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ISPANUOS KARALIAUS 
DIENOS SUSKAITYTOS.
LAUKIAMA NAUJOS 

REVOLIUCIJOS.
Nusigandęs Alfonsas nori 
sušaukti parlamentą, kad 

turėtų už jo pasislėpti.
Vėliausios žinios iš Mad

rido parodo, kad karalius 
Alfonsas gavo didelį kinkų 
drebėjimą. Jis turbut da nie
kad nebuvo taip prie sienos 
prispirtas, kaip dabartiniu 
laiku. Revoliucija yra neiš
vengiama. Da nespėjo šalis 
nusiraminti po generalio 
streiko ir kariumenės sukili
mo, įvykusių porą sąvaičių 
atgal, o respublikos šalinin
kai jau vėl šaukia: “Šalin 
diktatūra! Šalin karalius!”

Visa Ispanija šiandien 
reikalauja konstitucinės 
tvarkos. Taigi, kad išgelbė
jus savo kailį, Alfonsas nu
tarė sušaukti parlamenta ir 
tegul jis parašo konstituciją. 
Rinkimus į parlamentą jisai 
paskelbė 1 kovo. Jam rodos, 
kad susirinkus parlamentui, 
liaudis nusiramins. Kitaip 
sakant, jis nori pasislėpti už 
parlamento nugaros ir tuo 
budu išsisukti nuo bausmės. 
Kad ir prie karo stovio, bet 
rinkimai turėsią įvykti.

Revoliucionieriai tečiaus 
nemiega. Jie irgi supranta, 
kad parlamentui susirinkus 
karalių nuversti bus daug 
sunkiau, todėl jie nori apsi
dirbti su tuo “Dievo patepti- 
niu” da prieš rinkimus. Ir 
jie atvirai sako, kad šitie rin
kimai, tai jau paskutinis Al
fonso žingsnis. Jo dinastijos 
dienos esančios jau suskai
tytos.

Karalius ir pats jaučia 
sau didelį pavojų. Apie tai 
galima spręsti jau ir iš to, 
kad paskutinėmis dienomis 
į Madridą buvo sutraukta 
daug kariumenės. Bet ir ka- 
riumenė gali sukilti. Žymes
ni politikai todėl pataria Al
fonsui leisti patiems žmo
nėms nuspręsti, ko jie nori: 
respublikos, ar monarchijos. 
Sako, paskelbk parlamento 
rinkimus ir pats nuo sosto 
pasitrauk. Tegul išrinkti 
žmonių atstovai parašo kra
štui naują konstituciją ir pa
sako, ar Ispanijai reikia ka
raliaus, ar prezidento.

Bet Alfonsas, matyt, nu
jaučia, kad sykį jam nuo so
sto nulipus, žmonės jau ne
leistų jam daugiau ant jo at
sisėsti. Taigi su tuo patari
mu jisai da nesutinka. Jisai 
yra pasiryžęs laikytis, pakol 
nebus galutinai nuspirtas.

156 Metų Turkas Da
vė $6,000 Nuostolių.

Turkas vardu Asin Red- 
van parsitraukė Amerikon 
iš Turkijos Zaro Aghą, pa-

Nori Užgniaužt So
cialistų Radio Stotį.

Plutokratai pasiryžo už
daryti New Yorke radio sto- _ r_______
tį WEVD, kuri priklauso So- spauda užtriubijo, kad “pro- 
cialistų Partijai. Washingto- sperity” vėl jau grįžtanti.

Fordo automo|jįiiy fabrikai 
Detroite šį panedėlį priėmę 
70,000 darbininkų. Be to 
dar 32,000 darbininku buvę 
priimta į Fordo dirbtuves 
kituose miestuose, kur sude- 

_ mažu- damos gatavos automobilių
moms, kaip ir stambioms ka- dalys. Bet iki šiol Fordas

no valdžia nori atimti iš jos 
laisnį. Visi pažangus laik
raščiai ir organizacijos pro-; 
testuoja prieš tai. Jie nuro
do, kad konstitucija duoda 
teisę skelbti savo nuomonę 

" 'i politinėms T --

Darbai Gerėja?
Fordas Detroite priėmęs 

70,000 darbininkų.
Šį panedėlį kapitalistinė

garsėjusį 156 metų amžiaus Į lygiai
turką, manydamas, kad I moms, —_____________ __ ______ _  -r-- - -....... -
amerikiečiai norės tokią re- j pitalistų partijoms. Per so- priimsiąs tiktai senus savo
tenybę pamatyt ir mokės ge- cialistų stotį 
rus pinigus. Taigi Asin Red- “brodkestina” 
van manė padarysiąs gra- organizacijos, 
žaus biznio. Bet išėjo visai ______
priešingai. Vietoj pelno, tas Yra
senas turkas davė jam iki F aKieiųuį 1 ru

paprastai 
darbininkų

darbininkus.
Kitų kompanijų automo

bilių fabrikai taipgi pradėję 
geriau dirbti. Buicko dirbtu- 

: vės Flinto mieste priėmusios 
1,700 naujų darbininkų. Da-

šiol jau $6,000 nuostolių. 1,357,000 Bedarbių, bar jose dirba išviso 13,500 
Amerikos publika juo ne-: *------*- z" ’* ’ ■
įdomauja ir teatrai jone-;, , 
samdo. Taigi dabartiniu lai- gruodžio menesio pa- sąvaitę' Chevroletu
ku Zaro Agha sėdi New: figoje 7?ie£JOJ Ju70 
Yorke ir “rašo” savo atsimi-: ^as rei‘
nimų knygą. Veikiausia jis !?^ia 380,000 daugiau negu 
... . ... J hnvn 1a QTiirvi7in ir1.n(H).*

Iš Berlyno pranešama, žmonių. Cadillaco dirbtuvė
se 6,000 žmonių dirbą 5 die-

Tiraspolio Katedrą. LIETUVA BĖGSIANTI
Iš Bukarešto pranešama,' 

kad kitoj Dniepro upės pu-| 
sėj Sovietų kareiviai pradė
jo griauti milžinišką cerk
vę, žinomą kaipo Tiraspolio 
Soboras. Tamsus rusai su
klaupę į sniegą meldėsi žiū
rėdami, kaip valdžios karei
viai ardo “Dievo namus.” j 
Kada kareiviai pradėjo ver
sti ant degančio laužo “šven
tųjų” paveikslus ir sakra
mentus, fanatikai puolė prie 
ugnies, norėdami tuos daik
tus atimti. Bet čia pat sto
vėję raiteliai apsupo juos ir 
pradėjo lupti plokščiais kar
dais. Klykdami fanatikai iš
bėgiojo. Soboro vietoj val
džia statysianti dirbtuvę.

IS TAUTŲ LYGOS.

I

tik pasakoja atsiminimus, o 
kas kitas rašo, nes mes neti
kini, kad 156 metų turkas 
mokėtų rašyt. Bet ir toji 
knyga nelabai eina pirmyn, 
sako senio menedžeris, nes 
senis daugiausia laiko pra
leidžiąs vaikščiodamas į 
“muving pikčius” ir į resto
ranus. Jis labai daug valgąs, 
ypač daug suėdąs pajų ir 
saldainių. Asin Redvan už 
visa tai turi užmokėti.

Girtas Lenkas Sužei
dė 60 Žmonių.

Telegrama iš Vilniaus sa
ko, kad pereitą subatą tarp 
Voitkovicų ir Ostkų stoties 
keleivinis traukinis visu grei
tumu atsimušė į stovėjusį 
prekių traukinį ir pasekmė
je buvo sušeista 60 keleivių. 
Nelaimės priežastimi buvęs 
girtas garvežio mašinistas, 
kuris nepastebėjo už dviejų 
kilometrų nuo stoties žibu
rio. kad kelias užimtas. Kal
tininkas buvo areštuotas.

Bet skelbdami šitą žinią 
lenkai šmeižia lietuvius, nes 
sako, kad tai atsitiko Lietu
voje ir kad girtas mašinistas 
buvęs lietuvis. Šiaip Vil
niaus kraštą lenkai vadina 
“polska ziemia,” bet kai 
šiuo atveju, tai jie jau pripa
žįsta, kad Vilnius yra Lietu
vos miestas.

buvo 15 gruodžio ir 1,500,- 
000 daugiau negu buvo me- ’ 
tai atgal. Apie 2,822,000 be
darbių dabar esą šelpiama 
iš valstybės iždo.

POLICIJA KAUJASI SU 
BEDARBIAIS AUSTRA

LIJOJ.
Adelaido mieste, Austra

lijoj, pereitą subatą įvyko 
bedarbių demonstracija, ku
riai niekas nekliudė, pakol 
demonstrantai nepradėjo 
veržtis į premjero Butlerio 
ofisą. Policija jų tenai įleisti 
nenorėjo ir prasidėjo mušty
nės, kuriose keliolika žmo
nių buvo sužeista ir 12 areš
tuota. Sakoma, kad demons
trantai buvo apsiginklavę 
kuolais ir geležinėmis štan
gomis. Dėl šitų riaušių kalti
nami komunistai. Demonst
racijoj dalyvavo apie 1,000 
žmonių.

kompanija turinti 32,000 
darbininkų ir dirbanti ant 
dviejų permainų, po 32 va- 

! landas į sąvaitę kiekvienai 
permainai. Tečiaus atvyku- 
siems iš kitur bedarbiams 
Detroite darbo nesą, todėl 
patariama toliau niekam te
nai tuo tarpu nevažiuoti.

Clevelande Sherwin-Wil- 
liamso malevų dirbtuvė pra
dėjo dirbti pilną laiką su 5,- 
400 darbininkų.

Elizabethe, N. J., Singerio 
' siuvamųjų mašinų kompani
ja pasiėmė darban 6,000 
' darbininkų. Dirba 4 dienas į 
sąvaitę.

Tur-

MINEIKIS SU ŽMONA 
UŽTROŠKO GAZU.

Providence, R. I. — Čia 
užtroško gazu Vincas Mi- 
neikis su savo jauna žmona 
Elena. Jis buvo 40 metų am
žiaus, o ji 20. Vos kelios die
nos kaip vedę. Nelaimė bu
vo pastebėta iš ryto. Jų vir
tuvėj buvo uždegtas gazinis 
vandens šildytuvas, kuris 
buvo įkaitęs iki raudonumo 
ir vanduo jau virė boileryje 
kunkuliuodamas. O Minei- 
kis su žmona gulėjo savo lo
voj kitam kambary jau ne
begyvi, 
atsitiko, 
prasti.

KRUVINI ĮVYKIAI 
FILIPINUOSE.

Filipinų salose, kurias val
do Amerikos kapitalistai, 
pastaruoju laiku pasidarė 
labai neramu. Žinios sako, 
kad šiomis dienomis Tayu-* 
go mieste buvęs labai smar
kus sukilimas, kurį malši
nant buvę užmušti 6 karei
viai, 9 sukilėliai ir nežino
mas skaičius civilių žmonių. 
Filipiniečiai priešingi tai 
tvarkai, kurią tenai atnešė 
Amerikos kapitalas. Pirma 
jie buvo laisvi žmonės, o da
bar jie turi mokėti valdžiai 
mokesčius ir prie to da ant 
jų sprando sėdi ginkluoti 
raiteliai. Prieš tai jie ir kyla.

Turkijos Fanatikų 
“Revoliucija” 
Numalšinta.

