kitus narius rin
kti jiedu nesutiks. Dar ne
buvo tokio SLA. Seimo, kad 
be juodviejų butų apsieita. 
Bet ateinantis Seimas jau 
turės apsieiti ir be jų. Aš tai 
užtikrinu. Jau antras kuo
pos susirinkimas praėjo po 
Pildomosios Tarvbos balsa
vimų, o delegatai į Seimą dai 
nerinkti. Nežino, mat, kuo 
pasibaigs balsavimai.

Paskutiniam susirinkime 
buvo padaryta keli gana 
svarbus įnešimai Seimui. 
Būtent: (1) kad butų moka
ma pašalpa ligoje ir už pir
mą ligos sąvaitę; (2) panai
kinti generalį organizato
rių; (3) kad mirus nariui po 
3 mėnesių nuo įstojimo į ap- 
draudos skyrių jo pavelde-‘ 
jai galėtų gauti pilną po-! 
mirtinę; (4) kad SLA. Cen-' 
:ro Valdyboj (Pildančioji 
Taryba) tie patys asmens 
negalėtų ilgiaus tarnauti 
kaip (2) du terminu; (5) 
kad Centro Pildančioji Ta
ryba nebūtų renkama ant il- 
paus kaip (2) dvejj_metai: 
(6) padaryti 
dienraščiu.

Balandžio 4 dieną, laike' 
Lietuvių Piliečių Politiško

“Tėvynę’’

Kliubo mėnesinio susirinki-! 
mo, beskaitant bilas. išgir
dom, kad komunistai yra* 
pridavę $10 bilą Kliubui už 
“prakalbą” M. Žaldokui ir 
už kitas išlaidas, viso $17. 
Mat, komunistai buvo pasi- 
samdę Kliubo Svetainę žal- 
doko “spyčiams.” Tečiaus 
mėnesiniame susirinkime 
Kliubas nutarė neduoti savo 
svetainės maskviečiams, nes 
toks įsakymas buvo gautas iš 
miesto valdžios. Salė jiems 
buvo atsakyta jau trimis 
sąvaitėmis prieš prakalbas, 
taip kad jie negalėjo turėti 
jokių išlaidų. Jie turėjo ga
na laiko ir savo kalbėtojui 
oranešti, kad jis nevažiuotų. 
Bet kas tau! Ponas Žaldo- 
kas atvykęs davė komunis
tams instrukcijas pakelti 
“revoliuciją” ir kaip užval
dyti SLA. Q savo išlaidas 
prisiuntė Kliubui. Ir Kliu
bas užmokėjo. Tai da vie
nas senvičius “bedarbiams” 
komunistų agitatoriams.

Draugijų Narys.

Žiūrėkit šiuo
atžvilgiu

0

Neatsisakykit sau gausumo

Camels

JEI JUS NUTARTLMĖT išdirbt geriausią kada rūkytą ci
garetę ... ar jus nepradėrumėt pirmiausiai išrinkdamas 
geriausius tabakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt 
laiko ir pinigu be rubežiaus išrasi ir padaryt vieną tobu
liausiai sumaišydami ? . . . žinoma, jus tai darytumėt. Tą ir 
Camel padarė. Dėl to Camel cigaretas taip greit pasidarė 
populiariškiausias visoj Amerikoj cigaretas. Dėl to, neatsiž
velgiant kiek jūs mokėsit, negalit prilygint jų lengvumo, 
nunokusio kvapo, ir to švelnaus pilnumo, kuris padaro tobulą 
rūkymą... Patyrę rūkytojai jums pasakys ... Tai yra puikus 
cigaretas!

Balandžio 12, APLA. 3 
kuopos vicepirmininkui, J. 
Kasikauskui anglių kasyk
loj sulaužė ranką. Geležyse 
suraišiotas randasi Merrsy 
ligonbuty, Pittsburgh, Pa.

Tą pačią dieną anglių ka
sykloj prispaudė 16-ką ang
liakasių. Nors išimti gyvi, 
bet trys jau apleido pasaulį 
ir savo mylimas šeimynas. 
Daugiausia čia dirbo juod
veidžių. Savo laiku jie buvo 
geri kasyklos piliečiai, nes 
angliakasiai streikavo ir ko
vojo už didesnį duonos kąs
nį. Dabar kankykitės bai
siausiose kančiose. Šiurpu
lys ima pamačius Pitts
burgho ligonbutį.
APLA. 3-čia kuopa, tapo pa- 
liuosuota nuo suspendavimo 
ir pradėjo įeiti į normališ- 
kas vėžes. AČiu už “pasidar
bavimą” nekuriu narių kuo
pa turėjo pinigišką nuostolį 
virš $1,000 ir neteko daug 
narių.

SLA. 323 kuopa rengia 
linksmą balių. Velytina ge
ru pasekmių. Jau dabar 
kuopa rūpinasi surengti šau
nią vakarienę SLA. 3-čio ap
skričio delegatam. Mat, ap
skritys nutarė ateinančią 
konferenciją laikyti Came- 
gie, Pa. Esam tikri, kad mu
sų narės gerai pasidarbuos 
kaip baliui, taip ir vakarie
nei.

“Keleivio” skaitytoja*.

STREIKAS SUPARALI- 
ŽIAVO ŠANCHAJAUS 

MIESTĄ.
Šanchajaus mieste sustrei

kavo visi gatvėkarių ir om
nibusų darbininkai. Di- 
džiausis Kinijos miestas ta
po visai suparaližiuotas, nes 
nėra jokio susisiekimo.

•‘KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
ŽINIAI.

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

MR. CANNER
HOLLIS FURNITURE CO.
802 Washington St„ Bostone

•

nes kalbant Lietuviškai jis 
italės suprasti dau? geriau 
kas jums reikalinga.
Šimtai Lietuvių šeimynų ku
rie pirko savo furnišius iš 
Hollis Furniture Co., (se
niau South Bostone) ir da- 
dar patenkinti gražiais ir 
tvirtais daiktais. Jie nusi
pirko tokius furnišius kokių 
jiems reikėjo — lygiai to
kius, kurie geriausiai tiko jų 
namams, tokia kaina kokių 
jie išgalėjo mokėt.
Toks draugiškas ir nuošir
dus pardavimo būdas pada
rė Hollis Furniture Co. la
bai populiariška ir plačiai 
žinomų tarpe šimtų Lietu
vių šeimynų visur.
Pas Hollis Furniture Co., 
ant 802 Washinton St, Bos
tone, visados galite būt už
tikrintas kad rasite didelį 
pasirinkimą gerai patenki
nančių ir gražių fomišių už 
prieinamas kainas.
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jie turėjo valdžią savo ran
kose. Bet dabar jau ir jie ki
taip kalba. Kada Rusijos 
bolševikai Įvare keliatą ku- 
lipkų kunigams Į sėdynes, 
tai prabaščiai jau nesako, 
kad kožna valdžia yra nuo 
Dievo ir reikia prieš ją lenk
tis. Ne. Jie kelia prieš ją di
džiausi triukšmą ir sako, 
kad tokią valdžią reikia nu
versti. Pats popiežius orga
nizuoja prieš bolševikus va
jų. Gi mano akimis žiūrint, 
tėve. Lietuvos valdžia nėra 
geresnė.

—Tokio palygininmo ne
gali daryt. Maike. Bolševi
kų valdžia yra bedieviška, o 
Lietuvos prezidentas celen- 
cija Smetona yra katalikas 
ir ant krutinės nešioja šven
to tėvo dovanotą žvaigždę. 
Taigi čia didelis dyfrensas.

—Klysti, tėve. Skirtumo 
čia visai nėra: ar tave kalė
jimai! uždarys bolševikas, ar 
katalikas — kalėjimas bus 
kalėjimas. _

—Tai sakai, pasveikini
mo ponui Smetonai nerašy
si?

—Ne, tėve.
—Jeigu taip, tai reikės ki

bą kreiptis Į Ščeslyvos Smer
ties Susaidės pisorių. Aš 
mėrkavoju šią vasarą va
žiuot Į Lietuvą ant Vytauto 
500 metų atlaidų, tai gal ge-

—Gud mornink, Maike. 
—Labo lyto, tėve! Ar lie

tuviškai jau užmiršai?
—Neklapatyk man gal

vos, Maike, ba aš dabar tu
riu didelį darbą ant savo 
pečių.

—Aš nieko ant tavo pe
čių nematau, tėve.

—Vistiek, Maike, aš tu
riu mislyt, kaip jį padaryt. 
Žinai, vyčių vaiskas turėjo 
savo mėnesini skodą po baž
nyčia ir nutarė nusiųst jo ce- 
lencijai Smetonai raštą su 
pasveikinimu. Dabar man 
tas darbas reikia atlikti, o 
aš nemoku rašyt, vaike. Bu
vau nuėjęs pas zakristijoną, 
ale ir jis nelabai gramotnas. 
Sako, raškai da galėtų savo 
vardą pasirašyt, ale lietu
viškai jam nesiseka. Gal tu. 
Maike, galėtum man para
šyt?

—O ką tu norėtum rašyt, 
tėve?

—Reika parašyt, Maike, 
kad Amerikos lietuviai myli 
jo celenciją ir vėlina susi
laukti po savo smerties 500 
metų jubilėjaus, taip kaip 

■musų didis kunigaikštis Vy
tautas dabar susilaukė. Bet 
tu, Maike. Į klesas eini, tai 
geriau žinai, kaip tokį raštą 
reikia sustatyt. Supranti, 
čia ne prastai asabai rašo
ma.

—Aš, tėve, nematau jo- riau priims, kai nusiųsiu pre- 
kios prasmės tokį linkėjimą zidentui pasveikinimą. Pra- 
Smetonai siųsti. -Juk numi- stesni už mane buvo nuva
ręs kožnas susilauks 500 me- žiavę ir gavo po medali, tai 
tų sukaktuvių. Tai nėra joks aš, kaipo staršas lietuviško 
nuopelnas, jokia laimė, o vaisko janerolas, turėčiau 
paprasta laiko eiga. gauti netik medalį, ale ir

—Gali būt, kad tavo tei- naują mundierą. 
sybė. Maike, ale Lietuvos 
prezidentui vistiek reikia 
ką nors parašyti, ba kitaip 
jis gali pamislyt, kad Ame
rikos lietuviai jo nemyli.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad jie ji myli?

—Tai kaipgi savo tautos 
prezidento nemylės? Žino
ma, kad myli.

—O aš jo nemyliu.
—Tai kibą tu bolševikas?
—Visai ne.
—Tai kodėl tu jo nelaiki- 

ni?
—Todėl, kad jis yra gal- valdžią apgins, 

va tos valdžios, kuri už lais
vę kiša Lietuvos jaunuolius 
Į kalėjimus ir šaudo.

—Čia, vaike, ne preziden
tas kaltas. Čia kalti tie, ku
riuos šaudo. Tegul prieš na- 
čalstvą nesibuntavoja, tai 
niekas nešaudys. -Juk ir 
šventam rašte yra parašyta, 
kad vyriausybės reikia klau
syti, ba kožna vyriausybė 
yra nuo Dievo.

įdomus BRAZILIJOS miestas. Da Apie Lietuvių Kolča 
Yra 1,500,000 gyventojų, o kalingas. Pačios laidotuvės vengusieji neapsaugoti nuo; - e 
nėra kapinių numirėliams labai keistos. Karstą lydi i maliarijos, kuri kankina

ia;jot vieni vyrai.. Moterys visos;žmogų ilgiausius metus, kollieka namie, ... - - .
Prof. Žilinskas, kuris ne- % _ ;___ ___ _

senai sugrįžo iš Brazilijos jau‘ papročiai. 
Lietuvon, papasakojo apie . . . • .......uz
Brazilijos miestą Sao Paulo Moterys laikomos vergių ZLji’ 
šitokių Įdomybių: į vietoje?T ~

Aš nepasakosiu apie visą 
Braziliją, bet vien tiktai 
apie Sao Paulo miestą. Vie
na todėl, kad jis Brazilijoj 
didžiausias, antra todėl, jog 
tai lietuvių emigrantų cent
ras. čia jų daugiausia susto
ja ir apsigyvena.

Kiekvienas miestas turi 
savo papročius. Sao Paulo 
margas. Centre tiesios gat
vės, paimu alėjos, tropiški 
augalai, visur asfaltas. O to
liau vilos, visa eilė vilų, taip 
kad sunku net pasakyti, kur 
baigiasi miestas ir praside
da fazendos. Tos visos išsi
mėčiusios labai toli, kilo
metrų 50 nuo centro. Jei pa
čiam mieste nepaprastas 
prekybos centro judėjimas, 
tai vilose poilsio nuotaika, 
ramybė. Viena krinta i aki 
—nėra žemės. Gal ir juokin
ga atrodo, bet Sao Paulo 
nėra nei vieno laisvo skly
pelio. Gal todėl miestas ne-! 
turi net kapinių. Pusantro; 
milijono gyventojų didelis; 
skaičius. Žmonių miršta 
daug, 
ra i vargas. _ - . „ . _ ___
pasakytas, lavonas greit ga- 900 viešųjų namų. Gatvė, mi ir sutaupyti, 
dinasi, daugiau 8 valandų kur jų daugiausia randasi,1 Taip, iš tikrųjų savotiš- 
neužkastą laikyti negalima, panaši į prekyvietę. Vyra kas kraštas ta Brazilija. 
O čia nėra kapų ir dėk tą minios vaikščioja pirmyn ir Mums, pratusiems 
numirėlį kur nori. Gali už- 1 1 * *
kasti patvoryje, darže, kiek
vienoje vietoje, kur žemės 
savininkas leis, bet paskir
tos vietos nėra ir palaidojęs 
jokio kryžiaus ar paminklo 
nepastatysi. Šįmet, sakysi
me, užkasė kur darže žmo
gų, o jau po metų toje vieto
je dygsta naujas namas, ka
sami pamatai. Apipuvusi la
voną išmeta, apipila karbo
liu, užkasa kitoje vietoje, o 
po metų ir vėl gali išmesti, 
tiktai jau žiūrėk kurios ko
jos ar rankos ir pritruko? 
žodžiu, po kelerių metų gal
va rasis vienoje vietoje, ko- Kadaise Rytuose gyvenęs 
ja kitoje, o rankos ir Dievas geras irjšmintingas karalius 
žino kur. Jokio žmogaus Ii- ~ 
kūčių gerbimo nėra.