Smirnos apielinkėj,
kijoi. buvo sukilę religiniai 
fanatikai, kurie nepatenkin
ti dabarttine valdžia, kam ji 
panaikino kalifatą, turkų 

m » v • .“popiežiaus” sostą. Jieno-
TurklJO]Norima Grą-\iėio nuversti Kemalo^yy- 

žint Daugpatystę.
Turkijoj žymiai sumažėjo 

apsivedimų skaičius. Turkų 
patriotai dėl to labai susirū
pino ir pradeda reikalauti 
parlamente, kad vėl butų 
grąžinta daugpatystė. Jie 
nurodo, kad nuo to laiko, 
kaip išėjo įstatymas, kuris 
leidžia vyrui turėti tik vieną 
pačią, daugybė moterų Tur
kijoj pasilieki neištekėju
sios. Susidarė net tam tik
ra draugija, kurios nariai 
ruošia viešas paskaitas ir 
rašinėja į laikraščius, aiškin-

riausybę ir atstatyt kalifatą. 
Apsiginklavę karabinais ir 
iškėlę su Korano obalsiu, 
“Šis ženklas pergalės vis
ką,” jie pradėjo vaikščiot 
pp apielinkės kaimus ir šau
kti turkus dėtis su jais. Vie
nas mokytojas pasipriešino 
ir nenorėjo telefonuoti po
licijai. Už šitokį darbą fana
tikai jį suėmė ir tuojaus nu
kirto galvą. Bet pašaukta 
policija pribuvo ir fanatikų 
“revoliuciją” likvidavo. Ke- 
liatas jų buvo užmušta ir 
daug areštuota.

Japonai Nori Sušil
dyt Sibirą.

Sibiro rytų pakrašty ir 
Sachalino salose dabar yra 
labai šaltas klimatas, taip 
šaltas, kad žmonės beveik 
negali tenai gyventi. Tas kli
mato šaltumas pareina nuo 
to; kad tarp Sibiro pakraš
čio ir minėtų salų teka šalto
ji jūrių srovė iš šiaurės. Tai
gi japonai dabar kreipėsi į 
Sovietų valdžią, siūlydami 
užtverti sieną per jūres tarp 
tų salų ir pakraščio, taip kad 
šaltoji srovė negalėtų pro 
čia eiti, o butų nukreipta į 
šalį per atviras jūres. Tas 
darbas nekaštuotų labai 
daug, nes sąsiaura tarp Sibi
ro pakraščio ir Sachalino 
salų vienoj vietoj yra tik 
apie 4 mylias pločio ir tik 
apie 60 pėdų gilumo, o nau
da iš to butų tokia didelė, 
kad ir apskaičiuoti ją sunku. 
Japonai tada galėtų koloni
zuoti Sachalino ir Hokkaido 
salas, o rusai galėtų apgy
vendinti visą Sibiro pajūrį. 
To darbo lėšas japonai siūlo 
pasidalyti pusiau su rusais. 
Ar rusai su tuo sutiks, d a ne
žinia.

Lenkai Areštavo Ga
licijoj 1,100 Rusinu.

Pereitą sąvaitę Lenkijos 
vidaus reikalų ministeris 
gen. Skladkovskis prisipaži
no Seimo biudžeto komisi
jai. kad Galicijos kalėjimuo
se lenkų valdžia laikanti da
bar uždariusi 1,100 politinių 
kalinių, kurie buvo areštuoti 
praėjusį rudenį. Kalinių tar
pe esą daugiausia studentų 
ir šiaip inteligentų. Nemaža 
esą šventikų. Beveik visi jie 
esą rusinai arba ukrainie- 
ciai.

Šitą paaiškinimą ministe
ris davė dėl to, kad biudže
to komisijoj buvo daroma 
valdžiai apkaltinimų dėl 
vartojimo Galicijoj teroro. 
Valdžia buvusi priversta im
tis aštrių priemonių, aiški
nosi gen. Skladkovskis, nes 
Galicijos revoliucionieriai 
buvo pradėję kurstyt žmo
nes griauti valdžią ir nemo
kėti jai mokesčių. Tuo tiks
lu laukuose buvę deginami 
javai ir skerdžiami gyvuliai, 
kad jie netektų valdžiai. To
dėl valdžia turėjusi siųsti te
nai policiją ir kariumenę.

UŽDRAUDĖ STREIKIE- 
RIAMS DIRBTUVĘ 

PIKIETUOTI.
Manchester, N. H.—Teis

mas išleido indžionkšeną, 
uždrausdamas streikuojan
tiems E. R. Apt. firmos bat
siuviams pikietuoti dirbtuvę 
arba atkalbinėti streiklau
žius nuo darbo.

JI TENAI LAIKOMA PA
STUMDĖLĖS VIETOJ.

Kaip šita nelaimė 
niekas negali su-

MIRĖ KUN. GRIKIS.
New Britain, Conn. ■— Pe

reitą nedėldienį čia staigia 
mirtimi mirė lietuvių para
pijos klebonas kun. Grikis. 
Jis atlaikė pamaldas ir pa
rėjęs klebonijon krito negy
vas. ____________

darni, kaip tai malonus yra 'Sprogimas Kasykloj 
vedusio žmogaus gyveni- 0 u .___ ■
mas. Toliaus šita draugija 
planuoja steigti net tam tik
rą kliubą, kur nevedę vyrai 
galėtų susieiti su moterimis, 
o susiėjus gal ir apsivesti.

Bet Turkijos daktarų pir
mininkas, Bessim Omer^Pa- 
ša, pataria dabartinio pasau
linio krizio metu žmonių 
prie apsivedimo nekurstyt; 
vietoj to, jis sako, patriotai 
turėtų dėti visas pastangas, 
kad tik neišmirtų badu tie 
vaikai, kurie dabar gimsta. 
Apie dauginimą gyventojų 
skaičiaus dabartiniu laiku 
neturėtų būt nei kalbos.

I

BOMBOS KAŠTAVO 
CHICAGAI $508,450.
Per 1930 metus bombos 

Chicagoje užmušė 3 žmones 
ir pridarė $508,450 nuosto
lių.

Užmušė 8 Mainerius. 
Glen Rogers. W. Va.—Ang
lių kasykloje čia įvyko ne
laimė pereitą sąvaitę. Spro
go anglių dujos ir užbėrė 8 
darbininkus. Septynius la
vonus jau atkasė, o aštunto 
da neranda. Kasykloje tuo 
laiku buvo 48 žmonės, bet 
kiti spėjo pabėgti.

NORI SUKELT $10,000,- 
000 PAŠALPOS FAR- 

MERIAMS.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus draugija, kurios pirmi
ninku yra prezidentas Hoo- 
veris. pradėjo rinkti pinigus 
farmeriams, kurie buvo 
skaudžiai paliesti sausros. 
Sakoma, kad jie dabar ba
dauja. Raudonas Kryžius 
užsibriežė surinkti jiems 
$10,000,000.

Du

LAWRENCE’O BEDAR
BIAI REIKALAUJA 

PAŠALPOS.
Lawrence, Mass. 

bedarbių atstovai čia inėjo
tiesiog miesto valdybos po- 
sėdin ir patiekė savo reika
lavimus. Jie reikalauja, kad 
valdyba tuojaus paskirtų 
$200,000 bedarbių šeimy
noms šelpti: kožnai šeimy
nai be darbo turi būt moka
ma po $15 į sąvaitę pašal
pos, be to, miestas turi duot 
nemokamai gazą ir elektrą. 
Be to da jie reikalavo, kad 
nei vienam miesto valdinin
kui nebūtų mokama dau
giau algos kaip $35 į sąvai
tę.

Amerikoj Dabar Esą 
5,000,000 Bedarbių.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green ap
skaito, kad dabartiniu laiku 
Amerikoje yra 5,000,000 be
darbių.

25,000 AUDĖJŲ LOKAU
TAS ANGLIJOJ.

Audinyčių savininkai An
glijoj apskelbė lokautą, iš
mesdami iš darbo 25,000 
darbininkų. Tai yra kapita
listų kerštas, kad 500 darbi
ninkų metė darbą.

Ir prie to da ji turi kas metai 
sumokėti Lygai $60,000 

duoklių.
Lietuvai, matyt, jau pri

truko kantrybės būti nuola
tine didžiųjų valstybių pa
stumdėle, nes ji jau ruošiasi 
bėgti iš jų vadinamos Tautų 
Lygos. Taip praneša iš Kau
no chicagiškės “Tribūnos” 
korespondentas, kurį cituo
ja “Naujienos.”

Lietuvai Tautų Lyga buvo 
tikra liga. Kaip tas Chicagos 
dienraščio korespondentas 
sako, Lietuva buvo ta ožka, 
kuriai Tautų Lyga suversda
vo visus pralaimėjimus gin
čuose su kitomis valstybė
mis. Kada kyla tarp dviejų 
šalių ginčas, tai viena pusė 
turi jį pralaimėti. Ir Tautų 
Lyga visuomet ton pusėn 
pastatydavo Lietuvą. Kiek 
Lietuva turėjo susikirtimų 
su Lenkija, pastaroji visuo
met išėjo laimėtoja. Lyga 
atidavė lenkams Lietuvos 
sostinę, o dabar ji gali pana
šiai padaryti ir su Klaipėda, 
kurios reikalauja vokiečiai.

Negana visų tų skriaudų, 
Lietuva dar turi mokėti Ly
gai kas metai po $60,000 
duoklių. O viskas, ką ji už 
tuos pinigus gauna, tai dau
gybė visokių protokolų ir ki
tokių popiergalių, kuriems 
sortuoti ir laikyti reikia duo
ti atskiras kambarys prie už
sienio reikalų ministerijos ir 
reikia užlaikyti keliatą rašti
ninkų.

Negana kad Lietuvą api
plėšė lenkai: negana kad ją 
dabar drasko juodoji Ro
mos popo armija, dabar da 
ją pradėjo šturmuoti vokie
čių nacionalistai, norėdami 
atsiimti Klaipėdos Kraštą. 
Ir visa tai darosi po Tautų 
Lygos vėliava. Išrodo, kad 
Lietuva Tautų Lygai dėl to 
tik ir yra reikalinga, kad 
stambios valstybės turėtų ką 
stumdyt ir pešioti.

Taigi, kai 18 sausio die
ną Ženevoje susirinks Tau
tų Lygos posėdis, tai Lietu
va ir pasakysianti susėdu- 
siems tenai diplomatams, 
kad ii apleidžianti jų kom
paniją ir daugiau jų pastum- 

i dėle nebusianti.
Mes iš pat pradžių pasa

kėm, kad klydo mūsiškiai 
“diplomatai,” kurie tikėjosi 
diplomatijos keliu rasti pas 
didžiąsias valstybes užtari
mo ir atsiimti Vilnių.

NENORI KUNIGŲ PA
MOKSLŲ PER RADIO.
Columbia Broadcastin 

System, kuri kontroliuoja 
Amerikoje didelį radio sto
čių tinklą, sakosi gavusi la
bai daug protestų prieš pa
mokslus, kuriais kunigai no
ri maitinti publiką per radio. 
Ypač žmonės protestuoja 
prieš tuos pamokslus, ku
riuos “brodkestina” perduo
da iš Detroito katalikų kun. 
Coughlin.

KUBOJE IŠLIKO TIK 3 
LAIKRAŠČIAI.

Kubos diktatorius Macha- 
do, kurį palaiko Amerikos 
kapitalistų ginklai, užsmau
gė beveik visą spaudą. Visoj 
šalyje išliko tik trys laikraš
čiai, kurie pataikauja tam 
despotui. Vienas jų yra jo 
paties organas, o kiti du A- 
merikos kapitalistų leidžia
mi anglų kalba lapai, “The 
Havana Post” ir “Havana 
Telėgram.”

ANGLIJOJ 2,643,200 
BEDARBIŲ.

Dabartiniu laiku Anglija 
turi 2,643,200 bedarbių, ne
skaitant streikuojančių ang
liakasių ir lokautu išmestų iš 
darbo audėjų.

ŠIRŠĖS UŽKAPOJO MO
TERĮ IR 4 VAIKUS.

Brazilijoj, Rio Grande do 
Sul valstijoj, didelis širšių 
spiečius nusileido ant vienos 
ūkės ir užkapojo miriop mo
tiną ir 4 vaikus. Tėvas buvo 
rastas, taipgi sugiltas, bet 
dar gyvas.

Kinijos Banditai Pa
grobė 30,000 Moterų.

Kinijos valdžios surinkto
mis žiniomis, komunistinės 
banditų gaujos Kansu pro
vincijoj per 6 mėnesius iš
skerdė apie 60.000 vyrų, o 
apie 30,000 moterų pasiėmė 
su savim. Be to, apie 20,000 
likusių žmonių apiplėštose 
vietose mirė iš bado.

GAISRAS PADARE $1,- 
600,000 NUOSTOLIŲ.
Ant Borneo salos išdegė 

Pontianako mieste visas ki
niečių kvartalas. Nuostoliai 
siekia $1,600,000.
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Lietuvos tautinin

kai susirėmė su 
klerikalais.

Chicagos “Tribūnos” ko
respondentas Donald Day, 
praneša iš Kauno Įdomių 
dalykų. Jis sako, kad tarp; 
taurininkų ir kunigu prasi-' 
dėjo atkakli kova. Popie-| 
žiaus agento Kaune kursto- ■ 
mi, Lietuvos klerikalai pra-j 
dėję reikalauti, kad valdžia 
užmirštų Želigovskio pa- ■ 
grobtąjį Vilnių ir darytų su I 
lenkais taiką. Dėl šitos agi-' 
tacijos Lietuvos valdžia kai 
kuriuos klerikalus sudrau- 
dusi. Kun. Merkelis, kuris 
universitete turėjo profeso
riaus vietą, buvęs ištremtas 
iš Kauno; kunigas Krupavi
čius esąs padėtas po polici
jos priežiūra ir jam nevalia 
išvažiuoti iš Garliavos: ku
nigas Lipnickis taip pat esąs 
padėtas po policijos priežiū
ra Kaišedorių miestelyje.

Šitokia disciplina “dūšių 
ganytojams,” žinoma, nepa
tiko, ir popiežiaus agentas 
Bartaloni norėjo už juos už
sistoti. Bet jo nosies kišimu Į 
vidujinius Lietuvos reikalus 
tautininkų valdžia labai Įsi
žeidusi ir pasiuntusi popie
žiui aštrią protesto notą, rei
kalaudama, kad jis savoj 
agentą ir visus kunigus Lie
tuvoje suvaldytų, kitaip val
džia busianti priversta nu
traukti su “šventuoju sostu” 
visus reikalus.

Šitas tautininkų žygis pa
rodo, kad padėtis Lietuvoje j 
turi būt labai nervinga. Bet 
“Naujienos” mano, kad čia 
yra ir bloffo nemaža. Jos 
sako:

“Tiesa, kad Vatikanas guldo 
gaivą už Lenkiją ir Pilsudskį: 
nesenai ‘Naujienose’ buvo ra
šyta apie papos suteiktą Len
kijos diktatoriui palaiminimą. 
Ir tiesa taip pat. kad Lietuvos 
vyskupai ir kunigai, jei tik ga
lėtų. tuojaus padarytų uniją 
su Varšuva. Bet kad Lietuvos 
klerikaių partija jau dabar at
virai stotų už atsižadėjimą 
Vilniaus ir sąjungą su Lenki
ja. tai yra netikėtina. Klerika
lams tenka atsižvelgti į savo 
pasekėjų minias, kuriose jie 
patys demagogiškais tikslais 
per metų metus skiepijo nacio
nalizmo dvasią. Juk anąmet, 
krikdemams valdant Lietuvą. 
Kauno davatkos net kiaušiniais 
apdaužė papos atstovo butą, 
kuomet Vatikanas priskyrė 
Vilnių prie Lenkijos bažnyčios.

“Už susitaikinimą su Lenki
ja atviriau kalba vai. liaudinin
kai. negu krikščionys.

“Svarbiausioji tos klerikalų 
su tautininkais kovos priežas
tis veikiausia yra kitokia.

“Tautininkų valdžia yra la
bai silpna: jeigu ji iki šiol šiaip 
taip išliko gyva, tai tik dėlto, 
kad nėra kas ją nuverstų. Liau
dininkai nenori versti, kadangi 
jie jaučiasi persilpr.i vieni ant 
savo pečių nešti valdžią. 1926 
metais jie buvo prispirti dėtis į 
koaliciją su socialdemokratais 
(nes to reikalavo žmonės), bet 
jie gavo ‘šaltas kojas’ toje ko
alicijoje (dėl ko ir perversmas
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ja APŽVALGA n
rėš neilgai trukus užleisti 
jiems savo vietas. Kuomet gi 
išėjo kitaip ir tautininkai ne 
tik nenusileido jiems, bet juos 
net ir iš valdžios išspyrė, tai 
klerikalai pradėjo kovoti prieš 
tautininkų diktatūrą. Šios ko
vos eigoje ir Įvyko tie dalykai, 
apie kuriuos praneša telegra
ma iš Kauno.

"Tai yra dviejų partijų kova 
dėl galios valstybėje.

"Nėra jokios abejonės, kad 
klerikaių partija yra nepaly
gintai galingesnė, negu tauti
ninkų. Bei ji nėra pakankamai 
galinga demokratiniu budu vai- j 
dyti kraštą. 1926 metų rinki
niai į Seimą parodė, kad ‘be
dieviai’ yra už juos stipresni. 
Kadangi pasidalinti grobiu su 
tautininkais jie negalėjo (nes 
vienų ir antrų apetitai yra la
bai dideli tai dabar jiems 
nieko kito nebelieka, kaip šau
ktis pagelbon Vatikaną. Volde
maras čia jiems pramynė ke
lią. pasirašydamas nelemtąjį 
konkordatą su •apaštališku so
stu.’

"Bet čia klerikalų nelaimė 
yra ta. kad Vatikano kišimąsi i 
vidujinius Lietuvos reikalus 
užgauna tautinį žmonių jaus
mą. Ne tik dėlto užgauna, kad 
Vatikano simpatijos Varšuvai 
yra visiems žinomos, bet ir dėl
to. kad Lietuvos žmonės iš vi
so nenori svetimiems ponams 
tarnauti. Numetę rusų ir vo
kiečių jungą, atsiginę nuo len
kų puolimų, jie šiandien nori 
būti nepriklausomi savo šalyje. 
Poterių klausime Lietuvos 
žmonės dar nėra priešingi 
‘šventam tėvui.’ bet politikoje 
jie papeš autoriteto nepripa
žįsta.

“žinodami šitą žmonių nusi
statymą, tautininkų valdžia ir 
šiaušiasi prieš papos bandy
mus padėti diktatūros ‘skriau
džiamiems’ krik-demams. Ir 
juo ji smarkiau šoka i aki Va
tikanui bei jo nuncijui, tuo di
desnio pritarimo ji randa pla
čiojoje visuomenėje.“

Nėra abejonės, kad ištik
tųjų taip ir yra. Bet be pa
taikavimo visuomenei, tauti
ninkai gali turėti da ir kito
kių sumetimų. Purkštauda
mi prieš lenkus ir žabodami 
savo kunigus kaipo lenkų 
šalininkus, jie gali da patai
kauti Berlyno ir Maskvos 
jausmams, šitą pastebi ir 
Chicagos “Tribūnos” kores
pondentas, kuris sako, kad 
“Vatikanas yra griežtai prie
šingas Kauno. Berlyno ir 
Maskvos susibičiuliavimui.” 
Vatikanas norėtų, kad Lie
tuva. Lenkija, Rumunija ir 
kitos katalikiškos valstybės 
sudarytų “šventą sąjungą” 
prieš bolševikų Rusiją. Tuo 
tarpu gi Lietuva nori su Ru
sija gyventi geruoju. Dėl to 
klerikalų erštas Romoje ir 
neriasi iš kailio. Dėl to jo 
agentai Lietuvoje ir vadina 
tautininkus “šėtono val
džia.”

U* “i.

DRAUGIJA, KURI RŪPI
NASI MERGAIČIŲ 

LIKIMU. I 
Lietuvos laikraščiai pra-i 

neša, kad tenai jau prade j u 
si veikti “Mergaičių Bičiulių 
Draugija," kuri rūpinasi to
mis mergaitėmis, kurioms 
tenka keliauti toliau nuo na
mų. Kaip žinia, tokios mer
gaitės dažnai patenka i “bal
tos vergijos” agentų rankas 
ir prapuola be jokios žinios. 
Taigi, sako “Lietuvos Ūki
ninkas.” ’

“Kovoti su šita nelaime vi
suose kraštuose gyvuoja mer
gaičių apsaugos ir globos drau
gijos. Tokia draugija yra ir 
Lietuvoje. Ji vadinasi 'Mer
gaičių bičiulių draugija.'

"Tuo tarpu šita draugija tu
ri nedaug narių ir tik tris sky
rius — Kaune. Šiauliuose ir 
Mariampolėj. Taip pat ir maža 
lėšų turi. Bet jau dirba gana 
didelį darbą. Visų pirma Kau
no stoty jau suorganizuotas 
dežuravimas. Dežuruojančią 
galima pažinti iš baltos juostos 
su kryžiumi ir žvaigžde, per
rištos per rankovę. Tuo tarpu, 
dėl pinigu stokos, draugija te
įstengia apmokėti tik vieną 
agentę — dežuruojančią sto
ty, todėl ji dirba tik pusę die
nos, tuo laiku, kada ateina į 
Kauną svarbiausieji trauki
niai.“

Važiuojančioms užsienin 
merginoms ši organizacija 
duodanti nurodymų, kur rei
kia kreiptis pasiekus savo 
kelionės galo, kad nepate
kus i nedoras rankas. “Mer
gaičių Bičiulių Draugija” 
Lietuvoje turinti susisieki
mų su panašiomis organiza
cijomis visuose didesniuose 
centruose užsieny.

Mašina, Kuri Peršviečia Rūką.

šitame paveikslėly yra parodytas mechanikos inžinierius Fr. 
Giantasio ir jo išrasta mašina. Tai yra naujas prožektorius ar
ba sviesasvaidis, kuris meta geltoną spindulį ir peršviečia tirš
čiau^ rūką, parodydamas ūkanotomis naktimis laivus ant jūrių 
ir kitokius dalykus.

Išradimai ir Mokslas.

-
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; metų vasarą. Kitą dieną visi 
centralinės Europos didesni 
miestai ir sostinės busian
čios bombarduotos aeropla
nų. Savaime suprantama, 
kad Francuzai turėsią žy- 

! miai didesnes oro jėgas, ne- 
• gu visi jų priešai.

Italų kariumenė, eidama 
vokiečiams pagalbon, įženg
sianti Bavarijon.

Visa Vokietija busianti

Naujas Europos karas grę- 
siąs pražūtį Vokietijai.
Garsus Vokietijos strate

gas generolas Liudendorfas 
nesenai išleido Miunchene 
brošiūrą antrašte: “Pasau
lio karo pavojus.”

Savo brošiūroje didžiojo 
karo “dievaitis” pranašauja 
Europos karą, kuris turėsiąs 
kilti 1932 metais. __ _ . _ , . .