Žinoma, kapinės yra. Bet 
tos kapinės tik milionie- 
riams. Čia už vietą mokama 
pasakiškus pinigus, čia daug 
paminklų, tikras Italijos 
marmuras, puikiausios sta
tulos. Tik biednesniems vie
tos nėra. Kol gyvas sunkiai 
dirbk, muškis, žmogau, o 
numirei — niekam neberei-

kininkų Batalijoną.lieka namie, joms laidotu- galutinai pagaliau pribai- 
vėse dalyvauti draudžiama, gia. Išgydyti vilties nėra.1

. _ . ” • į Gydytojai nepaprastai bran-1 ______ ___
gus. Už vizitą ima 50—100 Katinas patiekė Įdomių ži- vių batalionas Sibire vidaus 

Kur čia biednas ----- ’—— - —--- 1 —-----1-”—
žmogus tiek pinigų turės. Gi

Ir iš viso moterims daug visą sąvaitę reikia dirbti, 
kas draudžiama. Jos Brazi- kad tiek pelnytum, o čia už 
lijoje turi ne daugiau teisių, vieną vizitą visus atiduok, 
kaip senoje Turkijoje. Mo- Todėl žmonės saugojasi, 
teris be vyro niekur eiti ne- sveikindamiesi rankų nepa
gali. nepadoru. Jei ji eina i duoda, niekad nesibučiuoja. 
turgų, tai būtinai turi ją lyl Jei nori pareikšti savo jaus- 
dėti tarnaitė. I teatrą, kafe mus, lengvai apkabina ir 
ar kitą kurią vietą moterys prisispaudžia prie šono, 
be vyro visiškai neįleidžia- Brazilijos klimatas lietu-

viams nepakeliamas.
Štai kodėl musų išeiviams

mos. Jos vyro belaisvės ir 
turi sėdėti namie. Devinta

—Aš manau, kad tavo no
rai gali išsipildyt, tėve, nes 
Smetona dabar pardavė šve
dų kapitalistams Lietuvos 
degtukų pramonę ir gavo 6 
milicnus dolerių, tai pinigų 
medaliams ir mundierams 
kai kuriam laikui bus. Jeigu 
tu pasiskubinsi, tai ir tau ga-, 
lės tekti. Tik patarčiau tau,’ 
tėve, ilgai Lietuvoj nebūti,! 
nes kaimiečiai kartais gali 
supykti ir užkurti mundie- 
riuotiems ponams pirtį.

1 —Nebijok, vaike, vaiskas

“Keleivio” skaitytojas lenku divizijos vado, lietu- 

nių apie buvusi lietuvių ba-' susitvarkymo, komandos, 
talijoną Sibire 1919 metais, uniformos atžvilgiais buvo 
Pats buvęs to batalijono na-'grynai lietuviškas, atsieit, 
riu, Katinas smulkiai nupa- mokymas, komandos, statu- 
sakojo tos karo organizaci- tai buvo pačių lietuvių nu
jos atsiradimą ir žlugimą.

Katino straipsnis turėtų 
būt padėtas archyvan kaipo 
brangi Lietuvos atgimimo 
istorijos medžiaga, nes ji nu
šviečia dalykus, kurių iki 
šiol spaudoje visai nesima
tė.

Kad toks batalijonas 
1919 metais Sibire buvo su- 

Karščiai nepakenčiami, dalytas, tai faktas jau vi-

■ statyti.”
' Vadinasi, musų “patrio
tai” susidėjo su aršiausiais 
Lietuvos priešais ir pasida
vė svetimų imperialistų va
dovybei, kad tik palaikius 
Kolčaką, tą šlykščiausi re
akcijos smaką.

“Trimitas” ugnimi sprau
do Į tuos kareivius, kurie 
suėmė “Vytauto Batalijono”

U.

, j i “ loei V Idilių
calandą vakaro vyrai savo sunku apsiprasti Brazilijoje.

rausvas rūkas, per kurį nei siems žinomas, bet ne visiems “,a<^3vy • č • į1® 
. , ., .. , .- saulės nematyti, slegia mie- yra žinoma, kokiems tiks- '

st3’ džiovina žmogaus rau- lams jis buvo gyveniman 
menis be galo silpnina. O pašauktas. Pavyzdžiui, Vy- 

, čia reikia darbo, be galo tauto bažnyčioje. Kaune,
kad motei ų ma- daUg darbo. Moka už kiek- ties didžuoju altorium, iš 

vjena valandą skyrium, dešinės pusės, yra Įmūryta 
maždaug po 1 milreisa. No- sienon marmurinė lenta, ku- 

^inuma, iooei n uždirbti 15 milreisu— ' ' ...................... .........
. . , sauS° nuo yisų dirbk 15 valandų. Žmogui 

pagundų ir laiko trumpai su- prie tokių karščių nepratu- 
traukę \adzias. (siam, aišku, beveik negali-

! Vienam mieste yra 40,000 11135 ' Ir vargsta
nro^titučiii žmogeliai kiek galėdami.

“** Didesnei šeimai, turinčiai
------- -    Bet jei padorių moterų daugiau darbininkų, kiek 

Bet su numirėliu tik- maža, tai linksmųjų be galo lengviau. Visi dirba, gali
Karštis neišpa- daug. Sao Paulo priskaito šiek tiek bendrai gyvenda-

žmonas užrakina butuose, o 
patys eina pasilinksminti. 
Eina gerti, kortuoti, praleis- “komunistais” ir “judošiais.” 

Bet ištikrujų, tai ne karei
viai buvo judošiai, bet jų va
dai. Ir aš esu tikras, kad 
laikas, kuomet aukščiau mi
nėtoji lenta Vytauto bažny
čioj bus išlupta, o jos vieton 
Įmūryta kita, ir joje bus Įra
šyti aukso raidėmis vardai 

itų kareivių, kurie laiku susi
prato suimti girtus savo va
dus ir atiduoti juos revoliu
cijos teismui. Nes, kaip Ka
tinas nurodo, jeigu jie nebū
tų to padarę, tai keli šimtai 
nekaltų lietuvių butų žuvę 
kaipo caristo Kolčako sam
diniai, taip kaip žuvo visa 
5-toji lenkų divizija, prie 
kurios “Vytauto Batalijo- 

' nas” prigulėjo.
t Minėto j lentoj Vytauto 

m i’-miA . ■ , , • bažnvčioj yra Įrašytas daTurskis. 1919 metais lapkn- vįenas melas. Ten pasakvta, 
2a d. Sibire, Cerepa- ka(l batalijono karininkas 
A.-™, . tarny- petrag Čarneckis buvo “bol-

ševikų” kulka nukautas.” 
Katinas parodo, kad Čarnec
kis buvo nušautas pačių lie
tuvių kareivių po to, kaip 
batalijono karininkai pra
dėjo iš revolverių šaudyt į 

.. .............. - savo “mylimus” tautiečius 
w t | g ' ' i aigi išeina, kad Sibiro ;r užmušė kareivi J. Petruli.
\PVVkPQ lietuvių batalijonas žuvo už Tik tada batalijono karei-

llltto* Lietuvą. ’viai pavartojo ginklus ir
(Pasaka.) ’ O tuo tarpu buvusis to ba-šautuvo šuviu patiesė Kol-

------------ - kareivis Katinas čako berną čarneckį.
aiškiai parodė “Keleivyje, b Vytauto bažnyčios lenta 
kad mūsiškiai juodašimčiai kruvinomis ašaromis verkia 
buvo sudarę tą batalijoną dei žuvusių batalijono kari- 
ginti Kolčaką, kuris aliantų ninkų-kolčakininkų. bet apie 
remiamas norėjo paskandin- nušautą kareivi J. Petruli vi- 
ti kraujuose Rusijos revoliu- saj neužsimena 
ciją ir sugrąžinti caro vaL Ta ientą būtinai reikia 

i. i • - ■ pertaisyt, kad ji žmonėms
Šitą faktą patvirtina ir nemeluotu ir svarbiu istori- 

Lietuvos šaulių (fašistų) or- jos faktų‘nekraipytų. Tegul 
ganizacijos leidžiamas * Trr- žino ateitis, kad buvo ir iš 

lietuvių tokių niekšų, kurie 
mėgino ant savo brolių lavo
nų atstatyti sugriautą cariz
mą. Tegul žino istorija, kad 
didžiausio krizio valandoj 
musų prasčiokai parodė 
daugiau sveiko proto ir to
kios negarbės lietuvių tau
tai nepadarė.

Maišto Dvasia.

lėmis ir jaučiasi esą gražio
sios lyties viešpačiai. Visa 
tai todėl, I
žiau negu vyrų, kiekvienas 
bijo, kad kas jo žmonos ne
pavežtų ir, žinoma, todėl 
daboja ją, ri uždirbti 15 milreisu—

traukę vadžias.

_ . . > prie me-
atgal, Įeina, išeina, labai tų dalių keitimosi, amžina 
daug girtų. Galima pasaky- vasara keistai atrodo, o Įkai
ti, kad kiekvienuose tokiuo- tęs virš miesto rūkas, kuris 
se namuose randasi po 40 dengia visus jo puvėsius ir 
prostitučių. Taigi iš viso blogybes, kelia žmoguje 
miesto jų bus i 40,000. Už- kažkokios mistiškos baimės, 
tat ligonių nesuskaitoma lyg tai ne miestas butų, bet 
daugybė. Galima net paša- baisus ir klastingas žvėris, 
kyti, jog sveikų žmonių vi- kurio norus Įspėti negali ir 
siškai nėra. Venerinės ligos nežinai ar jis tave paleis ar 
pakerta ne vieną, o jų iš- prarys.

VIENAS IŠ TRIJŲ.

Čia yra parodytas lakūnas Ir-

—Taip, tėve, ir caro gene
rolai sakydavo. Bet jie apsi
riko.

—Jes, vaike, tas teisybė.’ 
Reikės kibą nevažiuot Į Lie
tuvą. Tuščia jų tų medalių. Į

- j 
Žinios iš Argentinos sa

ko, kad Santa Rosa mieste 
buvo demokratų susirinki
mas. Policija norėjo ji išar- ving Woodring. Iš trijų oro drą- 
dyti ir kilo kruvinos riaušės, šuolių, kurie buvo praminti 

—Kunigai Įrašė tuos žo- kuriose žuvo 11 žmonių. Po- “Trim Oro Muškatyrais,” jis li- 
džius i šventraštį tada, kai licij.a visur padaro suirutę, ko tik viena? gyva?.. uždangos

t ■ ’ ’

Bet-Er-Bimas. Jis buvęs la
bai senas ir troškęs ramumo, j 
Todėl, pasišaukęs-savo sūnų 
Kakuzo, jis pranešęs jam 
savo nutarimą apleisti sostą 
ir gyventi ramybėje.

—Tauta žvelgia j tave su 
viltimi! Todėl, gavęs sostą, 
suraski tautai ir karalienę.

Kakuzo užsimąstęs.
—Aš pasirengęs išpildyti 

tavo norą, tėve! Ir pasiry
žęs duoti tautai karalienę. 
Bet kur ir kaip rasti tokią, 
kuri butų to vardo verta?

—Išsirink vieną musų ša
lies princesių. Kiekviena jų, 
aš tikiu, skaitys sau laime 
tapti tavo žmona.

Šituomi pasikalbėjimas ir 
baigęsis. Po kelių dienų Ka
kuzo vėl atėjęs pas tėvą.

—Tėve, tebus išpildyta 
tavo valia! Aš pasiruošęs 
perimti valdžią, o taip pat ir 
išsirinkti karalienę. O da
bar, štai, spręsk, ar gerai aš 
esu sugalvojęs? Aš liepsiu 
sužeisti balandi ir padėti ji 
ant prieškambario durų 
slenksčio. Ir kai visos tavo 
sukviestos princesės, per- 
žengdamos slenksti, eis Į rū
mų vidų, aš išsirinksiu sau 
žmoną iš jų tą, kuri atsilieps 
Į sužeisto balandžio kančias 
ir tuomi Įrodys, kad ji turi 
gerą širdį ir kad pasigailėji
mo jausmas jai nėra sveti
mas.

Tėvui šis sumanymas la
bai patikęs. Neatidėliojant 
buvę išsiuntinėti pakvieti
mai. Bandymo dieną sosto 
Įpėdinis Įsakęs sužeist baltą 
balandį ir pamesti jį ant 
prieškambario durų slenks
čio. Pats gi pasislėpęs už 

, iš kur nepastcbi-

rioj to batalijono istorija 
piešiama šitokiais žodžiais:

‘*1919 m. gruodžio mėn. 
9 d. Čeremuškinos bažnyt- 
kiemyje, Altajaus krašte, 
patekę komunistų nelais
vėn, budelių kardais sukapo
ti Pirmojo Atskiro Vytauto 
Didžiojo vardo Lietuvių Ba
talijono kariai: karininkas 
Navikas Alfonsas, Eidukas 
Jonas, Kasakaitis Vytautas, 
Maleris Jonas, Šukevičius 
Bronius, kareivis Norvilai- 
tis Kazys, Silevičius Jonas,

cio m. ;
novo stotyje, < 
bos pareigas, bolševikų kul
ka nukautas to paties bata- 
lijcno karininkas Čemeckis 
Petras. Tolimoje Sibiro že
mėje jie buvo ištikimi Lietu
vos sūnus ir kankinių mirti
mi mirė dėl Tėvynės.” 

' Taigi išeina,

mas galėjo žiūrėti, kas dė
sis.

Netrukus, viena po kitos 
atvykę princesės.

Nei viena jų neatkreipu
si dėmesio i bejėgiai ant 
slenksčio gulinti balandi, o 
kai kurios net paspyrasios ji 
koja. Bet štai atvykusi gra
ži, auksaplaukė jauna mer
gaitė.

Pamačiusi balandi, ji vie
ną akymirksni stovėjusi ne
siryžtanti, paskui greit pasi
lenkusi, pakėlusi ji nuo že
mės ir atsargiai Įsidėjusi Į 
drauge atsineštą krepšeli.

Tai išvydęs Kakuzo ap
leidęs savo slėpyklą, užmo
vęs jai žiedą ir apskelbęs sa
vo sužieduotine.

Praslinkus kuriam laikui 
po vestuvių, kai vieną kartą 
jauni karalius ir karalienė

mitas,” kuris 1929 metų 49 
numery, 810 puslapy rašo: 
“...batalijonui esant Čerepa- 
novo stotyje, kame jisai sau
gojo geležinkelio liniją nuo 
vietos bolševikų partizanų 
puolimų, nežymi saujelė lie
tuvių komunistų, slapta vei
kusių batalijone, suėmė vi
sus batalijono karininkus...” 

Čerepanovo stotis tuo lai
ku buvo kolčakininkų ran
kose, bet kadangi liaudis 

sėdėję puikiame "sodne "ir Prieš Kolčako gaujas sukilo 
meiliai šnekučiavęsi, jis ne
iškentęs nepaklausęs žmo
nos, ką ji padariusi su ba
landžiu.

Karalienė ėmusi linksmai 
juoktis.

—O, mano balandėlis ne
pražuvęs! — tarusi ji, žaiz- 
dama savo aukso spalvos' 
kasomis.—Aš liepiau jį iš
kimšti ir dabar jis tarnauja 
man puikiausiu mano skry
bėlės papuošalu.

Tai išgirdęs karalius nuti
lęs ir apsiblausęs.