Turėdamas galvoje da- ‘ Y^? busianti
bartinį Europos valstybių i mobilizuota. \ okietijos teri- 
pasiskirstymą i priešingas į ^°riJ°Je. pasirodysią ir prie- 
grupes, Liudendorfas ^ko, f^ka^umenės. Vokietijos 
kad kariaujančios valstybės 
sudarysiančios dvi karo są
jungas. Vieną sąjungininkų 
grupę sudarysiančios trokš
tančios revanšo Vokietija, 
Austrija, Vengrija ir fašisti
nė Italija. Anuos sąjungi
nės grupės priešaky stovė
sianti Francuzija. Jos sąjun
gininkais busiančios Čeko
slovakija, Pietųslavija, Len
kija ir Rumunija.

Liudendorfas mano, kad 
prieš Francuziją ir jos są
jungininkus mobilizuosis ir 
Sovietų Rusija.

Anglija taip pat užim- 
sianti priešingą Francuzijai 
poziciją ir net remsianti Vo-

| Tečiau, pasak Liudendor- 
'j, ir tokiomis palankiomis 

orlaivis galėsiąs sąlygomis, Vokietija, Italija,

Sako, galėsime keliauti? orlaiviai galės atlėkti iš Eu-
: ropes į Ameriką greičiau 
kaip 3 valandos ir kelionė 
kaštuosianti mažiau, negu kietiją ir jos sąjungininkus, 
dabar kaštuoja iš New Yor-I — 
ko į Chicagą. Rakietomis fo.
varomas

“LIETUVOS ŽINIOS”
APIE “KELEIVIO” 

JUBILĖJU.
Lietuvoj einantis valstie- 

galėj o įvykti!) ir dabar jie bi- čių liaudininkų dienraštis,
jotų iš naujo daryti tokį pat! “Lietuvos Žinios,” apie “Ke- 
eksperimentą. O blokuotis su leivio” jubilėjų taip atsilie- 
klerikalais liaudininkai negali Į pja ;I
po to. kai Krupavičius gruo
džio ‘pučo’ metu ciniškai ištie- 
sė ranką perversmininkams, ir 
dar labiau po visų tų nešvarių 
bylų, kurios diskreditavo kle
rikalus liaudies akyse. Bijoda
mi versti tautininkus, liaudi
ninkai yra susirūpinę, kad ir 
kas nors kitas to nepadarytų. 
To dėka tautininkų valdžia ir 
laikosi.

“Bet klerikalai nenutyksta. 
Jie ne už dyką talkininkavo 
Smetonos partijai, kuomet ši 
darė ‘operaciją’ demokratinei 
valdžiai. Krikščionys tuomet 
buvo tikri, kad tautininkai tu-

PRISIPAŽĮSTA PERDAUG 
UBAGAVĘ.

Lietuvos klebonai jau ap
sižiūrėjo, kad jie perdaug 
lindo amerikiečiams Į akis 
su savo kolektomis. Jų “Ry
tas” dabar rašo:

“...ligi šiol iš Lietuvos musų 
inteligentai vykdavo Ameri-i 
kon pinigautų, kitaip sakant, 
ubagauti. Amerikiečiai nebu
vo šykštus ir labai daug suau
kojo dolerių įvairiausiems Lie
tuvos reikalams. Tečiau kada 
kolektoriai vienas po kito pra
dėjo eiti be pabaigos, žinoma, 
tas gadino jiems įspūdį, o mes 
nesusipratome bent kartą už
baigti ar praretinti rinkliavas. 
.Juk jiems pinigas taip pat rei
kia uždirbti, dykai jisai neat
eina kišenėn. Taigi reikėjo 
keisti taktiką ir jieškoti idėji
nio bendradarbiavimo.“

Bet pervėlai tie kiauri 
maišai susiprato. Amerikie
čiai daugiau pinigų jiems 
jau nebeduos.

ant kitų planetą.
Žinomas rusų astronomas, 

prof. Startonovas, drąsiai 
pranašauja, kad sekančia
me šimtmety žmonės galės 
jau lankytis ant kitų plane- 
tų. Todėl kai ant žemės pa- i?ktl f?’000 myllr 1 valandą., Austrija ir Vengrija neturin- 
sidarvs visiems perankšta, p32?11™ varomi motorai pa- čios jokios vilties laimėti ka- 
tai prasidėsianti emigracija kalsl? “k-‘ °':lalvl aPle, ?°,ar r?-
Į kitus pasaulius. Tinkamiau- . myluJ aukštyn. o kit ką Vokietija faktiškai esanti 
šia tam tikslui planeta esan
ti Venera (Venus), nes tem
peratūra tenai esanti maž
daug tokia, kaip Brazilijoj, 
i valias esą oro ir vandens, 
ir, kas svarbiausia, daiktų; 
svons

kelsią toki orlaivi apie 20 ar ra.
Z-k Z-L 1 • n w , •» a «

jau padarysiančios rakie- 
tos.

Kaip didelė P luto 
planeta?

Pluto vardu buvo apkrik:
- _ns esąs lygiai toks pat, i tytas tasai naujas pasaulis, 
kaip ant musų žemės. Klau-,arba devintoji planeta, ku- 
|lmas kas ^US nauJas Į rią nesenai Lowellio obser- 
Kolumbas. vatorijos astronomai paste-
D 9 ~ ~ _ ‘bėjo musų saulės sistemoj.
Per 3 valandas ts Euro- Klausimas dar nebuvo išriš

tos į Ameriką.
Vokiečių

beginklė ir greit negalėsian
ti paruošti didelės, gerai ap
ginkluotos kariumenės. Aus
trijos ir Vengrijos karo jė
gos esančios silpnos ir taip 

i pat menkai apginkluotos, 
j Italija turinti gana skaitlin- 

’ gą kariuomenę ir didelę fa
šistų miliciją, bet Liuden
dorfas labai menkai vertina 
fašistų karo jėgas.

Priešingai, Vokietijos ir 
jos sąjungininkų priešai esą 

į jau senai pasiruošę tokiam 
karui. Francuzų kariumenė, 
Liudendorfo nuomone, savo

tas, kaip tas pasaulis yra di-
Vokiečių mokslininkas delis. Dabar Amerikos mok- 

Opel, kuris tobulina rakieto- alininkai Nicholson ir Mavell 
mis varoma motorą, tvirtina, nustatė, kad Pluto planeta k k j ikiu nauįo_
kad uz 20 metų nuo dabar yra maždaug tokio pat didu-:,.3^,„nilavin,n Jo. 
Šitokiais motorais aprūpinti mo, kaip musiskė žemė.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
.1931 METAMS

III

Jau Išėjo Iš Spaudos

į višku apsiginklavimu sto- 
i vinti nepalyginamai aukš- 
fčiau. Čekoslovakų, pietųsla- 
vu ir lenkų kariumenės taip 
pat esančios paruoštos karui 
ir sudarančios rimtą jėgą.

■ Karas prasidėsiąs 1932

gyventojai busią plėšiami 
ir “draugų” ir priešų jie bu
sią siunčiami daryti apka
sus. Savo karo jėgas Vokie
tija galėsianti mobilizuoti 
tik per 4-5 sąvaites.

Tuo tarpu karas eisiąs 
tarp francuzų ir italų. Pietų- 
slavai pulsią italus iš kitos 
pusės, o lenkai įsibrausią’ 
i Rytų Prūsiją. Francuzų ir 
italų dvikova busianti trum
pa. Pasinaudodami Vokieti- 

. jos nepasiruošimu, francu
zai visa savo mase pulsią 
italus ir, sumušę juos Bava
rijoj, eisią Į Austriją. Pietų- 
slavai taip pat spausią ita- 

„ lūs. Tuomet francuzų kariu
menės dalis galėsianti eiti 

. lenkams pagalbon, jei jiems 

. busią pavojus iš Rytų. Greit 
čekoslovakų ir pietųslavų 

’ kariumenės susijungsian- 
. čios ir Vokietija busianti ap

siausta iš visų pusių ir at
skirta nuo Italijos. Priešai 
užimsią Berlyną ir uždėsią 
vokiečiams neregėtą kontri
buciją. Vokietijoj siausią 
badas, ligos ir plėšikai. Ne
busią iš kur gauti pagalbos.

Naujame Europos kare 
gali laimėti tik naujoviškas 
ginklas ir pasiruošimas ka
riauti.

Visa tai esą Vokietijos 
priešų pusėje.

Baigdamas karo vaizdą, 
Liudendorfas sako, kad la
bai galima, jog Vokietija 
busianti padalyta ir nusto
sianti gyvavusi kaipo jung
tinė nepriklausoma valsty
bė.

Liudendorfo brošiūra pa
darė dideli įspūdi Vokieti
joje ii’ už jos sienų, nes ją 
parašė pripažintas karo da
lykų žinovas ir didžiausias 
francuzų priešas. “L. 2.”

IŠ DARBO LAUKO

Dr-gė Marė Jurgelio- 
nienė Serga..

“Naujienos” praneša, kad 
Chicagoje serga dr-gė Marė 
Jurgeiionienė, kuri per ilgus 
metus ir šiandien dar tebėra 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos centro sekreto
rė.

“Keleivis” reiškia ligonei 
gilios užuojautos ir linki 
greitai pasveikti.

I
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“šįmet Amerikos socialisti
nis laikraštis ‘Keleivis’ šven
čia savo 25 m. gyvavimo su
kaktuves. ‘Keleivis’ eina Bos
tone. Jį redaguoja p. Michelso- 
nas. Laikraštis eina kas savai
tę. ‘Keleivis’ vedamas labai gy
vai ir turi pasisekimo ne tiktai 
Amerikos lietuviu tarpe, bet ir 
Lietuvoje.“

Mums smagu girdėti, kad 
musų laikraštis visiems pa
tinka. Gaila tik, kad prie da
bartinių sąlygų ne kiekvie
nas jo numeris gali pasiekti 
musų brolius užjury.

I

ii - ■ ..
Pastatytas ligonio kambary’ 

indas su šaltu vandeniu su
trauks visą negerą kvapą ir at
gaivins kambary orą. Tą vande
ni kas diena reikia išpilt laukan 
ir šviežio pastatyt.

f

Jei pasitaiko sulieti drapanas 
kerosinu, tai reikia tą vietą su- 
mirkyt terpentinu, o paskui iš
plauti šiltam vandeny su mui
lu.

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokią in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančiu straipsniu iš vi
sokią mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą jų:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai?
Kiek yra j orią vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markią apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitu gyvenamu pasauliu? •
Kitk Lietuvoj yra upiu ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

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

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

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

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metu Kalendoriuje daug 
pamokinimą bei patarimu, daug gražią eflią, juoką ir 
paveikslą.

Kalendoriaus kaina 50 centą. “Keleivio’’ skaitytojams 
tik 25 centai. Mokesti geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stamponus prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženklelią prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie

(Department of Labor.)

BAHAMAS.
j Suvaržė imigraciją.—Ba
hamas kolonijos gubernato
rius paskelbė naują patvar
kymą, kuriuo visiškai užda
romos durys ateiviams, ku
rie važiuoja tenai dėtis koki 
nors bizni arba užsiimti ko- 

jkiu darbu. Patvarkymas sa- 
i ko, kad tokiems dabar ne- 
; bus leidžiama nei iš laivų iš
lipti.

I 
i 
i
U ______ _____ 
pranešama, kad paskutinė
mis dienomis tenai prasidė
jo labai gyvas darbininkų 
judėjimas. Kilo sumanymas 
tverti profesines sąjungas ir 
tuo tikslu susidarė Darbi
ninkų Sindikatų Komitetas. 
Prasideda streikai ir darbi
ninkai reikalauja algų pakė
limo ir darbo valandų su
trumpinimo. Bruzdėjimas 
plinta po visą šalį.

BRAZILIJA. 
Darbininkai organizuoja- 
— Iš Sao Paulo miesto

Jei skaurada ant ugnies labai 
tiška, pabarstykit truputį miltų, 

Į ir netiškės.
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RUMUNIJA.
Eksportuos darbininkus. 

—Rumunijos parlamentas 
užgyrė valdžios padarytą su 
Francuzija taip vadinamą 
“darbo sutarti,” kuri nusta
to taisykles dėl emigruojan
čių darbininkų. Todėl Ru-

munijon jau atvyko Francu- 
zijos pramonininkų delega
cija, kuri samdys Rumuni
jos bedarbius ir gabens juos 
Į Francuzijos fabrikus ir ka
syklas, kur jie dirbs tokio
mis pat sąlygomis, kaip ir 
francuzai darbininkai.

KANADA.
Kurs “kviečių dirbtuves.” 

—Kad pagerinus Kanados 
Vakaruose žemės ūkio sąly
gas, tenai planuojama da
bar kurti dideles “kviečių 
dirbtuves.” Busią tai dideli 
ūkiai, po 100,000 akrų že
mės, kurie busią vedami to
kiais pat principais, kaip vi
sos kitos naujovinio biznio 
organizacijos, būtent: dar
bui dirbti bus naudojamos 
didelės jėgos mašinos ir ma
žinamos išlaidos.

PANAMA.
Pabėgėliai nori grįžti. — 

Daug Panamos piliečių, ku
rie prie senos valdžios buvo 
pasitraukę j Jungtines Vals
tijas, dabar pareiškė noro 
grįžti namo. Jie prašo, kad 
naujoji Panamos vyriausy
bė padėtų jiems parvažiuot.

Anglijoj audinyčios pa
skelbė lokautą, išmesdamos 
iš darbo 25.000 darbininkų.
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“Kelei- 
Skelb-

nėra. Darbą atlieka paties 
miesto darbininkai, tik rei
kia duoti medžiagą.

Darželio fonde jau yra

Pajieškau brolių Juozo ir Antano 
Paulauskų. Jie yra kilę iš Gerduvėnų 
kaimo, Gargždų vaisė., Kretingos aps. 
Atvažiavo pas mane Juozo duktė, Iza
belė. Turiu ir šiaip svarbių reikalų. Jie 
patys lai atsišaukia, arba kurie žino 
kur jie gyvena, prašau pranešti jų ad
resų. Kazys Paulauskas (4)

136 W. 21-st st., Bayonne, N. J.

APS1VEDIM ĄJ
Paiieškau vyro apsivedimui, turi 

būti blaivus ir darbininkas; nejaunes- 
nis kaip 40 metu ir nesenesnis kai o 
55 metų, ir turi būti nemažesnis kaip 
5 pėdų ir 6 coliu. Aš esu vidutinio am
žiaus, našlė; blaiva ir laisvamanė. 
Atsakymą duosiu kiekvienam.

MRS. K. M. SMITO
Gen. Dėl., Racine, Wis.

Pajieškau Vincento Kupsčio iš Pa
pilės valsčiaus, Žilių kaimo, vedęs su 
Marijona Žiurkaite iš šiliškių kaimo; 
girdėjau gyvena Chicagoje. Jeigu 
esate gyvi prašau atsišaukti, kurie 
apie juos žino, malonėkite pranešti, 
už kų busiu dėkingas. (4)

S. C. MOCKUS
9 Virgir.ia st., Dorchester, Mass.

butą pilnos ivio, nes viską randa 
kus šautuvą Taigi valio “Kelei- 
Tokios nuoTegul gyvuoja per 
ir policija.ačius. Su pagarba,

A. Jasutis.

MONTELLO, MASS. 
Kaip katalikas su bolševiku 

pinigus spausdino.
“Keleivio” pereitame nu

mery buvo jau rašyta, kad

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYV^“

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

kalbas. Kalbės iš So. Bosto- sj0 (sekmadienį) stato “Ga
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HARTFORD, CONN.
Vietos lietuvių judėjimas. I
Čia lietuvių kolonija ne

didelė, bet joje judėjimas 
gyvas, ačiū Maskvos agentų 
“aktingumui.” Draugijose 
lermų netrūksta, nes komu
nistai tankiai pakelia “vai- 
ną!” Laike pastarųjų dvejų 
metų, daugiausia komunisti
nio lermo buvo SLA. 124 kp. 
ir Lietuvių Piliečių Pašalpi- 
niam Kliube. SLA. kuopoje 
jie, pagaliau, prakišo. Po 
Chicagos SLA. Seimo, visi 
pasitraukė iš SLA. kuopos ir 
dabar organizuoja komunis
tinį susivienijimą.

Kliubo skandalas.
Vietos Lietuvių Piliečių 

Pašalpiniam Kliube komu
nistų yra apie tuzinas ir val
dybom pereitą metą pateko 
du Stalino agentai. Šįmet 
metiniame susirinkime ko
munistai pasiryžo sudalyti 
valdybą vien tik iš savo 
“sojuzo” narių. Jie padarė 
balotus iš kalno ir dalį jų 
padalino savo grupei, o susi
rinkime vėl gavo po balotą. 
Komunistai manė, kad jų 
skymas pavyks, bet balsuo
jant pirm, urėdą komunistų 
kandidatas Gudaitis gauna 
85 balsus, jo oponentas T. 
Yelinevskis 79 balsus. Gu
daitis gavo 6 balsus dau
giau, tečiau buvo narių, ku
rie susilaikė nuo balsavimo, 
vienok balsų buvo tiek kiek 
narių susirinkime; tas rodo, 
kad komunistai padavė po 
du balotus. Balsuojant sek
retorių iškilo triukšmas: 
balsų skaitytojas p. Straz
das netikėtai sugavo komu
nistus dauginant balsus. Su
sirinkime buvo 166 nariai, 
gi balsų komunistų kandida
tas Yešmantas gavo 99, tau
tininkų kandidatas Levi- 
šauskas gavo 93 balsus, viso 
192 balsu; reiškia, 26 balsai 
daugiau negu narių yra su
sirinkime.

Susirinkime kilo protes
tai ir reikalavimas perbal- 
suoti, pirmininkas neduoda 
niekam balso. Kilo lermas. 
Šiaip taip po pusvalandžio 
susirinkimas nusiramino ir 
valdyba išrinkta: pirm. Gu
daitis (kom.), vice-pirm. Ye
linevskis (taut.), sekr. Yeš
mantas (kom.), ižd ininku 
Mašiotas (katal.), kiti val
dybos nariai taipgi trijų sro
vių. Reiškia, komunistai ga
vo opozicijos nusileidimą ir 
paliko valdyboje, nepaisant 
to, kad Gudaitis ir Yešman
tas išrinkti “steam-roller” 
patvarkymu.

Vadinamieji tautininkai- 
sandariečiai neatlaikė savo 
pozicijos, nes komunistus 
parėmė daugelis katalikų, 
bet jei balotai butų nepa
dauginti, tai komunistai bu
tų pralaimėję.

Kitų draugijų veikimas.
Susi v. Lietuvių Amerikoje 

124 kuopa rengia spektaklį, 
trijų aktų komediją “Divor- 
sas.” Perstatymas įvyks sau
sio 18 d. parapijos salėj. 
Girdėjau, kad bus ir šokiai. 
Spektaklio prirengimu rūpi
nasi V. M. Čekanauskas. 
Reikia pasakyti, kad dabar 
SLA. kuopoje yra solida- 
ringas narių bendradarbia
vimas ir matomas veikimas. 
Komunistams pasišalinus, 
susirinkimuose lermų nėra.

Rengs prakalbas.
SLA. kuopa žada rengti 

prakalbas. Girdėjau kvies 
kalbėti Bagočių arba Kru- 
konį iš Bostono, ir gal Vitai- 
tį. Prakalbos reikalingos 
agitacijai ir nušvietimui dėl- 
ko komunistai atkalbinėja 
SLA. narius ir prirašo prie 
savo komunistiško susivieni
jimo, kuris dar nėra legali
zuotas nei vienoj valstijoj. 
Komunistams nepavydi nie
kas naują organizaciją tver-

ti, bet žinant, kad jie griau- 
veda propagandą 

ir įkalbinėja narius pamesti 
SLA. organizaciją, apgau
dinėja žmones ir pastato 
juos į keblią padėtį, todėl 
manoma, kad reikia tokius 
komunistų darbelius lietu
viams išaiškinti.

Kalėdos ir Nauji Metai.
Šventės praėjo ramiai: 

girtuoklvsčių ir triukšmų ne
buvo. Kitados būdavo areš
tų ir kokių sensacingų įvy
kių. Vietos klebonas organi
zuoja grupę šelpti bedar
bius, sako buk savo kalėdi-' 
nę almužną, apie S400, pa
aukavo bedarbių šelpimo 
fondan. Jei tas tiesa, tai kil
nus darbas. Dariau patikri
nimų ii- radau dvi šeimas, 
kurios gavo parapijos vardu 
po basketą valgomų daiktų.

Vietos veikėjas p. Čeka
nauskas gavo daug kalėdi
nių sveikinimų su švenčių 
linkėjimais iš Amerikos ir iš 
Lietuvos nuo viso liaudinin
kų štabo: Dr. Griniaus, Dr. 
Staugaičio, p. Sleževičiaus, 
p. Bortkevičienėš ir kitų, bet 
skundžiasi, kad kitą metą 
jam reikės daug sveikinimų 
siųsti, darbas ir lėšos, o šis 
ponaitis labai skupus.

Viską žinąs.

Aletaupyk kelis centus ant 
■* ’ kavos ir neduok progos 
pasakyt tavo draugams, kad 
tu esi prasta virėja. Duok 
LaTouraine... kavą su rau
donu puoduku ant skardines.

Worce»ter, Mass. —Siun-
Liet. čiu nuo savęs geriausius lin- 

Ukinin- kėjimus “Keleivio” 25 metų 
įokratas,” sukaktuvėms ir linkiu jam1 
aas.” keliauti dar šimtą sykių il- 

” visur ir 
skelbk teisybės žodį dar 
drąsiau ir ilgiau, negu ligi 
šiol darei. Budink iš tamsy
bės miego visus varguolius 
ir vesk juos į šviesesnį ryto
jų. Keliauk ir nešk šviesą vi
sur, nebodamas jokių prie
šų. Lai šaukia ir keikia dan
gaus ar pragaro agentai, o 
tu dirbk naudingą darbą. 
Eik drąsiai ir trupink tamsy
bės retežius, kuriais yra ap
kaustyti nelaimingi musų 
broliai. Dar smarkiau ir grei
čiau skink mums kelią per 
spygliuotus erškėčius, švie
sesnės ir laimingesnės atei
ties susilauksime tik tada, 

' Jcai “Keleivis” lankys kožno 
, lietuvio namelį. Taigi gy

vuok, “Keleivi,” ilgus am
žius. Su pagarba,

J. G. Mozuraitis.

»

žio per- giau. Eik, “Keleivį, 
buvo ne- 
uvą. Po 
eletas nu- 
autininkų 
keleiviui” 
m matyti 
įvažiavau 
arba, 
Luckus.

PAJIEŠKOJ1MAL
J ieškau sesers Onos Zameravičai- 

tės-ORENTIENĖS, Šiaulėnų parapi
jos ir Jono Skrodenio sūnų Juozo, An
tano ir kitų. Kas apie juos žino, pra
šau pranešti ar pats malonės atsi
saukt. JONAS ZAMERAVIČIA 
Laukuvos gat. 6, Rietavą, Telšių aps., 
Lithuania.