—Koks gi aš kvailas! — 
pagalvojęs jis sau. Visos 
moterys vienodos ir jų tuš
čios garbės troškimas baig
sis tik tada, kai danguje už
ges visos žvaigždės.

Federated Press surinktos 
žinios rodo, kad Amerikoje 
dabartiniu laiku yra tarp 
2,500,000 ir 3,000,000 žmo
nių be darbo.

SOVIETŲ RUSIJOJ IŠ- 
PIAUTI VISI GYVULIAI.

■ —■ 9

Ištikimiausieji komunistai 
gaus per mėnesį tiktai du 
kilogramus mėsos, o pilie

čiai nieko.
Maskva. Maisto tiekimo 

Batalijoną” ir išėjo saugoti komisaras nutarė laikinai su- 
Čerepanovo stotį nuo nuki
lusių Sibiro kaimiečių.

Taigi faktinai jie ne už 
Lietuvą kovojo, bet prieš ją, 
nes jeigu jiems butų pavykę 
Kolčaką išgelbėti ir carą su
grąžinti, tai Lietuvos Res
publikos šiandien nebūtų ir 
Smetona prezidento kėdėj 
nesėdėtų.

Katinas rašė, kad “Vy
tauto Batalijonas” buvo pri- ęnviI7TII rvcnrnir’i ia 
skirtas prie 5-tos lenkų divi- ~V _ JKSPEDICUA 
zijos ir apginkluotas lenkų ir I SIAURĖS AŠIGALĮ, 
aliantų ginklais. “Trimitas”, Maskva. Sovietų vyriau- 
patvirtina ir šitą faktą. Sa- sybė rengia ekspediciją į 
ko: šiaurės sritis. Ekspedicija

“Būdamas aliantų vyriau- keliaus gana ilgą laiką ir, 
sios vadovybės Sibire žinio- tikriausiai, žiemos Franciš- 
je, taktiniai—strateginiu at- kaus Juozapo žemėj. Ekspe- 
žvilgiu priklausydamas 5 dicijos vadas

ir tas juodašimčių vadas jau 
nebegalėjo prieš kylančią 
revoliucijos bangą atsilai
kyti, tai mūsiškiai “patrio-Į 
tai” organizavo “Vytauto

mažinti gyvulių piovimų 
i skaičių ir šešiems mėne
siams numušti mėsos davinį 
kiekvienam žmogui iki dvie
jų kilogramų 100 gramų per 
mėnesį. Nutarimas padaly
tas todėl, kad, esą, “buožės,” 
prieš parduodami savo in
ventorių “kolchozams,” ne
paprastai daug gyvulių iš
plovė.

šmitas.
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Gyventojas Nušovė Gas= 
padinę ir Pats Nusižudė

DAUG YRA BUDŲ

Courtesy “Worcester Evening Post.”)

I

Marijona Montvilienė, 31 metų. Ji kartu su Spitaiiunu buvo pasi
žymėjusiu veikėju prie šv. Kazimiero bažnyčios.

FABIJONAS SPITALIUNAS

Fabijonas Spitaliunas. 36 metų, 
seniaus buvęs bažnytinės drau
gijos viršininkas. Jis gyveno pas 
Montvilos.

MONTVILIENĖ IR SPI
TALIUNAS SLAPTA 

MYLĖJOSI.

Kruvina tragedija Worces- 
terio lietuvių šeimynoje.
Pereitą sąvaitę Worces- 

tery buvo toks atsitikimas. 
R. "Montvilas, kuris gyvena 
po numeriu 21 Spruce st., 
padarė vakarienę savo pa
čiai, kuri dirbo mašinų dirb
tuvėj, paskui abudu paval
gė ir ji išvežė automobi- 
iium savo vyrą Į darbą (jis 
dilba naktimis).

Iš ryto Montvilas sugrįžo 
iš drataunės namo ir nuėjo 
i miegamąjį kambarį prie 
pačios. Bet čia jis pamatė 
nepaprastą reginį. Lovoje 
prie jo pačios gulėjo burdin- 
gierius, Fabijonas Spitaliu
nas, ir abudu negyvi. Ant 
Montvilienės krutinės buvo 
padėtas revolveris.

Montvilas nusigandęs nu
bėgo pranešti apie tai polici
jai. Tuoj pribuvo detektivai 
ir valdžios daktaras. Iš pra
džių buvo manyta, kad juo- 

- du nušovė Montvilas, Bet 
policija patikrino laiką ir 
pasirodė, kad Montvilas ne
galėjo to padaryti, nes pati 
atvežus jį dirbtuvėn paliko, 
o pati sugrįžo ir pastatė au
tomobilių į garažą. Montvi
las išbuvo prie darbo visą 
naktį ir parėjęs iš ryto rado 
savo pačią su burdingierium 
nebegyvu. Daktaras pripa
žino, kad šaudymas turėjo 
įvykti iš vakaro, nes abudu 
peršauti da ilgokai gyveno 
ir mirė nuo kraujapludžio.

Tuomet kilo mintis, kad 
juodu galėjo nušauti Spite-

(19)
Sand Brook, N. J.

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

JOHN BUROKAS
164 Mashington Street, 
WORCESTER. MASS.

(20) 
MRS. E KIEMAN 
Saratoga Springs, N. Y.

NORU GAUT PARTNERI ARBA 
1ARANDAVOT

Gerą farnią auginimui paukščių ar
ba kiaulių. Biznis pelningas. Mano 
sveikata nepajiegia apdirbti. Plates
nių žinių norint, suteiksiu laišku.

A. S. STONKUS (18)
Spring sL, Brookville, Mass.

pagaminti gerą kavą. Neku- 
rie užvirina, nekurie perkošia. 
Kiti vėl nąudoįa perkulatorių. 
Bet jeigu jūsų kava nėra tokia 
kokia turėtų būti.. . nekeiskit 
gaminimo būdą. Bet pakeis
kite jūsų kavą.

Vartokite

ANTONETA SPITALIUNIENĖ

d lourame
!
1

| TĖVAS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS DUKTERĮ.
Penki metai atgal Chica-

NAUJAS FAŠISTŲ 
‘iŠRADIMAS.”

Ji buvo su. Spitaiiunu persi
skyrus. Bet teismas priteisė Spi- 
taiiunui mokėt po $6.50 į sąvaitę 
užlaikymui šeimynos.

LATVIJA TREMIA LIE
TUVOS POLITINIUS 

EMIGRANTUS.

liūno žmona. Mat, Spiteliu- 
nas buvo vedęs žmpgus ii 
turėjo du vaiku, bet save 
žmoną buvo pametęs ir gy
veno pas Montvilų® “ant 
burdo.” Montvilas naktimis 
dirbdavo ir sako niekuomet 
jam neatėjusi galvon min
tis, kad jo žmona galėtų tu
rėti su Spitaiiunu ką nors 
bendrą. Bet kaimynai iš ša
lies viską matė ir taip pat 

i viską žinojo Spitaliuno žmo- 
įna. Taigi policija ir nuvyko 
i pas Spitaliunienę pasitei
rauti, ar neturi kartais ji ką 
nors bendrą su šita kruvina 
tragedija. Bet Spitaliunienė 
užsigynė, kad apie šitą kru
viną įvykį ji nieko nežinan
ti. Ji visą naktį buvusi na
mie su savo vaikais.

Policija dabar yra tos 
nuomonės, kad Spitaliunas 
užmušė Montvilienę ir pas
kui pats nusišovė. Bet kad 
nebūtų apie tai jokios abejo
nės, detektivai nuėmė pirš
tų antspaudas nuo revolve
rio rankenos ir sulygins jas 
su Spitaliuno pirštais.

Spitaliunas ir Montvilie-itris metus, 
nė prigulėjo prie šv. Kaži-! 
miero parapijos ir buvo die- 
vuoti katalikai.

Jeigu paaiškės kas nauja, 
tai bus aprašyta vėliaus.

; Skaitykit “Keleivį”" o gau
site visas žinias.

• Reporteris.

Socialdemokratai protes
tuoja.

Vidaus reikalų ministerio 
Laiminš’o įsakymu, iki ba- 
andžia 6 d. Lietuvos politi
niai emigrantai: Pronckus 
Kazys, Petrikas Vladas ir 
Želvys Juozas ištremiami iš 
Latvijos teritorijos. Dėliai 
o socialdemokratinė spau
da “Socialdemokrats,” 
‘Stradnieku Aviže,” ir kiti 
daug jau rašė ir energingai 
protestavo.

Dėl to paties reikalo kovo 
30 d. Liepojuje L. S. D. P. 
ietuvių sekcijos komitetas 
sušaukė visuotiną narių su
sirinkimą, kuriame priėmė 
prieš ministerio Laiminšo el
gėsi protesto rezoliuciją. Re
zoliuciją pasirašė visi susi
rinkimo dalyviai ir nutarė ją 
paskelbti “Stradnieku Avi- 
ze’je. Po rezoliucija pasira
šė ir L. S. D. P. Liepojaus so
cialdemokratų lenkų sekci
ja.

ZUIKIS PAŠOVĖ ME
DŽIOTOJĄ.

Ringgold, Ga. — Jame? 
Gordy ir W. M. Kitterell iš
ėjo čia medžioti ir Gordy pa
šovė zuiki. Sugavęs jis jį 
primušė ir padėjo ant že
mės. Prie zuikio jis padėjo 
taipgi šautuvą ir abudu me
džiotojai atsisėdo užsirūky
ti. Tuo- tarpu zuikis atgijo, 
pradėjo spardytis ir užkabi
no šautuvo gaidį. šautuvas 
iššovė ir pataikė i Gordy čej 
verykus, nunešdamas vienos 
kojos pirštus. Taigi išeina, 
kad zuikis pašovė medžio
toją.

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS 

Į KAIP PALAIKYTI JAUNYSTE- 
j Tūkstančiai žmonių yri# mokėję 
■ daug pinigų už šitą stebėtiną receptą, 
; bet dabar kiekviena moteris ar mer
gina gali įsigyti jį dykai, (dėkit 2c. 
štampą, klauskit paaiškininęo. (-) 

L. L APOLIS. Aptiekoęius,
6338 S. (amobeli Avė., ( hicago. III.•L d

SKERSAI KELIO ;
Nuo Blue Hill Reservation apie 

pusantro akerio žemės, 8 ruimų na
mas, šiitas ir šaltas vanduo, kie-o 
medžio florai, štymo šiluma, dykai 
nuveža busai vaikus į mokyklą, kai
na $4,500.

C. M. McGOWAN
Turnpike. Canton, Mass.

Tik fašistai bus profesoriais
Italijos fašistų didžioji 

taryba priėmė nutarimą, ku
riuo ateityje universiteto 
rektoriais, fakultetų deka
nais ir klinikų vedėjais te
galės būti renkami žmonės, 
kurie priklausė fašistų par
tijai mažiausia 5 metus. Be 
to priimta ateityje visiems 
studentams įvesti privalo- nužu(fęX 
mą militarinį pasiruošimą, i

Iš tikrųjų naujas mokslo 
supratimas!

KOLCHOZUOS VAISIAI 
RUSIJOJ.

......... .....  „.o__ ____ “Pravda” įdėjo komunis- 
goj buvo rasta negyva Mary to Preobrazenskio straipsnį, 
Cutler, 35 metų amžiaus kuriame jis su dideliu neri- 
mergina. Valdžios daktaras, mu rašo apie padėtį kaime, 
tuomet nustatė, kad ji nusi- Esą sėjos perspektyvos esan- 
žudė “dėl blogos sveikatos.”! čios prastos ir todėl maisto 
Bet pereitą sąvaitę į polici-i sunkumai galį dar padidėti, 
jos nuovadą atėjo Charlesi tnf a 1
Cutler, 70 metų amžiaus se- 
nis, ir pareiškė, kad jis esąs Į 
tos merginos tėvas ir jis ją

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

dedamos išdirbt ir visai neišdirbtos, 
kokių kas nori. Vierfa farma, 40 ake- 
rių, 40 dirbam-s žemės, 20 akerių pui
kaus miško, 20 akerių puikios ganyk
los, budinkai, 6 kambarių stuba, gera 
didelė barnė, cimentinis floras dėl 
karvių ir sailo, visi budinkai geri; 
ant gero kelio,-1 % mailes nuo mies
to, sūrių faktorės ir mokyklos. Kaina 
tik $5,000. Norint platesnių infor
macijų. rašykite arba kreipkitės ypa- 
tiškai. V1CTOR EL’SKE (19)
Box 142, Kennan, Wis.

FARMA PARDAVIMUI.
105 akeriai, 40 išdirbtos, nėra ak

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

PAJIEŠK0JIMA1 FARMOS! KARMOS!
Tarp didelių miestų, prie marketų, 

prie vieškelių ir mokyklų. Arti prie 
visokių centrų. Turiu didelių ir mažų, 
visokia kaina. Platesniu žinių klaus
kite. TON Y MARKŪNAS
Bax 71,

Adolfas Cholno pajieškau sesers 
Uršulės Cholno. Aleksandro Kudobo 
ir Jono Pilipovičiaus, paeina iš Vil- 
_____ r.—, Tveračiaus parapijos 
Prašau atsisaukt, turiu svarbių rei
kalų, arba kurie apie juos žino, malo
nėkit pranešti. AD. CHOLNO

1329% Burnet Avė., Syracuse, N.Y.

“Aš negaliu ilgiau šito iš- ‘liauS °pub., 
kentėti,” kalbėjo jisai. “Per 
penkis metus aš meldžiausi 
už jos dūšią, bet ramybės ne
turėjau nei dienomis, nei 
naktimis. Aš nužudžiau ją. 
kad sutrumpinus jos kentė 

Springfield, Mass. — Vi- jimus. Ji sirgo ir negalėjo iš- 
sokios patriotiškos organi- sigydyt. Sykį ji pati mėgino 
zacijos čia pradėjo protes- pasidaryt sau galą, kuome! 
tuoti prieš miesto valdybą, negalėjo skausmų pakelti 
kad daug piliečių vaikščioja Vieną rytą ji miegojo, buve 
be darbfy o ateiviai dirba paėmus migdančių vaistų 
miesto darbus. Tai esą prie- Aš inėjau į jos kambarį, už- 
šinga įstatymui. Todėl mie- darinėjau visus langus ir (lu
sto darbų komisionierius įsa- ris, atsukau gazą ir išėjau ii 
kė visiems departamentams, namų. Visą dieną išbuvau 
kad tuojaus visus ateivius at- prie darbo. Parėjęs vakare 
leistų, o jų vieton paimtų pi- namo radau ją nebegyvą 
liečius. Šituo patvarkymu Tuomet aš pašaukiau polici- 
busią prašalinta iš darbo ją ir pasakiau, kad ligonė 
apie 245-ateiviai. pati tai padarė.”