Pajieškau Jonų Kalvaitį, paeina iš 
lašinbudės kaimo, Sasnavos 
čiaus, rodos gyvena Illinois va 
ir J. Kreivėnų, Raišupiu kaim 
riampolės apskr. Jis gyvena K; 
Prašau atsišauk: juos pačius ar 
rie žino jų adresus, malonėki! 
nešti, už tai busiu didei dėkingš.

A. PEČKIS ;(4)
P. O. Box 36, Bremen, Sask., Canada

vals-
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HUDSON, MASS. 
Lietuvių judėjimas.

Čia randasi apie 800 lie- 
tuvių. Jie turi dvi draugijas, iV“uc J<iU
iš kurių didžiausia Š.JLP. Į Kitas idomus dalykas yra 

ve koks. Vietinis dienraštis, 
“Cleveland Plain Dealer,” 
sumanė rengti “tautų vaka
rus.” Miesto auditorijos ma
žąjį teatrą paėmė visai žie
mai (jau dabar tas eina ant
rą žiemą) ir kas sekmadie
nis duoda kožnai tautai pa
statyti savo veikalą su sa
vais artistais. Dienraštis ap
moka lėšas, net ir tikietus 
duoda (tik kostiumus ne), o 
visos ineigos eina tai grupei,

Ją valdo beveik vieni tauti
ninkai. Pas mus randasi ke
letas ir bolševikėlių, kurie 
pridaro nemažai triukšmo. 
Bet vietos lietuviai jų nepai
so ir triukšmaut neleidžia. 
Jie dažnai rengia prakalbas, 
bet jose nieko gero neišgirs- 

t ti, kaip tuščią liežuvių mali- 
Montelloje tapo areštuoti 5?^- Pa^e(Įa
trys pinigų dirbėjai, tik bu- Woreesteno Maskvos zyde-| 
vo padaryta nedidelė klai- iliaL CI A__ 1_u__
da, būtent, buvo pasakyta, ’ 
kad visi trys suimtieji esą . ..
lietuviai Ištikrujų vienas jų kuopa, sausio 18 dien^, 2 va- 
yra lenkas, tai fotografas 
Kruger. Jis yra lenkų tautos į 
žmogus, bet atvykęs iš Vo-! 
kieti jos, todėl ir vokišką pa
vardę nešioja.

Kiti du mekanikai yra lie
tuviai. Spaustuvninkas Ma
tutis yra karštas katalikas, o 
batsiuvys Suslinas — karš
tas bolševikas. Tikra jo lie
tuviška pavardė yra ne Sus- 
lin, bet Suslavičius. Jį žino 
beveik visi Montellos lietu
viai, nes jis visada kalbėda
vo: “Kaip tik pasidarysiu 
pinigų, tai važiuosiu Rasie- 
jon (Rusijon), ba tenai yra 
tikras darbininkų rojus.”

Na, ir susidėję kompani- 
jon tie trys vyrai — katali
kas, bolševikas ir paliokas— 
buvo pradėję pinigus daryti. 
Taip bent policija juos kal
tino. Sakoma, kad jie pra
dėję tą biznį jau kokie šeši 
mėnesiai atgal. Suslavičius, 
kaipo atvožniausis, išleidęs 
pirmutinę penkinę. Bet kad 
ir revoliucionierium jis sta
tosi, o vistiek žiaplas, nes 
sakoma, kad tą penkinę ji
sai išleidęs ties pat savo na
mais. Tenai sustojęs pedlio- 
rius su keikais ar obuoliais, 
ir jam Suslavičius tą penki
nę įkišęs. Pasiėmęs pirkinį ir 
gavęs iš pedlioriaus grąžos, 
Suslavičius inėjęs tiesiog į 
savo stubą. Pedliorius tuo
jaus apsižiūrėjęs, kad pen
kinė netikra, ii’ pranešęs 
apie tai policijai. Nuo to lai
ko policija ir pradėjusi jį 
dabot. Ir dabar areštavo ne
tik patį Suslavičių, bet ir jo 
“kumponus.” J. G.

CHICAGO, ILL.

Kas bedarbius šelpia.
Pas mus dirbantieji darbi

ninkai pasirašė ant 6 mėn. 
tam tikrą kontraktą bedar
bių šelpimui. Apart to, be
darbius labai šelpia “Sala- 
veišių armija.” Iš tikro šitie 
žmonės geros širdies ir au
koti jiems neverta gailėtis. 
Kiek aš pastebėjau, tai 
nieks taip nesisarmatija be
darbių ir aukos reikalaujan
čių, kaip Romos “šventieji” 
papūgos. Tautos Sūnūs.

. — Dear 
bs to con- 
)ur twen- 
y of this 
y paper. 
I sure do

Pajieškau pusbrolių Povilo ir Sta
sio Bernadišių; ir dėdės Tarno Repšio. 
Pusbroliai paeina iš Ramanavo kai
mo, Subačiaus parapijos, Panevėžio 
apskr Repšys kilęs iš Patrakių kai
mo; kur jie randasi malonės pranešti, 
arba patys lai atsišaukia šiuo antra
šu: Pavijas Krisčiunas (4)
P. O. Box 343, Weston, Ont., Canada.

Pajieškau Katrės Učkiutės, paeina 
■š Šunėkų, Mariampolės apskričio, 
Vinco Učkaus duktė. Aš Juozas Uč- 
kus iš Uritgirių kaimo, Keturvalakių 
parapijos. Kurie apie ją žinote, pra-ą 
šau pranešti, arba pati malonės atsi
šaukti. JUOZAS UCKUS (4) 
458 Spring avė., Steubenville, Ohio.

Pajieškau tetos Augustus Nakau- 
niutės-AUGUSTA PETSULT (gal 
Pečiulienė), iš Lietuvos paeina iš Su
valkų gubernijos, dabar gyvena kur 
nors Michigano valstijoje. Jieško se
sers duktė. Prašau jos pačios kad at
sišauktų, arba kurie žino kur ji ran
dasi, malonėkite pranešti. (5)

MRS. MAE RICE
190 Rose Avė., Jersey City, N. J.

Chicago, III. — Prabo- 
čyk, Maike ir tėve, kad pa
vėlavau prisiųsti jums ant 
batų. Bet lankykit mane kol 
aš gyvas busiu. Per tave, 
Maike, aš gavau gražų var
dą. Krunkiai vadina mane 
“bedieviu.” Kad ne tu, gal ir 
aš šiandien bučiau tarpe 
krunkių.

Linkiu tau viso gera,
A. Selemonas.

Iš senelių namo drau;<__Svei-
Gruodžio 26 dienai metų jū

rinis įvyko senelių > labai bu- 
draugijos susirinkimą ad “Kelei- 
vo renkama šiems »0 metų ju- 
valdyba, į kurią įėjoRse miliono 
mens: pirmininku “Keleivį”
kauskas, vice-pirm. > metų. Tais 
kas, finansų raštinirau iš Lietu- 
zuraitis, protokolų pmet 16 me- 
ku Landraitienė-J<ra vienatinis 
iždininku Skrickis, .
bėjai: Sarbentas iričiu ir prenu- 
kas. Boardirektoriau baigiasi, 
ta: šimukauskienė Zenkevičius, 
raitienė, Jagminie------
viekas, Juozunas iiada. — Ger- 
nis. r ivio”

Taigi į draugijąi su naujais 
tos geriausios mvisus 
Draugija auga ir irbius. 
kapitalu. Manoma esą žmonyse, 
augs į didžiausią aruosius ilgus 
ry draugiją. Drau, Skelbkit tol, 
tuojaus insigyti gi tėvu lankys 
laikyti ten našlaičuvių apgyven
tų prieglaudą. gryčias. Su pa-

Tokios draugijgila. 
lietuviams, laba--------
ges, nes dabar v, Conn.—Ger- 
padėti musų sereleivio” Redak- 
laičių. au jumis gerbia-

Dar apie žu.toriai ir leidėjai 
šaltuką. “Kele; jubilėjum. Lin- 
šyta, kad.jis Tilgų metų, o “Ke- 
žudęs. Tai ne^ti dienraščiu, ar-

. ^.A- Pra^albos. ' visos ineigos eina tai grupei, 
Girdėjau, kad SLA.^ 58 veikalą stato.

Lietuviai statė savo vei- 
landą po pietų, rengia pra- kalą pernai, ir šįmet 18 sau- 
kalbas. Kalbės iš So. Bosto- sj0 (sekmadieni) stato “Ga- 
no p. F. J. Bag^ius. Hudso- Huną,” K. S. Karpavičiaus 

parašytą dramą iš gilios Lie
tuvių senovės, iš kovų su taip 
vadinamais “žmogėdžiais.” 
Vakarą ruošia ta pati Dar
želio Sąjunga ir pelnas ski
riamas Darželiui. Kuomet 

į kitų tautų grupės pelną su- 
• naudoja sau, lietuviai skiria 
jį visuomeniškam tikslui, 
steigimui lietuvių paminklo 
miesto parke, kur jis stovės 
per gentkarčių gentkartes.

Darželio atidarymas ruo
šiama ateinantį pavasarį. , -. . į - --- ,

Prašome visuomenės pa- Sis ja 2 sykiu sąvaitėje
remti ši perstatvmą 18 sau- medžioti ir ausų bakūžes. Kas 
S10

Cleveland, Ohio. — Ger
biamoji “Keleivio” adminis
tracija! Su 1931 metais svei
kinu visą “Keleivio” štabą. 
Sulaukus 25 metų jubilė- 
jaus, linkiu sulaukti dar 50 
metų. Siunčiu $2.25 už “Ke
leivį” ir kalendorių. Su “Ke
leiviu” nesiskirsiu kol gyvas 
busiu. Su pagarba, viso gero 
velijantis, John R. Kudirka.

niečiai ir apielinkės lietuviai 
turėtų plačiai atsilankyti ir 
išgirsti svarbias prakalbas.

Ponas Bagočius plačiai 
kalbės apie SLA. reikalus. 
Čia turėsit progą prisirašyti 
prie SLA. 58 kuopos.

Saugokitės sukčių.
Nesenai tūlas žydelis at

vežė parduoti bulvių. Pas 
vieną žmogų žydelis atnešė 
maišą bulvių ir pareikalavo 
už tai $2. Žmogus smulkes
nių pinigų neturėjo, kaip tik 
$10. Žydelis sako, duok man 
pinigus, aš išmainysiu ir 
grąžą tau atnešiu. Žmogus 
patikėjo ir atidavė. Tiek te 
ir matė žydelį; daugiau jis 
negrįžo. Reiškia, už 100 sva
rų bulvių sumokėjo $10. Ki
ti bukit atsargesni.

Sučiupo vagilius.
Šiomis dienomis policija 

sugavo 3 lenkus vaikėzus. 
Jie kaltinami vištų ir moterų 
“paketbukų” vogimu. Kol 
kas jie laikomi Worcesterio 
kalėjime.

“Kel.” Skaitytojas.

New Haven, Conn.—Ger
biamoji “Keleivio” Redak
cija! Prisiunčiu už laikraštį 
ir kalendorių $2.25. Sveiki
nu “Keleivį” su 25 metų su
kaktuvėmis ir linkiu gerų 
pasekmių. Keliauk “Kelei
vi” po platųjį pasaulį ir 
šviesk ten, kur tik randasi 
lietuvių. Su pagarba,

V. Šniukšta.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našles be vaikų;' teisingos, doros ir 
negirtuoklčs, tarp 30 ir 45 metų ir 
mylinčios švarų šeimyniškų gyvenimą 
vesti Geistina kad butų kiek pasitu
rinti. Gali atsisaukt ir iš Kanados. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slą. ant pareikalavimo sugražinsiu. 
Esu vaikinas pasiturintis ir teisingas, 
kuri mane susitiks, nesigailės. Sutin
ku bile kur Amerikoje gyventi. Pra
šau atsišaukt greitu laiku. (4

JACK VALCUNAS 
General Deiivery, Denver, Colo.