--------------- Į Cutler yra virėjas. Dabai 
KOLCHOZAI NYKSTA, policija jį uždarė ir kaltine
žemės ūkio komisariato 

daviniais, Maskvos rajone 
kovo mėn. smarkiai sumažė
jo kolchozų skaičius. Kovo 
1 d. buvo kolektyvizuota 73 
nuoš. visų ūkių, tuo tarpu 
kovo 20 d. jų pasiliko tik 
25 nuoš. Kolchozų sumažė
jo apie 10 nuoš. Gudijoj ir 
žemojo Naugardo srity. 
Kiek mažiau sumažėjo Pa- 
volgės, Ukrainos, Baškirijos 
ir Leningrado srityse.

ATEIVIAI TURI UŽLEIS
TI SAVO DARBUS 

PILIEČIAMS.

KOMUNISTŲ LYDERIAI 
NUTEISTI KALĖJIMAN.

Penki New Yorko komu
nistų lyderiai, kurie vadova
vo “Raudonojo Ketvergo” 
demonstraciją 16 kovo, pe
reitą sąvaitę buvo nuteisti 
kalėjiman. Vyriausis komu
nistų lyderis Fosteris ir jo 
tris leitenantai buvo nuteis
ti vidutiniam laikui nuo vie
nos dienos iki trijų metų. Ar 
jie kalės sąvaitę, ar čielus 

, tai jau prigulės 
nuo valstijos parolės komi
sijos. ši komisija paprastai 
svarsto paliuosavimo klau
simą, kuomet kalinys išsėdi 
6 mėnesius.

Antras po Fosterio savo 
svarbumu yra Robert Minor, 
komunistinio laikraščio re
daktorius; paskui seka Is- 
rael Amter, komunistų orga
nizatorius, ir Harry Ray- 
mond, jo padėjėjas.

Penktas komunistas nu
teistas yra Joseph Lester. Jis 
gavo 30 dienų apriboto ka
lėjimo.

Kada ėjo jų byla, teismą 
saugojo stiprus policijos 
kordonas, bet viskas praėjo 
•amiai. Nuteistųjų advoka
tas pareiškė, kad jis tuojaus

$1,000,000 KOVAI PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ.

Amerikos “slapiųjų” or
ganizacija nutarė sudėti 
$1,000,000 kovai su prohibi 
ei ja. Šita suma visai nėra di
delė. sako jie. palyginus st 
tuo, kiek prohibicijos fana
tikai išleidžia. Prohibicijof 
įvedimui jie išleidę apit 
$70,000,000.

dukters nužudymu.

VESTUVĖS PADANGĖSE
Pereitą sąvaitę virš Pro 

videnceo’o miesto padangė
se Įvyko vestuvės. Lakūnai 
vardu Schauler susituokė or
laivyje su 'Miss Dorothj 
Proal. Tai savo rūšies spor 
tas.

Pajieškau Petro Kazlausko, mano 
dukters kūmo, pirmiau gyveno New 
Haven, Conn. Prašau atsisaukt arba 
kurie apie jį žino, malonėkite praneš
ti. Barbora Tamulevičienė
40 Lavvrence st., Hartford, Conn.

Pajieškau mano tikro tėvo Leono 
Levinsko, jis gyveno ilgą laiką Ha- 
verhill, Mass. po num. 8 Green pi. 
Kas apie jį žino prašau pranešti, ar
ba pats malonės atsišaukti. (19) 

JONAS LEVINSKAS
Calle Žabai 7270,

Montevideo, Uruguay.

PARSIDUODA FARMA.
80 akerių, žemė gera, netoli nuo 

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

R. 3, Scottville, Mich.

DYKAI!
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną knygelę, katroj rasite daug 
naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 
Rašykit tuojaus įdėdami kelias štam
pas dėl persiuntimo. Adresuokit: (18) 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

NUDAŽĖ GENEROLUI 
LEE NOSĮ RAUDONAI.
Georgijos valstijoj vie

nam kalne yra kalamas ge
nerolui Lee paminklas iš uo
los. Tūli juokdariai nakties 
laiku užlipo ant to kalno ir 
numalevojo generolo nosį 
raudonai. Patriotai tuo bai
siai Įsižeidė ir 4 žmonės jau 
areštuoti.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuviškas Programas 

Per Radio
Stoties W.L.S.I., Lincoln 

Studio, 248 m. 1210 k.
Gegužės 4 d., Nedėlioj, 

1:30 vai. po pietų.
Programas bus su pamar- 

ginimais, kalba ir muzika. 
Profesorius R. Tamošauskas 
ir F. Barščio, jie grieš lietu
viškai.

iš

1

PLIKIU DAUGIAU 
NEBUSIĄ.

Vienas austrų medikas 
pagaliau išsprendė galvosū
kį. kuriuo buvo susirūpinę 
visų amžių ir tautų moksli- 

'ninkai.
Į šis medikas rado radika- 
įliškas priemones nuo pfiki- 
' Vniof ai laitai nanrasji^ ir 

Vronke kalėjimo admini- reikia valgyti kuo
■>tracija smarkiai puola poli- daugiausiai... morkų. Mor-. 
inius kalinius. Pastaruoju 
metu administracija sten
giasi politinius kalinius vi
lais atžvilgiais sulyginti su 
triminaliniais kaliniais, pri
verčiant juos dėvėti kalinių 
irabužius ir prievarta ker
pant plaukus. Kaipo protes- 
ą kaliniai paskelbė bado 

streiku.

iuosiąs apeliaciją Į aukšte?-' 
•ų teismą.

BADAUJA LENKIJOS W _____
POLITINIAI KALINIAI, mo. Vaistai labai paprasti ir

kas reikia valgyti žalias. To-' 
kio gydymosi rezultatai esą 
nuostabus. Plikiams prade
dą augti plaukai ir plikės vi
sai apauga.

NAUJAS LATVIJOJ 
PREZIDENTAS.

Latvijos naujuoju prezi- 
d.u'.u išrinktas p. Kviesis.

Pajieškau Augusto Razinsko, pa- 
?ina iš Kauno gub., Ukmergės apsk., 
Balninkų valsčiaus, Plaštakos kaimo, 
girdėjau gyvena Detroit, Mich. Yra 
svarbus reikalas, prašau jo paties 
įsišaukti arba kas apie jį žmo, pra
šau pranešti, busiu labai dėkingas.

Rapolas Ivanauskas (19)
2801 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau Motiejaus Lelingio ir 
luozo Lelingio. Girdėjau kad juodu 
gyveno Chicagoje Kas apie juos ži- 
>o prašau pranešti arba patys lai at
sišaukia. Yra svarbus reikalas (19' 

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

Ona Grilevičiutė pajieškau savo 
tėvelio Simono Grilevičiaus, aš antrą 
sykį atvažiavau iš Lietuvos, norė
liau pasimatyt su tėveliu. Prašau 
atsišaukti jei gyvas arba kurie apie 
jį žino, malonėkite pranešti, bu
siu labai dėkinga. Iš Lietuvos. Trakų 
apskr.. žižmarių parapijos, Bijauto- 
nų kaimo. (19)

ONA GRII.EVIčIUTN
179 F st., So. Boston, Mass.

apsivedimaT~
Graži, rimta, darbšti lietuvaitė, 

katalikė, 21 metų, išsilavinusi, gera 
šeimininkė, vedybų tikslu nori susi
pažinti su Amerikos lietuvių, rimtu ir 
blaivu, nuo 25—40 metų. (19

SKUODAS, iki pareik J lt. 56203.8, 
Lithuania.

>

MOKINKIS IŠLAIMĖT
Mes tik dabar išleidome knygą, 

kurioje paaiškina, kaip gembleriai iš- 
Iaimi lošdami kortomis. Kiekviena 
paslaptis išaiškinta smulkmeniškai, 
taip kad lengvai galima suprasti ir 
padaryti. Mes pridedame ir kaladę su- 
markiuotų kortų su kiekviena knyga. 
Jus galite pažint bile kortą užrištom 
akim. Garantuojam kad nesusekamos. 
Kaina $2.00. Kataliogas dykai. Kitos 
knygos: Magija 50c.; Spirituoaliz- 
mas 50c.; Hypnotizmas 50c. (18)

RACHUM SUPPLY CO.
263 Kent avė., Brooklyn, N. Y.

KANADOS 
PATIKIMA AGENTŪRA 
PARDUODAME LAIVAKORTES

VISU LINIJŲ."
Padarome įgaliojimus. Užrašome 

visus laikraščius.
Padarome afidavitus žmonoms, vai

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

GENERAL SERVICE AGENCY 
909 Queen Street. West, 

TORONTO, ONT, CANADA.

Pajieškau gyvenimui draugo, vai
kino, nuo 35 iki 38 metų, blaivaus, 
kuris mylėtų švarų gyvenimą. Aš esu 
pasiturinti ir rimta Malonės atsi
saukt Platesnias žinias suteiksiu 

j per laišką. A. O K. (19>
I 2900 So. Emerald avė., Chicago, III.

skaudamu sąnariu< < <

—sustirusiu muskulu<
Nacistini*, erzinantis sLsusmas ati
ma visą gyvi.-ą ju:ns! '.pavojin
gas. n-, bet La -.-, Lankytis? Lengvai
gnl-te palengvint' icntcji.nus rua 
sLavdar-.ę tgusLul

Tik patepi it s'i Sloan’s Linimcntu 
skaudamą vietą. Pakartokit kas va
landą. Sloan'f sušildo kttną kaip 
šauti. Išvaro skausmą lauk. Nusi
pirkite šriečią bor.k.; šiandien. 35c.

Generalis Agentas
TRUMPA KELIONĖ

Lietuvon—tik 7 dienos, o ne 14. 
Europa. Bremen ir Columbus 
laivai kalba už save. Laivakor
tės Klaipėdon ir atgal $181.00. 
Laivakortės Kaunan ir atgal 
$203.—-$211—$219. Laivakor
tės Klaipėdon $107.00. Laiva
kortės Kaunan $111.22—$113.72 
—118.72. War tax $5; Head tax 
$8. Dėlei Pasų ir Permitų su
grįžimui tuojaus rašykit pridė
dami 2 centu štampą ir adre
suokit: (.)

P. MIKOLAINIS AGENCY 
188—190 Sands St„ 
Brooklyn, New York.

SLOAN ’S Liniment
Ad Nu. 101- Luthuanlun

A
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Humoristika
LIETUVOS -LUTAS.

Mus Lietuvos "liūtas.” 
Jis smarkus ir drūtas, 
Nuo laikų nesenų.

Jo talpus skrandy s.
Pilvas kaip vamzdys. 
Tėvynės lašinių.

Tur asilų buri. 
Ir lapių nemažai. 
(Tai vis jo vaikai).

Ar ilgai sėdėsi. 
Ir mus kūną ėsi 
Perkūnas kol nutrenks.

A. Dagys.

IRGI KLAUSIMAS.
Mokytojas: Gerasis dievulis 

saugo jus ir lydi kiekvienam 
žingsny, brangieji vaikučiai.

Vaikas: Ar jis lydi mane 
tada, kai aš lipu laiptais.

Mokytojas: Taip, vaikeli.
Vaikas: Bet kai aš lipu laip

tais aukštyn, o Petriukas že
myn. katrą jis tada lydi?

ir

PAS FOTOGRAFĄ.
"Ar tamsta nori didelio, 

mažo paveikslo?”
"Padaryk dideli.”
"Tai išsižiok daugiau.”

AMERIKOS SUNKIOJI ORO ARTILERIJA.

NEPAŽINO SAVO DRAUGO.

Nors Amerika pasirašė Londone msiginklavimo sutarti, bet oro pajėgos kas diena yra
d.dinamos. Ir šis paveikslas par >do kai''» <>rlai\ių korpusą mūšio rikiuotėj. Kožnas šitų orlai
viu gali nešti po 4.000 svarų bombų ir gali lėkti 700 myliu nuo savo papėdės.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

** *

Piršlys Su vadžioto jas. Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na Juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksme 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

poviėius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė 
Špvžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunige 

bepatystės istorija, pasekmės it jv 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun Ge- 
Towr.send Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Scmogftia. ............ 25-

TALENTO APSIREIŠKIMAS.
Ickus. — Oi, koks tavo Joške! 

į 

paškudnikas ! Jis man visam ar- 
mobilas su cveku suskrečina!

Jankelis. — Niu, tegul vaikas 
bovinas, gal jam bus antras For
das.

T

iŠ KANADOS.

JAM REIKIA GERO 
KARABINO.

“Ar manai šimet važiuot šau
dyt?”

“Tur būt reikės, šią vasarą 
važiuosiu i SLA. Seimą Chica- 
gon.”

TIKRAS STORŽIEVIS.

I

Sieloe BateaL — Puiki knyga, dangy- 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ............................  $1.00
budimo apdarais ...........  $1.50
Bea-Rar. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Vr.Hace 472 pusi.......................... $2.<k
•* jauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie 

ūh\ a XIV metašimtyje. Istoriškas 
<>,a\ar.sas M Bernatowicz’o.
168 pus!........................................  $lJt
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
calboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m...........................$2.00
tiibbja Satyroje. — Labai įdomi ix 

juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
,-ęikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
ii ius nuo prieš sutvėrimo pasauiic 
.ki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
fraygą niekas nesigailės 382 pus
iniai Kaina .............................. $1.01
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
.nemokša. Bet deiko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

itas mažiau ? Delko žmogui reikia 
eekraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ti
puos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................. 15c
Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie- 

•■iu? Aiškiai išguldyti pilietystes 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Ai tra peržiūrėta ir 

jla’Ja .............................
1 Kaip Senovės Žmonės 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
da Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
'.irkščias Mokslas arba Kaip Atsira 
ė<> Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ......................................... 10c
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

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

23 gražios eilės, daugybė straips
niu, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 9o pusL 25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........   25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingaa 
ir geras perstatymui. Kaina ____15c.

Džian Bambos Spyčiai. — It kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, _ ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingom! 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi..................................... 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

o ' tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 
252- žmonių lopšinė. Knyga labai pa

mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
goję telpa'daugybė naujų, labai gra- Paparčio diedas ir keturios kitoą 

' ' ;1UĮĮU apysakos: (1) Neuzsitikmtis vyras;
: darbininkiškos, (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
tautiškos, humo- rėkta. Jose nurodoma kaip žmones 

Visos paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt- 15c
Anie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga 

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

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ke deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Fusi. 32..........  15c
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

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

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

KELEIVIS
253 Broadtvay,

So. BottOB, Maifc

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

miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale 
<sa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28..................................... 10c-

Lengvas Badas Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių Įr 

oasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
?ali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
fojė telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
i sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
ant, važiuojant kur nors, nuėjus 
rautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
kutį. pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
■'tarimu ir gramatika. Antra padidin- 
a ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Jichelsonas Pusi. 95..................... 35c.

'abatas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

■ daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
ė K. Stiklelis. So. Boston, Mass..

'909 m., pusi. 63...............................25c.
žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
v S. Lietuvaitė. Šo. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23...............................10c.
s ode Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

Til ėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
atal.kas ir laisvamanis privalo 
? perskaityti. 64 pusi................... 20c

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
ausine pi* tėvų vartojimas alkoholio 

nt j 4 vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
,a ners būti kūdikių tėvais, būtina? 
urėti perskaityti šitą knygutę. Pa 
.d daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
abošius. Pusi. 23............................10c.
lyla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
uolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
\ntra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- 
ai telpa teismų rekordai ir prirody- 
nai, kokių priemonių katalikai dasi- 
eidžia kovoj su socialistais. Su 
•aveikslais. 61 pusi ....•••••••• ■ 2oc
šocializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
;aip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
r kodėl turės būt pakeistas kapi- 
alizmas. Kaina............................ 25c.
Jeuvių šeimyną Istorija Juškevičiaus

Da nose. Jei nori žinoti, kaip seno
bėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
ą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
urėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
yrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
nyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
lekna........................................— 50c.

‘ratuose audeklo apdaruose . — 75c.
ytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis, 

kntra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
la. Kaina .....................................  25c.
Tateriališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos, 

ei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
airiausius nuotikius, tai perskaityk 

itą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
a protaujantiems darbininkams neap- 
ainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
’arašė Z. Aleksa. So. Boston, 
fass., 1913, pusk 80.....................
fonolegai ir Deklamacijos. Šioje kny- 

ių ir juokingų monologu ir deklama- 
ijų. Visokios temos 
evoliucionieriškos, 
istiškos ir laisvamaniškos.
kambios, visos geros. Tinka viso- 
iems apvaikščiojimams, baliams, kon- 
ertams ir tt. Antra pagerinta lai- 
a. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
sihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro 
Ueksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- 
-iso reikalaujamos tik 28 ypatos.
■5o. Boston, 1913, pusi. 61............... 25c.
šocializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
urėtu, peskaityti kiekvienas katalikas 
r socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
ertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
915 m., pusi. 24............................... 10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

-ekanJių dalių: (1) Giria ir moterų 
• ogimas'; (2) Lietuvos moterų ir vy- 
iškių šventės; (3) Lietuviai lieka vei
dais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai, 
’araša Z. Aleksa. So. Boston, 
(912 m., pusi. 32............................. 10c.
temė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

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

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

Lithuanian Sdf-Instruction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

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

KAIP FARMERYS NU
SKANDINO VAIKĄ.

' North Dakotos farmerys, 
i Gus Reinhold, tapo nuteis
tas sunkiųjų darbų kalėji 
man visam amžiui, nes teis
me prisipažino prigirdę: 
upėj 4 metų amžiaus vaiką. 

■Tai atsitiko 8 balandžio 
Farmerys teisinosi, kad jis 
buvęs labai girtas ir nežino 
Jęs, ką darąs. Bet jis aiškiai 
atsimenąs, kaip jis tai pada
ręs. Sako, nuvežiau automo- 

jbilium vaiką prie upės ii 
Įmečiau ji vandenin. Vaikas 
pasinėrė, bet paskui du syk 
iškilo viršun ir šaukėsi pa
galbos; aš apsukau automo 
bilių ir nuvažiavau namo.

Policija bet gi sako suž1* 
nojusi, kad tarp farmerio ir V 101^51 li£5 HCLl ICLklkS • 1 ą-ąą. •

alėje pasiliko piimininkas I0.™0"08 ««!a™ įideh gm
- - - cai ir nesutikimai dėl to vai

j ko. Jau kelis kartus buvę 
manyta išsiųsti tą vaiką kur 
kitur. Farmeriui rodėsi, kad 
tas vaikas ne jo. Jis turi dr 
6 vaikus.

HAMILTON, CANADA.
Peštukai valdybos nariai.

Balandžio 13 Kanados 
lietuvių Sūnų ir Dukterų 
draugystės buvo mėnesinis 
susirinkimas. Atsilankė be
veik visi nariai ir daug pa
šalinių žmonių. Svarstant 
einamus reikalus, buvo ma
tyti kokių tai nesusipratimų 
tarp vieno nario ir valdy
bos. Maršalka ir valdybos 
pirmininkas, ėmė karščiuo
tis, kad narys kalba ne pa
gal jų norą.

Pasibaigus susirinkimui ir 
išsiskirsčius visiems nariams 

ir maršalka. Sugrįžus nariui 
pasiimti skrybėlės, tuojaus 
koridoriuje pasigavo jį pir
mininkas ir mai-šalka ir pra
dėjo kumščiais per galvą

f J

Farmeriams reikia lietaus.
Vakarų Kanados farme- 

riai skundžiasi, kad nėra 
Teraus. Kviečiu laukams !a-

Teisėjas.—Sakai, kad pirma tai reikalinga drėgmė. Dau 
niekad teisme nesi buvęs? Įgiausia lietaus reikia Alber

Kaltinamasis.—Nekuomet. Įtoj ir Saskatchetvane.
Teisėjas.—Bet aš tavo veidą 

gerai atsimenu.
Kaltinamasis.—Tai labai ga

limas daiktas, juk aš tamstai 
degtinę pristatau.

PEKLA IR CHICAGA.
Chicagoj anądien buvo deba

tai klausimu, 
ar ne. 
karštai 
ga ?

Winnipege planuojamas 
naujas tiltas.

Tarp Winnipego ir St. 
Boniface miestų šimet ma
noma statu naujas tiltas per 
Raudonę (Red River).

ar yra pragaras, 
Tuo tarpu pekloj velniai 
ginčijosi, ar yra Chica-į

Atvažiavo Anglijos
ekspertai.

Šiomis dienomis Kana-
don atvyko Anglijos val-

MARSAS TI RI BŪT IŠMIRĘS smnčiąmi žemdirbys- dėjo kumščiais i -
tęs ekspertai. Jie apsistojo "mokinti, kaip reikia apsi- 

“Kodėl tamsta taip Įsitikinęs, Winnipego mieste f“ " • • , . . -
kad ant Marso nėra gyvybės?

“Todėl, kad da nei vienas mi
sionierius nebuvo iš tenai atva
žiavęs Amerikon aukų rinkti.”

Viena stenografistė. — Ar ta
ve bosas išsiveža kada nors Į ho- 
teli ant “good time”?

Kita stenografistė. — Jis nei 
pažiūrėt i mane nenori; 
šiurkštus, tartum aš bučiau jo 
tikra pati.

Gavau darbą prie “muving 
pikčių” už aktorių. Direktorius 
man duoda pirmutinę lekciją, 

i Sake: "Ve. kaip reikia smaugti 
J žmogų”’ Ir griebė mane už ger- 

___  Nuo to laiko aš jau nebe 
toks aktoriUP.

NETIKUSI YDA.
Rutkus: “Mano pati turi 

bai blogą atminti”
Butkus: “Viską užmiršta?”
Rutkus: “Ne; viską atsime

na.”

la-

Girdėjome, kad vienas lietu
vis Chicagoje bando išrasti iš 
plytų pastatytą garlaivi. Gal 
nors syki ir musų tauta pagar
sės išradėjais.

IR SKURDAS TURI GERŲ 
PUSIŲ.

Z

“Ar tamsta 
čiai ištikrujų 
nes?”

“Ne visai, 
nereikia valgyt varlių.

NEBEGALI EIT PAREIGŲ.

anglų kalbose 
pagerinta 

■•••*••••• 25c
Persistatydave

_ _ ii’ iš čia eiti susirinkime. Apmušę iš
bandys susipažinti su žemės bėgo ant gatvės kaip nekal- 
ukio darbais Kanadoje. Vė- ti avinėliai. Kažin ar visur 
liaus ekspertai vyks i Jung- yi-a tokia tvarka kaip pas 
tinęs Valstijas tais pačiais mus Hamiltone, o gal tik te- 
tikslais. nai. kur sėdi maskvos da-
n x . A • -i- - vatkos draugijų valdybosePatvino Assiniboine upe. ir mokina žmones „e žo.

Ledams susikimšus, šio- džiu, bet kumščiu i galvą, 
mis dienomis buvo labai pa- X.mis dienomis buvo labai pa
tvinus Assiniboine upė. 
Vanduo abiem pusėm ap
sėmė didžiausius laukus. 
Ties Polar Point farmeriai 
mėgino dinamitu išardyti su- 
sikimšusius ledus, bet nieko 
nepadarė. Vanduo pakilo 1-5 
pėdų ir nunešė daug triobų.

.v-.... . : - ąį _ _

JAI spausdinama c
5
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Kodėl Kanadoj degtinė 
brangi.

Daug amerikiečių važiuo-
Kanadon išsigerti. Bet 

nuvažiavę tenai jie pamato, 
kad tenai degtinė beveik 
brangesnė, negu Jungtinė
se Valstijose, kur ji yra už
drausta ir tai šmugelio keliu 
gali būt Įvežta. Taigi, kodėl 
ji Kanadoj tokia brangi? 
Tam yra priežastis. Po karo 

į Kanadoj viskas buvo apdė
ta mokesčiais. Viskas pa

lojęs i krautuvę žmogelis žiu- ango. Gjventojams sun- 
ri čielas veršis ant stalo guli. i u buvo išsimokėti. Taigi 

—“Kiek to veršio galva kai-‘^eidininkams atėjo mintis: 
nuoja?— klausia mėsininko.

“Vienas doleris” • ___  __
“Tai prašau man atpjauti ją 

palei pačią uodegą.
W. Orentas.

Zopustas. — Ve, kur eina jū
sų bendrovės prezidentas. Gir
dėjau, kad jis rezignavo?

Kopūstas. — Taip, reumatiz
mas ji taip suparalyžiavo, kad 
jis jau nebegali užkelt kojų ant 
stalo.

manai, kad betur-
nelaimingi žmo-j Sūnus,

Pavyzdžiui,
99

jiems

ŠEIMYNIŠKI REIKALAI.
Jis:— Ar teisybė, širdel, kaip 

žmonės šneka, kad tu su savo 
vyru faitą turėjai?

Ji:— Neteisybė. Mudu tik su
sibarėm ir aš ji šoviau. Dar oi.

r

įvairiu šaltinių surankiojo 
Pronskus. Spaudžia “Varpo” 

B-vės spaustuvė, Kaune.
Knyga leidžiama prenumeratos 

keliu.
TURINYS:

Dalis I Lietuvių praeitis 
arionizmo šviesoje. Europa nuo 
ledų gadvnės ligi 
C ’ 
reil šmė 
(Gudai) 
religijoj. (:?> Parusnės 
tos valstybė: 
Kryžiaus ka'

Dadis II.
tautų išsivadavime, 
jojo Unit-A 
tuvoi (1) p 
mo Lietuvoj 
tarizmo Am

Dalis III.
rady 
i ** 
in i 
T-

KROKODILIUS ESTIJOS 
PELKĖSE.

Šiomis dienomis i Estiją 
atvyko nedidelis keliaująs 
žvėrynas, kuriame buvo gy
vas krokodilius. Berenber- 
ge žvėrynas sustojo. Jo sar
gas pasigėręs užmiršo užda
ryti duris narvo* kuriam? 
buvo krokodilius Krokodi 
liūs išlindo iš narvo ir pra 
Įėjo šliaužti i pelkes. Vis? 
parą negalėjo rasti pabėgu 
šio krokodilio. Pagaliau ji: 
buvo rastas pelkėse pušiai 
sušalęs. Nelaimingam kro 
kodiliui teko padalyti karš 
tą vonią ir jis atsikvošėjo 
bet dabar jis serga nuo per
šalimo.

į kodėl nepaimti degtinės i 
— sako tas. valdžios kontrolę ir nepa- 

’ kelti jos kainos, kad reika
lingesnius daiktus galima 
butų nupiginti? Taip ir pa
daryta. Valdžia paėmė deg
tinę savo kontrolei) ir daro 
milžiniškus pelnus. Užtai giČIUOŽYKLOJ.

Tėvas:— Geras esi mano vai- i j *-i x i —
kas, Karoli, kad geibčiai skęs- *nt 
tantį Praneli. Ištikraju iš taręs buvo numažinti ir jie atpigo, 
išaugs didvyris.

:— Kaip aš negelbėsiu
—jis turėjo pasiskolinęs mano 
pačiūžas.

VAISTAI NUO GALVOS 
SKAUDĖJIMO.

Jauna panelė:— Pone gydy-' 
tojau, man galvą skauda. Ką 
daryti ?

Gydytojas: — Reikia tekėti. 
Tada vyrui ims galvą skaudėti. '

V 
'ši*
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X
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PAILSĘS?
Esorka Suteikia Naują 

Gyvenimui Prasmę!
Jėisru jūsų virškinimo siste

ma tinkamai veikia, jus galit 
daug žaisti, dausr dirbti ir pil
imi džiaugtis gyvenimu. Var
tokite Esorka, laiko įrodyta 
tonika. kad palaikyti normalu 
virškinimą, paKmevinti pilvo 
pakrikimus ir pašalinti konsti- 
pa«n;ą. Klausk savo aptieki- 
ninko.

... . . Kryžiuočių
Ordcno jralo. < 1) Ariorų rasės 

civilizacijai. C2> Gotai 
ir 206 metų arionizmo 

------- Lj suvieny- 
s. (4)---- 3fr<> metu
ro prieš lietuvius.

Lietuvos vaidmuo 
Kaip išbu- 

i' izmo idėja Lie- 
'»'• metų unitarioniz- 
j (2) 150 rfie-.ų uni- 
terikoj.
. Nuo Molocho ligi 
r?s. žmogaus, reli- 
'nir.ties evoliucija. 
- i vystė krikščiony- 

pasiekė laisvas žmo
gaus protas.

Dalis IV. Dvidešimtojo am- 
žiaus . filosofija. Pažiūros į 
draugiją, moralę ir religiją. 
(1) Praeities peržvalga ir atei
ties numatymai, pagai Dr. J 
Haynes Holmes. (2) Mažino? 
amžius ir semitizmo įtaka pagal 
Aldous Huxley. (3) Naujosios 
morales aušra, pagal prof. Will 
Jurant tli Humanizmas, pa
gal Dr. Curtis Reese. Kokia bus 
dvidešimto amžiaus žmonių 
draugija. (5) žmonių palinki
mas tikėti, pagal prof. Rob. J. 
Huteheon. Tikėjimas kaip idea
lų sąvoka (6) Gero gyvenimo 
idealai, pagal prof. Eustac' 
Haydcn Rajp susitvarkyti, kad 
musų planeta 1 utų miela vieta 
z-megui gyventi. (7) Ateities 
religija, pagal prof. (harles 
Eliot ir Dr. J. Holmes.

Knjga virš 300 pusi, su vir
iais, kaina $2.00; daugiau kaip 
viena kopiją po $1.75. Užsisa
kyti is kalno galima: “Varpo” 
Spaustuvėje, Gedimino g. N. ;18, 
K aunas. Lithuania; per šio lai
kraščio Redakciją; pas autorių,

J' I,r0T1^us, 5659 
Woodla«n Avė., Chicago, HI.