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

Jonas B. Ambrozaitis
560 GRANO ST.. BROOKLYN. N. Y.

SCRANTON, PA.
Petras Meaustavičius už

muštas muštynėse su 
Stasiu Nienium.

Vėlai 6 sausio vakare li
goninėj čia mirė Petras Me- 
dustavičius, kuriam Stasys 
Nienius įspyrė pilvo apa
čion ir sunkiai sužeidė. Poli
cijos žiniomis, Medustavi- 
čius ir Nienius 4 sausio gėrė 
visą nedėldienį, per naktį ir 
iki panedėlio ryto. Būdami 
abudu girti susiginčijo ir 
pradėjo muštis. Nienius spy
ręs Medustavičiui papilvėn 

I ir pavojingai jį sužeidęs. Iš

CLEVELAND, OHIO. 
Miesto Teatre lietuviškas 

perstatymas.
Plačiai Amerikos lietuvių karto Medustavičius to ne- 

visuomenei žingeidu bus pa- jautęs ir parėjęs namo, bet 
tirti apie vieną dalyką tarp vėliaus prisiėję šauktis dak- 
Clevelando lietuvių, ko ne
rasi turbut niekur kitur pa
saulyje. Kaip keletui kitų 
tautų, taip ir lietuviams mie
stas davė apie du akru že
mės viename parke, vadina
mam Rockefellerio Parku., 
Įsteigimui Lietuvio Dar
želio. Sudėjus visų tautų 
darželius, bus didelis pa
gražinimas visam miestui._____  ■■
Parką miestui padovanojo lys, nes jo žmona mirusi jau

taro, kuris atrado, kad ligo
nis labai pavojingai sužeis
tas ir tuojaus nusiuntė jį li
goninėn. Tenai buvo pada
ryta operacija, bet utamin- 
ko vakare ligonis mirė.

Velionis paprastai vadin
davosi sutrumpinta pavarde 
Matis, bet tikra jo pavardė 
esanti Medustavičius. Jisai 
buvo 48 metų amžiaus naš- 

w • • •

- 1 
pats Rockefelleriis. * apie 12 metų atgal. Jis pali- 

Lietuviai tuoj sudarė ko- ko du sunu ir dvi dukteris, 
mitetą, visos draugijos at- kurių viena jau ištekėjus, 
siuntė atstovus ir sutvėrė Stasys Nienius yra 38 me- 
Lietuvių Kultūrinio Darže- tų amžiaus vyras, nevedęs ir 
lio Sąjungą. Sąjunga kelia žinomas kaipo peštukas. Jis 
fondą Darželio išpuošimui, buvo areštuotas ir uždarytas 
pargabenimui iš Lietuvos kalėjiman be kaucijos, 
gėlių ir medžių, kokių čia A. Tu«ky.

DET?RAS M1KOLAINIS 
ir negali atsakyti į laiškus 

Bolševikaivų vardus ir kitus reikalus.
». ’ tk pasveiks, viską sutvarkys 

KŪČIŲ ne palaukti. (-)
rengta p P. Mikolainis 
tė. Baij190 Sand8 St., Brooklyn. N. Y. 

FapeiiŽ® UJ1 KALENDORIAI 
g^dė,
matrtnJ"*8 KEROIEJUS matyt ju g63 FOURTH ąr,
Pasibaų. boston, mass., u.s.a. 
nešama----- ---------------------------
rašų ne-----------------------------
buvo p v •

Pas> persalimai 
kinas 
kalb’
Pasi’

sto

Lengvai ištepkite su Sloan’s Lini- 
mentu krutinę. Sloan's sveika šiluma 
sušildo kaip sauli. Prašalina skaus
mus. Išsklaido susikimšimu. Naudo
jau- .:s 13 m:l:orų namų. Nusipirkite 
šviežiu bonką. 35c.

skfl
P.f<
irs
•S Liniment

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MAROU'TIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilv ozopijų ” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatrologijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

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

Metams kainuoja $150 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$4.00. o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

.Margutis duoda dovanų "Juokų Kalendorių 1931 m.” su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu:
MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, 111.

P. S. Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 
kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ką. 
ralius. Kaina apdaruose $2.00 Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV IMT1BTYJ1

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

lapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bsraatavičii
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina tuitt li

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti MKsM- 
vio” knygyne.
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Korespondencijos
mo nusivežė. Ar negražus 
biznis! Ir dar tokie žmonės 
vadinasi gerais katalikais.

Niekas jums tu dovanų 
nepavydi. Susinešė dalyki
te jas vienas kitam, jeigu

Humoristika Į
NORWOOD, MASS.

Musų draugijos ir bolševikai
Musų kolonija nedidelė. 

Priskaitoma virs 500 lietu
vių, bet pašalpinių draugijų 
čia yra daug. Pirmiausia L. 
D. K. Keistučio draugija. 
Turi apie 170 narių ir apie 
$1,500 kapitalo. Draugija 
pažangi ir priguli abiejų ly
čių žmonės. Šv. Jurgio ir šv. 
Kazimiero draugijos yra ka
talikiškos. Nariais ir kapita
lu jos žemiau stovi už Kęstu
čio draugiją. SLA. 131 kuo
pa turi apie 40 narių. Yra ir 
SLRKA. kuopa. Šiuo laiku 
ji visai negirdima. Iš dviejų 
moterų draugijų, viena pa
žangi, kita katalikiška. Dar! 
buvo “Vienybės” draugija,! 
bet ji jau senai subankruta-! 
vo.

SLA. 131 kuopa pirmiau} 
buvo visai neskaitlinga, mat. į 
žmonės noriau rašėsi prie į 
vietinių draugijų, nes čia bu
vo nario mokesnis mažesnis 
ir kapitalu jos neblogai sto
vėjo.

Pastaraisiais keliais me
tais padėtis pakitėjo. Vieti
nės draugijos kapitalu 
smunka žemyn ir todėl kelia j 
narių mokesnį. Kad saugiau Į 
apsidraudus, žmonės prade-1 
jo dėtis prie milijoninio! 
S. L. A.

Į kuopą buvo įlindęs apie 
tuzinas bolševikų, bet nepa
sisekus jiems užkariauti S. 
L. A., išėjo ir sutvėrė savo 
“susaidę.” Dabar jie šmei
žia SLA. ir kalbina žmones 
dėtis prie jų dar nesamo “su
sivienijimo.” Bolševikai da
bar uoliai landžioja po lie
tuvių stubas ir žvejoja na
rius.

Gal kam atrodys, kad jie 
taip daro gero lietuviui lin
kėdami. Ne. vyrai ir mote
rys, jus taip negalvokit. Štai 
aš jums duosiu keletą pavyz
džių, ir jus patys spręskit 
apie jų darbus.

Keistučio draugija komu
nistų įtakoj. Kartą jų lyde
ris pakliuvo į guzikuočių na
gus. Tuojau susirinkime “ta- 
voriščiai" pravedė agitaci
ją, kad skirti jam kiek pini
gų ir iš tos “bėdos" tegul iš- 
sikapsto. Nubalsavo duoti 
$25. Kitą kartą iš narių su
dėto iždo išsibalsuoia 8100 
“Sovietų baduoliams šelpti,” 
nors greičiau tie pinigai te
ko Brooklyno komisarams. 
Kiek vėliau, paaukuoja 825 
ALDLD. Kiek po tam. drau
gijoje kyla triukšmas dėl 
8100. kurį bolševikai nori 
gauti, neva, agitacijai Lietu
voje. Nariai protestuoja, bet 
bolševikai pergali ir $100 
gauna.

Ar manot jau pasisotino? 
Kur tau! Tuščio maišo ne
pripilsi. Taigi ir bolševikai 
per susirinkimą paprašė dar i 
8100 “Laisvės"’ bylai su kun. 
Petkum. Bet šį kartą jiems 
nepavyko. Nors ir kaip jie. 
šmeižė, nors ir kaip pravar- i 
džiavo, bet didžiuma narių 
nubalsavo pinigų be reikalo 
nemesti.

Gavę susirinkime “nosį,” 
mes manėm, kad bolševikai 
daugiau prie draugijos iždo 
nelys. Bet juk tie žmonės 
gėdos neturi. Po kelių mė
nesių jie vėl atlenda į drau
gystę, ir švietimo reikalais 
prisidengę, mano gaus aukų. 
Susirinkime vėl kyla lermas. 
Rimtesni nariai Įrodinėja, 
kad nariai moka mokesnius 
ne tam, kad šelpus bolševi
kus, bet tam, kad ištikus ne
laimei narys iš draugijos 
gautų paramą. Nors gavom 
ikvaliai “atžagareivių” ir 
kitų bolševikų “perlų,” bet 
balsuojant nutarta pašalpos 
nebeduoti.

Bolševikai ne vien šitokiu 
budu eikvoja draugijos pi
nigus. Pavyzdžiui, pereitą

pavasari buvo surengti šo- jau jums taip patinka ir gar- 
kiai. Boiševikinė vakaro ko- bingai atrodo: bet nekolek- 
misija pasiėmė “tavoriščius” tuokit-e iš žmonių už dyką 

’ pinigų. Negvažu, vyrai, ši
taip elgtis. Jaunimas pikti
nasi tokiais jūsų darbais. 
Nemanykite, kad jus esat 
mandrųs baltakės užgėrę. 
Pasistengkite mesti tokią 
madą, nes tokiais darbais 
pakenksite kliubui. Patarti
na kitą syki paskirti tinka
mesni baliaus vedėją.

Baliaus Dalyvė.

muzikantus iš Montelios ir 
sumokėjo jiems S25, kuomet 
paprastai būdavo mokama 
po 812.

O kaip nariams dalina
mos pašalpos? Jei narys bol
ševikas, tai lengvai pašalpą 
gaus, bet jei m "ne jų žmo
gus.” tai prie tavęs kimba, 
jieško visokių krukelių ir 
pašalpą nori nusukti. Taip 
jie pridarė daugumai ne
smagumo. Tik teismu pagrą- 
sinus, gausi tą, kas tau pri
klauso.

Jau ketvirti metai bolše
vikai siūlo padidinti nario 
mokesni ir sumažinti pašal- 
oą. Reiškia, patys iždą tuš
tina ir nori, kad jis visuomet 
pilnas butų. Prieš toki ju 
pasiūlymą, buvo pasiūlyta 
nutart, kad iš draugijos iždo 
niekam jokių aukų neduoti. 
Vienok šitą pasiūlymą bol
ševikai atmetė. Matosi, jie 
dar ketina aukų prašyti.

Einant iš to kas aukščiau 
pasakyta, aišku, kad ir jų 
tveriamam “susivienijime"’ 
geresnė tvarka nebus.

Keistučio dr-stės narys.