Redakcijos Atsakymai

radio 
gijos 
(1) K: 
bė. (2)

g
»

K. Trinkai.—Draugo ras 
tų sunaudoti negalėsime 
Neverta ginčytis su tokiais 
žmonėmis. Jiems tamstom 
žodžiai bus kaip žirniai i šie 
ną. Antroji korespondenci
ja daugiau panėši Į reklamą 
skelbimą. Skelbimus talpi
name tik apmokėtus. Prašo
me rašinėti iš lietuvių gyve
nimo.

Didžiausia Kviailyste
Balandis yra kvailių mėnuo, — 

bet ar jus žinote kokia yra didžiau 
šia kvailystė? Benjantin Franklv 
oasakė: “Nesveikata nėra klaida, liet 
kvailystė" Nesveikata paprasta 
reiškia nešvarumą, o sveikata reiš
kia, kad užlaikai kūną švariai, išvi- 
laus ir išlf.-ko.
rRINERIO KARTUS VYNAS 
išlaiko jūsų kūno mašineriją šva 
■ią ir todėl geroj tvarkoj. “Chicago Į 
Vas. 27. — Vartojau Trinario Kartų 
Vyną per 5 metus ir žinau, kad bė 
o bučiau ligonis. Tas įstabus vaista' 
talaiko mano sveikatą ir energiją 
Geriausioje padėtyje. Mrs Juliana 
arecki.” Bandyk jį. vaitok regulia

riai, 1 stalavą šaukštą už pusvalan- 
ižio prieš valgį! Visose aptiekose 
Sempelis nuo Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashiand avė., Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS, Dept. 6.

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

rii «t



No. J b. Balandžio ibdu.

IŽAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(b no musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

If ŠVENTEŽERIO 
PADANGES.

DU PATRONU JAU 
PATUPDĖ.

Rietavas. Telšių apskr.— 
Šiaulių apygardos teismas 
bu v. Rietavo buhalterį P. Jo- 
nušauskį patupdė 6 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
kasininką P. Mockų 2 m. # 
mėn. Abudu nuteisti už išny
kimą iš kasos virš 30 tukst. 
litų. Tai atsitiko tais laikais, 
kada Taryboje su “bedie
viais” kariavo klebonas 
Spudas ir kun. Dikinėvičius 
ir Syras. Jie labai buvo prie
šingi, kad iš aukščiau minė
tų piliečių nebūtų atimta ka-' 

. . , . sa ir kad nebutu padaryta
nepei senai tapo apdėti mo- revizija.
kesni i musų šuneliai. Už: nahar e-al ir davatkos su- kiekvieną šuneli turėjom su-JpraSy kadlnuo metu ant val- 
mokė :i po 1 lit. 50 cent. Iš- kiečių vadu kunigai visai 
davė tam tikrus medalius su be reikalo pyko. Labai gai- 
šuns : -;alva ir numeriu. Paka- la> kad už anuos piliečius 
binor i juos ant kaklo ir mu- dabar ūkininkai turės sumo- 
sų šu lėliai net linksmesni kėti apie 20 tūkstančiu litu, 
pasidarė, matyt ir jiems pa- Butų labai sveika, kad anuo 
tinka žibučiai. Tik savinin- meįU vienybę palaikę atsa
kai pakaušius gramžia, ja- kvtu Tarybos nariai, o ne 
vai ligųs, pinigų nėr, o niekuo nekalti ūkininkai, 
kraut avėse viskas brangu, j 
Manėm pavasarį javai kiek 
pabrz ngs, vienok ne. Kvie
čių c?ntneiTs, 18 litų, ragių 
8 lit., avižų 6 lit., bulvių 3 lt.

Lie uvos fašistai ir šunis 
i medaliais apkarstė.

Vi: i puikiausiai žino kaip 
musų fašistiniai “činaunin- 
kai” myli “cetlikus” arba 
kaip (ie sako, medalius. Pra
deda: it Smetona ir baigiant 
papr< stu pisoi ium, visi jie 
apsik irstę, nelyginant avys, 
birko nis. Tegul sau kabinė
tųsi, kad ii- ant nosies, nebū
tų ga la, bloga tik tame, kad 
toms “birkoms” padaryti 
eįkvo jami pinigai. Pinigų 
musų ponai moka rasti: štai

= —---------- - ~
RINKIMAI JAPONIJOJ.

KELEIVIS.

I

Svarbus Prane-
šimas.

šiuomi pranešu visiems lietu
viams ir mano pažystamiems, 
kurie žada ir nori važiuoti i Lie
tuvą GEGUŽĖS 24-tą DIENĄ, 
su Ekskursija Skandinavian 
American linijos laivu "OSCAR1 
II/’ tai visi bus po mano ypatiš- 
ka priežiūra nuo pat pradžios 
kelionės iš Amerikos iki nuva
žiavimo i Klaipėdą ir Kauną. 
Sveikatos reikalais ant laivo per 
visą kelionę bus aprūpinti kartu 
su laivo gydytoju. Kadangi esu 
važiavęs keletą metų atgal i 
Lietuvą, tai žinau kas reikalin
ga yra dėl laimingos ir linksmos 

Šitas paveikslėlis parodo japonų mitingą per buvusius nesennai rinkimus. Laimėjusi rinki- kelionės, ir kad nebūtų jokių 
mus partija nešioja savo lyderi ant rankų. j kliūčių kaslink sugrįžimo ir tt.

Laikas gana trumpas ir kurie 
žadate važiuoti, tai meldžiu pra
nešti tuojau man vpatiškai arba 
i "Amerikos Lietuvio” Agentū
rą. Tada visi jūsų reikalai bus 
mandagiai ir gerai aprūpinti ir 

• turėsime linksmą kelionę. Su 
gilia pagarba,
DR. J. SEYMOUR-LANDŽIUS

51 Providence Street.
Worcester, Mass.

Tel.: Park 5873 arba Park 5318

I
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Geriausias daik
tas vartojimui 

namuose
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____ Anheiiser-BasA

Budroeiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TURTINGAS SUDĖTY 

NĖRA GERESNIOLietuvos Fašistų Vergijoj
- J. KRUKON1S. =

Petrauskui išvažiuo- į kuomet pranyksta. Jis čia, 
1 B netiktų — pergeras. 

dovanojo pluoštą gėlių. Vie- Bet čia jis savo gerumo ro- 
ną iš jų, raudoną rožę, jis dyti negali. Jis automatiš- 
prisisegė prie kratinės ir vi- ■ kai turi pildyti tą ką Įsako 
su keliu ją turėjo. Su ta rože 
įžengė ir į šiuos žabangus. 
“Nuplėšk tą rožę!” — buvo 
pirmas viršytos įsakymas. 
“Kodėl?” — paklausė Pet
rauskas. “Ne tavo dalykas!” 
—subliovė vėl vii’šyla. “Ka
da puošeisi raudonomis 
spalvomis, bet čia jų nevar
tosi !”

Aš žiurėjau į Petrauską ir 
kartu su juo pergyvenau tą 
patį. Jis nutraukė nuo krati
nės rožę, palaikė rankoje, 
pažiurėjo į ją, nuglebę jo 
pirštai išsitiesė ir... rožė nu
krito ant žemės.

Tamsus bernas—musų 
viršyta.

Vii-šyla... tamsus kaimo ar 
miestelio beimąs, už grašius 
ir “ciną” (laipsnį) “pasižy
mėjęs,” apsieina žiauriai ir 
stačiokiškai. Paniurusios jo 
akys pasako ir būdą. Švep
luojąs liežuvis mala ir mala, 
įsakymus gamina taip spar
čiai, kad net seilės tyška. 
“Paduokit viską, ką turit, 
čia ant stalo!” 
kit!” “Tu pirmas!” 
do pirštu i mane. Pildau įsa
kymus ir nežinau, ar taip pa
taikysiu? Nusimečiau dra
bužius, likau tik apatiniuose 
ir laukiu. “Ko stovi? Ir ba
tus ir baltinius!... viską da- 
loj!” Išpildžiau ir tą, ir sto
viu kaip motinos pagimdy
tas. Prasivėrė durys ir Įėjo, 
su raudonu kryžium ant ran
kovės, mažesnis už mane ne
užauga — feldčeris. šis mi- 
zemas kareivėlis Čia laiko
mas musų sveikatai apžiu- 

vežimai. rėti. Priėjęs apčiupinėjo 
liko mano kūną ir pasakė “svei

kas.” Ir taip visus. Tuo tar
pu viršyla įkaitęs darbavosi 
su musų drabužiais ir kitais 
daiktais. Knygas, rašytus 
popierėlius, pinigus, jis ati
dėjo į šalį, gi drabužių kiek
vieną siulelę pirštuose iške
deno, iščiupinėjo ir taip “su- 
prosinęs” įsakė rengtis. Net 
batų padai, pančekos (koji
nės) buvo neužmiršti. Kc 
jis jieškojo? Ką gali įsineš
ti, sakysim, siūlėj? Juk tų 
kratų jau turėjom dešimtis’ 
Į tuos klausimus, aš manau,

PAŽAIDĖ IR SUŽEIDĖ. | aJ\las biurokratas gali at- 
™ i - - iz -v -• t - 'sakyti: Tokia kalėjimųMedine. Raibučių kaime tvarka;- jujų .tradicija’

—- 1 Tikrumoj, visi tie “formalu-
,mai” tik didesnei žmogaus 
paniekai taikomi.

Durys vėl valandžiukei 
prasivėrė ir įėjo karininkas. 
Tai buvo stovyklos komen
dantas — kapitonas Rudai
tis. Tas pats Rudaitis, kuris 
1926 m., laike perversmo.

B.
jant iš Šiaulių mergelės pa- rodos,

laikraščio korespondentas. 
Visi kiti socialdemokratai ar 
valstiečiai liaudininkai. Vie
nas senas amerikietis, rodos 
Ermonas, (pavardę jau gerai 
nebeatsimenu. Abelnai vis
ką rašiau prisimindamas iš 
atminties, nes išeinant iš

\

aukštesni jo viršininkai — 
kotai. Gal dėl to Rudaitis 
veik visą “vykdomąją val
džią” pavedęs dęržymordai stovyklos jokių užrašų išsi- 
viršylai ir pats musų akyse!] 
retai kada rodosi. Pamatęs Ii 
mus, komendantas pradėję i 
juokauti, žmoniškai kalbėti 
Visi jam pažįstami ir žino
mi žmonės, negi gali kitaip 
elgtis. Šitą pastebėjęs viržy- 
la irgi permainė “toną.” Šis 
asilas pirmiau matyt manė 
kad jis turi reikalo su to 
kiais jau valkatomis žyde 
liais, komunistėliais, kokit 

I pilna stovykla. Komendan 
tas percenzuravo kiekvien: 
knygą, kiekvieną popiergal 
ir ką galėjo atidavė. Pon 
knygų anglų kalboje, ko 
mendantas nevaliojo per- 
cenzuruoti. nes nemoka ang
lų kalbos, ir todėl jų neno
rėjo leisti įsinešti į stovyklą, 
bet užprotestavus prieš tai 
—leido. Pinigus visų paėmė. 
Stovykloj nei vienam nelei
džiama įsinešti pinigų ir jų 
laikyti. Tas daroma tuo išro- 
kavimu, kad internuotieji 
negalėtų papirkti sargybinį 
kareivi ir neišbėgtų iš sto
vyklos. Visų pinigus laiko 
komendantas pas save ir 
kiekvieno veda “einamąją 
sąskaitą.” Knygoje rašoma 
avo įeigos ir išlaidos ir kiek
vieną mėnesį pats eini patik
inti savo sąskaitą ir pasira
šyti.

Komendantą mes papra- 
;ėm, kad duotų mums atski
ra kambarį, kur galima bu- 
:ų susitelkti maždaug vienų 
pažiūra, išsilavinimo žmo
nėm. Prižadėjo tą padalyti, 
bet tuo tai-pu neįrengti t. y. 
nėra narų. Po šitų ceremo
nijų. vii’šyla išvedė mus nu
rodyti kambarį, o stovėju
sieji prie durių kareiviai ligi 
vartų palydėjo. Sargybinis 
atrakino geležinius vartus ir 
mes atsidūrėm kieme. Sto
vėjusių ir laukusių musų at
einant “katoržninkų” būrys 
sušuko “Valio!” Mes atsa
kėm tuom patim, bet čia sto
vėti nėr kada ir nusiskubi- 
nom paskui viršylą užimti 
“butą." Atvedė mus į kame
rą num. 16 ir liepė laikinai 
čia apsigyventi. Paskui mus 
atgužėjo ir visi šių “palo- 
čių” gyventojai, bet kad į 
svetimą kamerą įeiti drau
džiama, tai jie liko už durių, 
koridory. Jie visi ištroškę ži
nių iš “laisvės.” Nekurie iš 
jų čia sėdi taip senai, kaip 
sena Lietuvoj diktatūra ir 
todėl norėtų žinoti kas de
dasi aplinkui. Valandėlę 

—........, ^.v^o..«Jmes pašvenčiam susipažini-
budamas karo policijos vir-'—"; 
šininku, išvedė komandą 
neva esamą valdžią ginti, 
bet kareiviai pasirodė su 
tuščiais ginklais t. y. “pa-

-r _ - „ - _ miršo” pasiimti šoviniu (kul-
vo mėn. emigravo 1202, va- ėmė iš Domarko 60 litų, pi-1 kų), simpatiškas žmogus, 
sario — 644. niginę ir vidaus pasą. (Šypsena nuo veido retai

UŽTROŠKO TRYS 
VAIKAI.

Babtų valse., Vilčatavos 
kaime Satkavičiutė Zofija 38 
metų, pakūrenus krosnį, pa
liko gryčioj 3 savo mažus 
vaikus, ir nuėjo pas kaimy
nus, bent už kilometro at
stumo. Krosnies juška ir gry
čios durys paliko uždarytos. 
Po kiek laiko grįžusi, rado 
visus tris vaikučius durnuose 
užtroškusius. Tardymas iš- 

. . .- . j . • aiškfris ši ivvki, bet žmonėsdengu is narių duotųjų ga-,kalba ............. -

LIKVIDUOJAMA ŪKI
NINKŲ SĄJUNGOS 

CENTRALINIS 
BANKAS.

Pasibaigęs Ūkininkų są
jungos centralinio banko su
važiavimas radęs 1,204,000 
litų r aostolių, nutarė banką 
likviduoti ir nuostolius pa-

visaip. Satkavičiutė 
buvo neturtinga ir, kaip 

irAiiMF įtina i iftiivnę žmonės kalba, neturėjusi 
DFR SU VOKIETUA kuo ™aitinti Vaik» UŽdar’
DER r BOS SU VOKIETIJA nieRur nėra? prieglaudos 

Kaune tęsiasi Lietuvos nepriima, jokio turto neturi.

rantijų.

derybos su Vokietija dėl 
Klaipėdos krašto.

Sv irstoma kalbų klausi
mas. Lietuvos tezė sako, kad 
Klaipėdos krašto valdinin
kai turi mokėti dvi kalbas — 
vokič čių ir lietuvių. Vokie- 
čių tezė sako, kad dviejų 
kalbų klausimas esąs garan.- 
tuota teisė piliečiams pasi
naudoti viena kuria kalba 
per vertėją ar per valdinin-į ]vg 
ką, mokanti abi kalbas.

Lietuvos delegacija nuo’darbe šleisnerytė laikomi 
savo tezės nenusileidžia, o 
Vokiečių sutikusi, kad nau
jai priimami valdininkai tu
ri mekėti abi kalbas.

Konferencija išklausė 
Klaipėdos Seimelio atstovų 
pranešimą.

Vokietija ligi šiol Klaipė- navo miško. Rąstų atvažia- 
dos valdininkams, išmoka Vo vežti vos keli .Z* 
skirtumą tarp Vokietijos ir Bebeik visi rąstai 
Lietuvos algų. Anksčiau jau nesuvežti, 
buvo susitarta, kad Vokieti
ja tą kompensaciją išmokė
tų vienu kartu.

KLAIPĖDOJ IŠKASTAS 
IŠ KAPO MATULAITIE

NĖS LAVONAS.
Klaipėdoj policija su gy

dytojais iškasė mokytojo 
■ Matulaičio žmonos kūną, 
j Čia pat prie kapo padarytas 
skrodimas. Išimtos kai ku- 

Įrios lavono dalys, kurias tirs 
'nuodams rasti, likusios da- 

: vėl užkastos.
I " Matulaitis ir jo bendra- C'tl A 1 ■» Ir- -į

kalėjime.

RENAVIŠKIAI NENORI 
STATYTI BAŽNYČIOS.

Renavas. Klebonas per 
pamokslą ragino, kad para- 

Ipijiečiai vežtų rąstus iš Re-

t

APIPLĖŠĖ KELY.
Vykstant iš Veviržėnų, 

Andrijavo link miške buvo 
apiplėštas Metrikas Alfon
sas. Piktadariai iššokę iš 

______   miško ir šviesdami elektros 
formas įstatymu iš Žagarės lempute Metrikui Į akis pa- 

__ _________ __ '_______ ” 1—> pakelti rankas 
savin ta žemės vienas antras aukštyn, atėmė 200 litų pa
laukus ir priskirtas prie Ža
garės miesto. Tą žemę mies
to valdyba mažais sklype
liais išnuomuodavo bied- 
nuomenei. kuri savo ranko
mis apdirbdavo ir įtręšda-

NORI GRĄŽINTI NUSA
VINTĄ ŽEMĘ.

Žagarė. Einant žemės re-

dvaro p. Nariškino buvo nu- reikalavo

nigų ir auksini amerikoniš
ką laikrodi su auksiniu rete
žėliu.

vo. Dabar kalbama, kad tą du 15—17 m. berniukai f 
žemę atimsią ir vėl grąžin- “padirbtu” karišku šautuvu 
šią Nariškinui. Biednuome- išėjo miškan “pažaisti.” Be
ne yra labai susirapinusi ir * ’ ’ 1 ‘----- —
tuomi piktinasi.

ir juokaujant, vienas antrą 
peršovė. Kaltasis ginklą, 
matomai, imetė Merkin. Su- 

ŽMONĖS BĖGA IŠ LIE- žeistasis patalpintas ligoni- 
TUVOS. nėn.TUVOS. 

25?į&U93Ai®' APIPLĖŠĖ IR PABĖGO. 

482, į Kanadą 209, i Urug- Kely Raguviškiai—Lau- 
vajų 68, j Suvienytas Valsti- maliai Kretingos valse, išėjo 
jas 72, i Palestiną 14, Į Mek- iš Žalgirio miško 2 nepažĮs- 
siką 5, kitur 1. tami vyriškiai ir vienas iš jų

Emigracija padidėjo: ko- gesindamas revolveriu at-

“Nusireng-
paro-

'mui su atrastais kameroj 
I draugais. Čia jų apie tuzi
nas. Yra jau sensterėjusiu; 
yra vienas ir visai jaunas 

• apie 17 metų. Vienas Klai- 
j pėdos krašto suvokietėjęs 
lietuvvs ar sulietuvėjęs vo- Pietys "Memeler Damffort”

nešti neleidžia). Beje, čia 
radom ir “Keleivio” skaity
tojams žinomą poetą Vladą 
Šaulį. Visi jie, žmonės nėję 
mokslų, vienok apsiskaitę 
prasilavinę ir ši nykų nelais
vės laiką, už grotų, užsibrė
žę gražiai išnaudoti — pasi
mokyti. Po vakarienei, žiu- 
•iau, visi apsėdo stalą su 
knygom, sąsiuviniais ir mo- 
zosi: viens gramatiką, kits 
ritmetiką, kits kitus moks- 
us. “Tik mokytojų mes ne- 
urim — skundėsi jie—viens 
zitam rodom, bet kad visi 
iek teišmanom.” Ir džiau

gėsi musų atvykimu, girdi, 
dabar bus kam mus pamo
kyti.

Kambarys didelis. Vidu
riu eina dvi eilės narų. Tiek 
privargus po policijos lan
dynes, čia atrodo kaip roju
je. Kiekvienas turi šiaudų j 
matracą, šiaudų paduškėlę, 
paklodę ir antklodę. Kiek- ' 
vieno “lova” gražiai sutvar
kyta. Kambarys išplautas. 
Ilgas stalas, du suolai, len
tynos. ant jų dubeniai, šauk
štai ir kit kas. Į gatvę keturi 
langai. Musų “rūmai,” ka
daise buvęs klioštorius, ku
nigų seminarija, stovi ant 
kalniuko. Prieš langus, ki
toj pusėj gatvės, apie 150 
žingsnių nuo čia, ant kito 
kalnuko — bažnyčia. Že
miau, slėny, policijos sto
vykla ; toliau paštas ir vėl ei
nant Į kalną, rikiuojasi mie
stelio trobesiai. Kloniu teka 
gražus, nemažas upelis. Jis 
juosia musų stovyklą, su vi
sais jo trobesiais, aplinkui. 
Gražus sodeliai, aukšti topo
liai ir jovarai. Gražus vaiz
das. Aš ilgai čia stovėjau ir 
svajojau. Šitie vaizdai man 
matyti. Jie, kopija tų vaiz
dų, ką mačiau Ukrainoj, to- 

: kiam pat užkampės mieste-
■ ly, Velykije Sorocinci. Šitie
■ reginiai primena man links

mas, smagias prabėgusias 
dienas nors ir svetimoj šaly. 
Tėn po sodus bėgioja lais
vas kaip paukštelis. Ten my
lėjau juodaakę mergužėlę. 
Ten... mylėjau viską, viską... 
Ten gyvenimui ruošiausi, 
kuriau ateiti laimingą; čia...Į 
gyventi nebenoriu... čia ka
lėjimas, nelaisvė!... Ir tai čia 
—tėvynė mano?!... ten gi 
buvo svetimas kraštas.

Svajonės nuveda žmogų 
toli, toli. Svajonių pagautas 
žmogus užmiršta viską. Ir aš 
negirdėjau net kelių kvieti
mų vakarieniauti.

(Bus daugiau)

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą pati apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai r? paveikslu kai
nuoja daug brang au, nes kainuo
ja padarymas klišes. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Vilkijos v., Ringovės vien
kiemy per neatsargumą ben
zinu nusinuodijo Emilijos 
Šaltuvienės mažametė mer- j 
gaitė. * i

t

i

i

I

R DIEMOS AMT ¥AMDEMYNO
PER CHERBOURG— 
. 6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir į
LIETUVĄ

greičiausiai^ garlaiviais
BREMEN

IR
EUROPA

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba 
NORTH GEKMAN 

LLOYD
65 Statė Street.

Boston, Mass. J

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS
Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos Ame* 

rikoje Rengdama Didelė Ekskursija

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

Birželio-June 11 dieną, 1930 m.

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvauki! 500 metų 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti šventėje.

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI IŠ CHERBOURG 
Į KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU.
MAŽIAI NEGU 8 DIENOS { LIETUVĄ

Informacijų kreipkitės Į
J. AMBRAZIEJUS,

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
"VIENYBĖ”,

198 Grand St.. Brooklyn, N. Y. 
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St., Waterbury, Conn. 
A. S. TREČIOKAS,

197 Adams St, Newark, N. J. 
J SEKYS

226 Park St., Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS”,

1739 S. Halsted St., Chicago Jll. 
A. VELECKIS,
502 South A v., Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St, Chicago, UI. 
“DIRVA”,

6820 Superior Av„ Cleveland.O. 
K MAKAREVICIUS,

95 Liberty St., Ansonia, Conn. 
K VAIŠNORA,

Franklin Savings ir Trust Co. 
Pittsburgh, I’a 

J J URBSZO,
187 Oak St., Lavrence, Mass. 

“AMER. LIETUVIO” Agentūra 
11 Vcrnon St.. Worcester, Mass.

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, III. 
A. VARAŠIUS.
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh,Pa. 
MISS J. RODIS (Rauktytė),

50 Sterling St., Worcester,Mass. 
N. GENDROLIUS,
395 Broaduay, So. Boston, Mass.
K. KA2EMEKAS,
793-797 Bank St. Waterbury, Ct. 
P BARTKEVIČIUS,

678 N. Main St., Montello, Mass. 
K. SIDABROS,

875 Cambridge St.,
Cambridge, Mass. 

VITKAUSKAS,
Richmond Trust Co.,

AUegheny Av. Phila..Pa.

’■ Kensington Avenue, 
Roseland-Chicago, III.

J.

2701 E w _ ___________
M BIEKŠA, “Sandaros” Ag ved. 

373 Kensinuton Avenue.

arba i

UNITED STATĖS LINES
75 Statė St- Boton, Mass. 45 Broadway, New York City
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Vietinės Žinios
PIRMOS GEGUŽĖS 

PRAKALBOS.

Mass. valstijos senatas at
metė bilių, kuriuo norėta 

noma knygų rašytoja ir kri-'P^P3^^.^ dubininkams tei- 
tikė. Mii Marion Goddtte. < pikuoti ir reikalauti 
Dabar prie jos prisikabino, pnpazinnno unijos dirbtu- 
imigracijos agentai ir nori?'^- se(1 /aJ>nkan-
ją deportuoti Kanadon, sa- Iai- todėl jie negi balsuos 
kydami, kad ji yra Kanadoj i Pnes >axo inteiesus. 
gimusi ir nelegaliai čia gy- ’ 7 .
venanti. Jie dar kaltina ją; Policijos, apskaitliavimu, 
svetimą pavardę vartojant, pereitą nedeldienj į Revere 
Mergina bet gi tvirtina, kad beac l ^UY° su^a2iavę 100,- 
ji gimusi Bostone, šią savai- amonių.
te vra nagrinėjama jos by-; ~ . \
la I Dorchestery pereitą ne-

___________ idėldienį plėšikas nušovė po- 
59 streikieriu byla. licmaną Dwj erį. Plėšikas 

. norėio įsilaužti į aptieka, 
Si panedeli aukštesne p0Hemanas jį užtiko ir 

norėjo suimti.

Nori deportuoti rašytoją.
Bostone gyvena gerai ži-

Art. Babravičiaus koncertas
Į Pereitą nedėldienį South 
Bostone buvo artisto Babra
vičiaus koncertas. Publiko? 
prisirinko pilna salė. Daini
ninkas išėjo scenon daktaro 
lydimas, nes buvo pritrenk
tas automobiliaus nelaimėj 
ir jautėsi gana silpnas. Nors 
kvėpuoti jam buvo sunku.' 
tečiaus balsas buvo geras,' 
geresnis negu kada nors pir
miau. Geriausia buvo sūdai- teismas svarstė apeliaciją 59 
nuotos “Naktis." ‘Kazbe- rubsiuvių streikieriu. kurioj 
kas." “Balandis” ir “Ei, buvo nuteisti policijos teis- 
uchnem!” muose. Devyniems bausmė

Be p. Babravičiaus šiame po $5 buvo palikta, o kiti' 
Ikoncerte dainavo ir p-lė paliuosuoti, jų bylas pade-! 
Stoškiutė iš VVorcesterio. Ji dant “on file." 

j yra da jauna dainininkė ir 
Ituri gana gražu balsą, tik 
[jos technika turi dar truku
mų.

P-lė Tataroniutė prie pia- praktikuoti 
Ino atliko savo užduotį labai Vienas t x 
.puikiai. Žinoma, ji neveltui metų amžiaus senukas.

Ateinantį nedėldienį bus 
darbininkų šventės 

apvaikščiojimas.
Kadangi Pirmos Gegužės 

Šventė šįmet .pripuola darbo 
diena, tai socialistai nutarė 
perkelt jos apvaikščiojimą į 
nedėldienį. 4 gegužės, kad 
davus visiems darbinin
kams progos joje dalyvauti.

Tuo tikslu ateinantį ne
dėldienį South Bostono Lie
tuvių Salėj yra ruošiamos; 
didelės prakalbos, kurios 
prasidės 7 valandą vakare. 
Kalbės anglų socialistų or
ganizacijos sekretorius drg. 
Levvis, “Keleivio" red. Mi
chelsonas ir J. Krukonis.

Vakaro pamarginimui 
bus muzikos ir dainų. Adelė 
Vaigauskaitė paskambins 
pianu solo Adelė Velyekiu- yra muzikos mokytoja. į vadinasi Patrick Finlav ir j

~ smH1KU so-°., ir Jauna’j Bendrai imant, koncertas iki šiol buvo real estate'biz-1 
sis Brazaitis smuiku solo, o buvo geras ir smagus. Invje. 
dainininkas J. Bulskis pa-į Ponas Babravičius dabar 
dainuos. Be to da žada būti' rengjasį Chicagon. Kaip ro- 
ir Socialistų Partijos smui- (los? šią <ąvaitę jįs jau atsi. 
kininkės. (sveikins su Bostonu. Jis ga-

Reiškia, be prakalbų bus ■ vo nuo p. J. E 
da ir koncertas. Įžanga ne-!cagos laišką, 
mokama. Visi darbo žmo- ” • 
nes yra kviečiami ateiti iri 
kartu su kitais savo drau-i 
gaiš paminėti tarptautinę! 
savo šventę.

Anglai socialistai Bosto
ne apvaikščios Pirmą Gegu
žės šio ketvergo vakare Tre
mont Temple Salėj, 82 Tre
mont st. Kam paranku, pa
tartina ir tenai dalyvauti.

I
Policijos apskaitliavimu,

Nušovė būtie gėrį.
Walthame pereitos pėtny- 

čios rytą buvo atrastas nu
šautas Joe Collura, visiems 
gerai žinomas to miesto but- 
legeris. Ji rado gatvėje su 
peršauta galva. Manoma, 
kad jį bus nudėję priešin
gos šaikos butlegeriai. Ka
dangi Collura buvo turtin
gas butlegeris, tai katalikų 
kunigas palaidojo jį ir išgy
rė, kaip geriausi ir pavyz
dingiausi pilietį.

BARGENAS
Geležiniu Daiktų 

ir

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE, MASS.

GUARANTEED PURE SHELLAC 
Orange or White .... $2.49 gal.

$3.00 STANDARD FLOOR 
Varnish ....................... $1.98 gal.

Standard Ha t e Glass Best Paint
for inside and outside . $2.49 gal.

Tikra kaina $4.00 ir $4.50.

Elijošiaus iš Chi- 
, kad 11 gegu

žės tenai yra ruošiamas jam 
koncertas Lietuvių Audito
rijoj. Chicagiečiai jau senai 
p. Babravičiaus negirdėjo.' 
todėl p. Elijošius mano, kad! 
į Lietuvių Auditoriją publi- 

Įka netilps.
i

LIETUVIŲ M. ŽINYČIO- 
JE VEIKALAS

Įvyks Gegužės-May 4-tą 
.dieną, 1930 kaip 7:30 vai. 
i vakare L. M. Žinyčioje. Ši 

146 nauji advokatai. !\eika’« Persta^ grupė 
... - Amerikonu artistu iš Brook-Siomis dienomis 146 nau-

advokatai ga\ o teises. Lietuvių Žinyčios Minis- 
advokatuią. terjs p. Kubilius ir valdyba 

tai p jų buvo jau 66 Kviečia, visus dalyvauti ir pa- 
■ J J?: matyti šį gražų veikalą, ku- 

’iris atvaizdins pavasario 
reikšmę. Įžangos nebus, nes 
artistai perstatys šį veikalą 
dėl L. M. Žinyčios veltui.

L. Ž. Komitetas.Džiaudama drapanas 
puolė moteris.

; Džiaudama drapanas 
jMedforde nupuolė nuo ant
rų lubų balkono Mary A. Po- 
įland. Krisdama žemėn ji su
silaužė galvos kaulą.

nu-

NORINTIEMS KELIAUTI 
Į LIETUVĄ.

Bostono laivas Cleve-IŠ
land išplauks Birželio-June 

■8 d.
i kuri keliauja
i pėdą. Kurie norite sykiu ke
liauti su dideliu lietuvių bu-

su Lietuvių ekskursija, 
tiesiai Į Klai-

|

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

t’*LANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 va*
NEDĖLIOMIS 
iki 1 v. po pietn

Seredomi. iki 12 diena
Ofisas "Keleivio’’ name

UI Br»adway, tarpe C ir D Su
S«». BOSTON. MASSi

•X—•

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

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

CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optometnstas

Black Screen Paint .... 95c. gal.

Standard Shingle Stain 99c. gal.

Standard Floor Paint .. $1.99 gaL
Tikra kaina $4.00.

SCREEĖN WIRE BY THE ROLL 
Black Gaivanized Copper
Sq. Ft. 2c. 2Uc. 5^e.

Trąšos 100 sv. bagč .............. $2.95

Spading Forks ... ... 98c.

Garden Rakęs and Hoes .... 49c.
Guaranteed 50 Foot

Garden Hose $3.79

Tel: Hancock 6105—6106 
Dykai Vietos Pristatymas.

SOUTH END
Hardware Co.
1095 Washington Street,

Prie Dover St. EI. Stoties

i

i l

Dr. Samuel Horne
SPECIALIZUOJA

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

Ofiso valandas 9—5.
100 Boylston St., Boston. Mass. 
Rūmas 1018 Tel. Liberty 2449

;dr. j.marcus į 
Į Iš MASKVOS IR KAUNO I 
J Specialistas slaptų ir kroniškų ligų | 
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos. J

Elektriką ir 606 gydoma •
jei reikalas. ,

] 261 Hanover St., Boston. Office 7 Į
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. | 
J Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. • 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. J* ---- ---- ------------ 4

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUAKE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

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 Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

I

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

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

Mikas Petrauskas ketina
koncertuoti.

"Keleivio” redakcijon bu- iau’ nevilkindami nė dienos, 
? arba ypatiškai 

du kon- kreipkitės dėl sudarymo vi-
arba ypatiškai

X

vo atėjęs Mikas Petrauskas
ir sakėsi planuojąs . .
certu, vieną South Bostone. reikalingų dokumentų 
kitą Lavvrence. Laiką pa
skelbsiąs vėliau. Sako, rei
kia prigulėt prie Amerikos 
masonų, tai koncertai sek
sis.

JUS ŽINOTE KAD
BLUE RIBBON MARKET

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

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

BLUE RIBBON 
MARKET

Broad way,

Ačiū visiems!
Sanrišy su buvusiu mano 

koncertu South Bostono Mu- 
nicipalėj Salėj praėjusį ne
dėldienį. šiuomi reiškiu šir
dingiausi mano ačiū visiems 
rėmėjams.

Prieš pat koncertą man 
pasitaikė būti automobi
liaus nelaimėj. Važiuojant 
man su p. K. Šidlausku neti
kėtai kitas automobilius 
trenkė į musų vežimą iš už- 
jpakalio, apvertė mus ir 
smarkiai pritrenkė. Kuo to 

!laiko nuolatos esu daktaro' 
[priežiūroj ir abejojau, ar ga-' 
liesiu koncerte dalyvauti. 
Koncertas tečiaus pavyko ivent°jy skaičium 

I visais žvilgsniais, ir už tą'myn’ 0 Roxbury kįla. 
pasisekimą aš esu daugiau-' . /------- ;------ y
šia dėkingas tiems drau-i Policija dabar daro vajų 
gams, kurie atsidėję jam!Piae.s 3.uos. automobilistus, 
dirbo. Dėkuoju taipgi spau-.’^urių žiburiai netvarkoj, 
dai, biznieriams ir publikai? 
kuri parodė man tokios šir
dingos užuojautos.

Šią sąvaitę aš jau Bosto
ną apleidžiu, bet bostonie
čių svetingumo ilgai, ilgai 
neužmiršiu.

J. Babravičius.

Dideli miškų gaisrai Bosto
no apielinkėse.

Bostono apielinkėse ir vi
su pajui iu ligi Maine’o vals
tijos dega miškai. Lietaus 
senai jau nebuvo, pernykš
tė žolė išdžiūvus kaip šiau
dai, todėl palankiam vėjui 
pučiant liepsnos siaučia vi- 
...mis kryptimis. Pajūry su
degė daug vasarnamių ir 
daug dar gali sudegti, jeigu 
neužeis lietus ar kitokiu bu
du ugnis nebus sulaikyta. 
Netoli Saugus miestelio pe
reitą sąvaitę sudegė 7 trio- 
bos ir 500 vištų.

i Bostono majoras Curley
i pataria sumažinti mašinų
■ darbą, o duoti žmonėms 
i daugiau dirbti rankomis, 
į tuomet daugiau busią darbo. 
IBet kodėl nesutrumpinti
I darbo valandų?
i --------------

Cenzus parodė, kad South
1 Bostonas ir Dorchesteris gy- 

eina že-

M. Michelsoniene jau 
grįžo iš ligoninės.

Dr-gė M. Michelsonienėi 
buvo sunkiai sužeista auto-l 
mobiliaus nelaimėj. -Ji buvo' 
išvažiavus su p-ie E. Wil-į 
liams pasivažinėti. Tuo tar-' 
pu pradėjo lyt, kelias pasi
darė slidus ir p-lės AVilliams 
automobilius paslydo, apsi
suko kelis kartus ir apsiver
tė. Dr-gė Michelsoniene bu
vo išmesta iš automobiliaus, 
jai perkirstas veidas, koja,' 
apdaužytas visas kūnas ii 
smarkiai sutrenktos strėnos. 
Ji buvo nuvežta ligoninėn ir 
sąvaitę laiko negalėjo pasi
judinti. Dabar jau parvežta 
namo ir pradeda vaikščiot. 
P-lė Williams, kuri laikėsi 
už vairo, išliko sveika, tik 
vietomis gavo mėlynių. 
Jos karas sudužo į šipulius.! 
Kaip jos neužsimušė, tai! 
sunku suprasti. Tankiai ma-Pakol biznisėjo pras. 
zesner-e nelaimėse žmonesp-onjas njeko šitoj dirb- 
nelenka »-vybes. P-le WU- tuvy nedarė Bet t,jbar jj 
(mms Pe,ka .)au naują aUtO*[esanti vidury jau pertaisyta 

lir už kokio mėnesio busianti 
c i - ~ i atidaryta. Ar darbininkai
Saules užtemimas. ; jau vjgj pasamdyti, ar da

Šį panedėli buvo dalinis samdomi, tai neteko patirti, 
saulės užtemimas, žiūrint Bet kas nedirba, galėtų nu- 
per aprūkytą stiklą ar foto- vykti tenai pasiteirauti. Bet 
grafinę filmą galima buvo kadangi šita dirbtuvė 
matyt, kai]) mėnulis užden-'ra da uždaryta, tai 
gė dalį saulės. Užtemimas apie ją galima gauti 
prasidėjo lygiai 17 minutų Fordo dirbtuvėj, kuri 
po 3, taip kaip buvo astro- Somervillėj. 
nomų nusakyta, o pasibaigė! —
37 minutes po 5. Oras Bos-Į Lynno 
tone buvo tyras ir tukstan- reikalauja 
čiai žmonių galėjo šitą reiš- procentų, 
kinį aiškiai matyti. priešinasi.

SU-

Atsidarys Fordo dirbtuve.
Vietos laikraščiai prane

ša. kad greitu laiku atsida
rys Fordo dirbtuvė ties Cot- 

|tage Farm tiltu, prie Memo- 
rial drive, Cambridge'uje, 
kur apie 1,500 darbininkų 
galėsią gauti darbo. Šitoj 
dirbtuvėj automobilių ne
daro, tiktai sudeda dalis, ku
rias atveža iš kitur. Per 3 
metus ši dirbtuvė stovėjo 
uždaryta, nes pradėjus For
dui dalyti naujo modelio au
tomobilius, ją reikėjo per-

tebė- 
žinių 
kitoj 

dirba

unijabatsiuvių 
pakelti algas 20 
Fabrikantai tam

gavimo laive kambario.
K. SIDABRAS 

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Studija—Paveikslų Dirbtuvė
Išsiduoda ant randės. Yra visi įtai

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

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

NAMAS PARDAVIMUI.
5 ruimų bungalow, viskas naujo

viškai Įrengta, 12 lotų žemės, du viš- 
tininkai. daug vaisinių medžių. Gali
te matyt savininką tiktai Subatomis 
ir Nedėliomis. (18)

•JUOZAS ALELIUNAS
75 Sherman st, — Brockton. Mass.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAMĄ KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju. 

rausite gerą darbą. Klauskite kainų.
JUOZAS TAMOŠAITIS G) j 

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

G

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia.

I’ENSYLV ENIJOS ANGLEKASIAI
10" 75c. Incidentai SingingBy Yurgis Aranskas
16162F (Gaspadinė Aną Dieną Orchestra with

(Zanavykas Incidentai Singing
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

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

(M ylimo Polka
16157F (Shenadorio Polka. Ork

(Bernelio Polka. Incid. Singi
16143F (Piatro Polka

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

(Irano Polka .... Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
161121- (Magdės Polka ...................Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

(Medžiotojo Valcas .................................................. Fr. Yotko, Leader
16117F (Katriutės Polka

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

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

16154F (Velnių šimtą (A. Vanagaitis) ..........
(O—Čia—Čia (A. Vanagaitis) ..........

16O78F (Mergutę Prigavo
(Eina Pati į Karčiamą ...

16130F (Margarita ............................................................................. a.
(Be Nosies .......................................................................... A.

K MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
161581 (Atneša Dienas Kukulių Viedrą < Mikas Petrauskas)

(Šią Naktelę Miego Nemiegojau
16096F (Trys Sesutės

( Valia Valuže ...........,.... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
VVORCESTERIO LIETI VIšk \ ORKESTRĄ

10” 75c. ALBINA LIETUVNIKAITĖ, LEADER
16159F (Linksmybės Polka ..................... VVorcesterio Lietuviška Orkestrą

(Lietuviško Kliubo, Polka .... VVorcesterio Lietuviška Orkestrą 
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie vra garsinami, bet viso

kių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gau
site visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2c. štampą.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną. priimam Bonus 
kaipo dalj mokesties.. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.

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

. 111 “ ■ --- —----  _ ________ ______  Z

Orchestra wiih Incia Singing 
Orchestra 

Maha:>'jaus Lietuvių Mainerių Ork.
Mahanojaus Lietuv. Main. Ork.

Comic
Comic
Comic 
Comic

Song 
Song
Song 
Song

I

Antanas Vanagaitis, Baritonas 
Vanagaitis. 
Vanagaitis

Folk Song 
Folk Song

25c. 
39c.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorąir 
parduodame pigiausia kaina, 
sos visuomet šviežios.

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

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

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

J. PATKAUsKAS 
STRAND CASH MARKET 

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

Mė-

die- 
25c. 
var- 
15c.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

V alandos: 10—2 z 6 8
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

t 
t 
<
i
i f

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

St.658—8-th 
Cor. 8 and L St.

Tel. S. B 3169-M

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranco 
Justice of the Peace 

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

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė-, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

409 BROADWAY, ROOM 4, 
SO. BOSTON, MASS.

R. J. VASIL

Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNlšIUS, KRAU

TUVES ir tt
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir I.ie- 
tovoje, greita* ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R- J- VASIL
409 Broadvvav, So Boston, Mass

eSEsasa>as25H5ū
Telefonas: So. Boston 1058. K 

BayView Motor | 
Peter Trečiokas Ir £ 

Jos Kapo&mas
GERIAUSI LIETUVIAI K 

MECHANIKAI K
Taiso visokius automobiliai b K 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine K

Reikale kreipkitės ir gausit £ 
patenkintą patarnavimą. “]

Pardavimo vieta: g
549 E. BROADVAT N 

Taisymo vieta: (S
1 HAMLIN ST„ g

kampas E. EifM «L. oj 
SOUTH BOSTON, MASS. g

/

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

Mano kaina < 
visiems ir visur* 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS * 
Lietuvis Graborius ‘

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

Telefonas: So. Boston 0304-W. <

|farkway auto service
1
I

1
t

and F1LLING STATION 
Studebaker Kary 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 OM Colony At*,

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

Dr. MetLLeo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 727*
BU HUNTINGTON AVK, ostoH Mass. Ava, BOSTON, MASS.

• 
t 
t
•

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadvay, So. Boston, Mass.

«
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