DUQUESNE, PA.
Mano Įspūdžiai iš Kliubo 

baliaus.
Gruodžio 27 d., šeštadie

nio vakare, čia Įvyko Lietu
vių Pašalpinio Kliubo ba
lius. Žmonių prisirinko pil
na svetainė; buvo visokių 
valgių ir gėrimų, ir manau, 
kad Kliubui liks nemažai 
pelno; tik gaila, kad vedė
jai ir tvarka buvo tisai neti
kus. Buvo rašyta skelbimuo
se, kacl bus visokių laimėji
mų ir bus duodama dovana 
tam. kas gražiausia pašoks 
suktini. Pradėjus suktini 
šokti, ant pagrindų sulipo 
dovanų skynėjai, kurie savo 
amžiuje nėra šokę nei matę 
kaip suktinį šoka. Žinoma, 
jiems nei nereikia tas žinot, 
nes jie iš kalno jau buvo nu
tarę. kam dovaną duoti. Tai
gi ir atidavė savo geram 
draugui.

Beto da šį sykį buvo lei
džiamas išlaimėjimui kala
kutas ir pustrečio dolerio 
auksinis pinigas. Laimėji
mas daromas ant duriamos 
kortos (punch board). Ve
dėjai pusę kortos pasiima 
sau. o tuščius tikėtus išpar
duoda svečiams ir patys lai
mi auksinį pinigą. Taip pat 
ir su kurkiu: prisiubagauja 
pinigų, paskui dar atsiima 
už kurkiną $5.00 iš draugi
jos iždo ir parsinešę namo 
kurkiną suvalgo.

: Suktinį išėjo šokti su savo 
j pačia vienas bučeris, kuris, 
žmonės sako, nėra niekad 

į šokęs kaip šitas kliubas gy- 
i vuoja, bet dabar “šoko,” nes 
Į dovana buvo. Ir jis tą dova- 
i ną gavo, nežiūrint visų pub
likos protestų. Kita pora šo
ko daug geriau, bet negavo 
nieko. Patartina kitą syki 
klausyti, ką publika sako, o 
ne ką du-trys diktatoriai nu
tars ; arba visai dovanų už 
šokius neskirti, nes čia Ame
rikoje nėra gražių šokių, iš
skyrus polką ir valcą. Dova
ną atiduoda tam, katras tur
tingesnis, o taip nereikėtų 
daryti. Susiėjus Į vieną buri 
neturėtų būti jokio skirtu
mo, nes visų pinigai tokie 
pat: taip biedno. taip turtin
go-

Pamenu, 1929 metais 
Thanksgiving dienoje taip 
pat buvo Kliubo balius, tai 
vienas bučeris atsivežė lai
mėjimui vištų, išpardavė ti
kėtus po 20 -centų ir palipęs 
ant pagrindų pasigyrė pats 
jas išlaimėjęs. Reiškia, pini
gų prisiubagavo ir vištas na-

PRAŠO ATSILIEPTI.
Gerbiama “Keleivio” Re

dakcija !
pagelbėt man susižinoti su 
Galausko šeimyna, Worces- •>

ter, Mass.
Tilpusi “Keleivy” žinia 

apie prapuolimą Juozo Ga
lausko, suįdomino mane. 
Galimas daiktas, kad tai bus 
mano brolis, su kuriuo per
siskyriau 1908 metais. Jau 
daug metų, kaip aš jo neži
nau. Metai ir nekurie “Ke
leivy” nurodymai sutinka su 
mano brolio pažymiais, tik 
iš pavardės išleista raidė 
“d."’

Apie Juozo Galausko šei
myną prašyčiau draugą A. 
J. Katkauską suteikti dau
giau žinių. Išlaidas padeng
siu. Kazimieras Gadlauskas, 
Eagle River, Wis.

GAISRAS, KURIO IR UGNIA- 
GESYS NEGALI UŽGESINT™

TAIP BUTŲ NEPRAKTIŠKA.
Banditas. — Kažin, ar nebūtų 

geriau, kad aš sugrąžinčiau ban
kui išplėštus pinigus ir tada pra
šyčiau teismo sumažinti baus- 
mę?

Advokatas. — Nebūk durnas. 
Jei tu sugrąžinsi pinigus, tai kuo 
tu man užmokėsi?

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Lengvu Badas Išmokti AngfiškaL 
Rankios reikalingiausių žodžių ir

■ pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
i lecgvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
j gali greitai išmokt kalbėt angiiškaL
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie-

■ Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
: Lar.t, važiuojant kur nors, nuėjus 
: Krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
i skuti, paa kriaučių, ir tt. Su fonetiškų
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. Pusi. 95....................... 35c.

Maloniai prašau (Iš ugniagesio dienoraščio) 
Užsidegė meile krūtinė 
ir veržiasi laukan liepsna, 
meilė karšta, pirmutinė, 
užsidegė — dega, gana!...

Nusišveičiau šalmą šviesiausiai 
(ugniagesys, vyrai, esu), 
nuėjęs sakau mylimiausiai: 
“Ugniagesys, pats aš degu!”

Ir mylimą veidą pagriebęs, 
aš ugnį ant jo gesinau, 
taip pat rankeles josioš riebias 
ilgai ir karštai bučiavau...

Dabar nežinau, kas gesino 
tą gaisrą, tą ugnį širdy: 
aš pats nežinau, ji nežino, 
sumišome meiles karšty...

NEBLOGAS NUTARIMAS.
Motina. — Marijon. jei tu iš

tekėsi už Jono, tai aš niekad i ta
vo namus neateisiu.

Marijona. — Mama, parašyk 
šitą savo nutarimą ant popieros.

Motina. — O kam ?
Marijona. — Aš paduosiu j j 

Jonui kaipo dovaną vestuvėms.

“Jaanystės Karštis.1* Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Snsižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
>pyža3. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
ialogaa, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

X). s. S.** arba šliubiaė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokinga' 

' geras perstatymui. Kaina .... 15»
tršlys Scvadžiotujaa, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

a juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
lotera ir 5 vyrai
įmigo Meilė, Vieno vaiksmo Komedi

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
žikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
?rs. Abu veikalėliai vienoje kny
slėje. Kaina ............................... 25c.
-ihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstata nužudymą caro 
vleksandro II. Labai puikus ir nesūr
iai scenoj perstatomas veikalas Iš- 
iso reikalaujamos tik 28 ypatos.

k>. Boston, 1913, pusL 61.................25c.
'vento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
•j aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
<maa užima apie 2 valandas..........25c.

ingsaia Prie šviesm. Vieno akto vaiz-

I

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jo6 sužinosi, kaip 

i žmogus gyveno žiloje senovėje,_ kaip 
i jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
. si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
• žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rek- 
I iiu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Į Mass., 1912 m., pusi. 63.................. 25c.H

■
i

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

(2/Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
ptikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt-................  14c

ŠIŲ DIENŲ ROMANSAS.

PLYMOUTH, PA.
Iš Kapinių Bendrovės 

susirinkimo.
Gruodžio 28 d., čia Įvyko 

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovės metinis susirin
kimas.

Iš nepilno dar valdybos 
raporto pasirodė, kad L. T. 
K. B. gerai gyvuoja.

Nežiūrint bedarbės, par
duota keletas lotų. Palaido
ta 21 ypatav Įeigų padaryta 
virš S1,000.00. Išmokėta už 
darbą ant kapinių, atmokė
ta S100.00 skolos ir kitokios 
smulkios išlaidos sudaro virš 
$500.00. Pas iždininką lieka 
$464.86.

Pernai susirinkimai buvo 
laikomi kas trys mėnesiai, 
šimet nutarta laikyti kas mė- 
nesis, kožną mėnesio pasku
tini nedėldienį, 2 vai. po 
pietų.

Valdybon išrinkta akla
macijos budu šie: pirm. J. 
Bagdžiunas, vice-pirm. J. 
Kulponas, prot. seki’. J. Star- 
kevičia, fin. sekr. C. Kaspe- 
ras, iždininkas K. Rendarči- 
kas, iždo globėjai K. Cice- 
lauskas ir Aug. Stravinskas. 
Sekantis susirinkimas Įvyks 
25 d. sausio ir bus išduotas 
pilnas raportas kas nuveik
ta per praeitus metus.

St. Žukauskas.

Kai praūžė gaisro pašvaistės, 
jau vedęs, vyručiai, buvau... 
Pavojuje kiek pasišvaistęs, 
kai kas jau nusako: “žuvau”...
Tečiau aš nenoriu tikėti, 
kad bučiau jau žuvęs taip aš— 
manau, jog neteks daug lūkėti 
ir laimę likimas atneš...
šiek tiek, gal, žinai, nepatogu: 
ugniagesio butą bailaus...
Nes vargšą tą žmogų 
iš gaisro ištraukė šaunaus...
Na, bet, vyručiai, atleiskit, 
vis tiek aš ugniagesys dar!
Kai bus koks pavojus— 

man leiskit: 
jį nugalėsiu dabar!...

Arėjas Vitkauskas.

Jinai.—žinai, gali būt laimė... 
Vakar mano vyrą automobilius 
suvažinėjo...

Jisai.—Ar yra viltis?...
Jinai.—Taip... Kaip jis užmi-

t - - -

go. aš jam du kartu plaktuku Į 
pakauši vožiau.

SARMATLYVAS VAIKAS.

Kaziuk. eik

j’

aš

APSIVEDĘ GERESNI 
DARBININKAI.

Motina. — Na,
šen arčiau ir duok man bučki.

Vaikas. — Neduosiu.
Motina. — Kodėl?
Vaikas. — Aš mačiau, ką pa

pe vakar padarė Uršulei, kaip ji
nai pabučiavo jį.

PAPRATIMO GALYBĖ.
Riestanosis.—Ar tu girdėjai, 

ką tas iškrikęs daktaras Pign.il- 
ka prie savo šliubo padarė?

Bukagalvis.—O ką? Davė 
vo svečiams ricinos?

Riestanosis.—Ne. Vietoj
mauti nuotakai žiedą ant piršto, 
jis paėmė jai už pulso ir liepė iš
kišt liežuvi.

sa-

už-

žmona Į savo vyrą fabrikan
tą:—Pasakyk man. kodėl ragini 
savo darbininkus, kad jie apsi
vestų ?

Vyras:—Matai, tame yra iš- 
rokavimas. Vedę žmonės vakaro 
susilaukę nesiskubina taip grei
tai namo, kaip pavieniai.

Salomėja,” arba kaip buvo nukirsti 
šv. Jonui galva. Drama vienam* 

kte, parašyta garsaus anglų rasti 
inko Vertėtų kiekvienam per
sakyti. ........................................... 25<

•žiar Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

oj n unšaino. Šioje knygoje telpa ne’ 
2 “I’žian Bambos spyčiai,” eilės., pa 
įkali .ėjimai, hurr.oristiški straipsuir 
ai ir juokai. Antra pagerinta 
aida. 128- pusL............................- - 25-
rienologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybe naują, labai gra- 
ių ii juokingų monologų ir deklama- 
įjų. Visokios temos: darbininkiškos, 
evoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
istišcos ir laisvamaniškos. Visos 
kamaios, visos geros. Tinka viso- 
ien'.s apvaikščiojimams, baliams, kon- 
ertams ir tt. Antra pagerinta lai
tą. S>. Boston, 1914 m...................... 25c
tpie Dievą. Velnią. Dangų ir Frag- 

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gaT 
iaus as pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
ijos prietarų naikintojas 72 
uslaoiu...........................................  2t

\r Buvo Visuotinas Tvanas? — Ka.
Nojus galėjo surinkti į kelias di" 

as visų veislių gyvur.us, kurie gyve 
■a išsimėtę po visą žemės kamuolį 
taip jis galėjo tuos gyvūnus prasta 
avo arkoj sutalpinti? . Iš kur ėmės 
iek vandens, kad visa žeme apsem 
ų? Kur tas vanduo dabar yra? Kai; 
š Nojaus šeimynos galėjo atsiras? 
jo tvano Įuodveidžiai. raudonveidžio 
r kitu veislių žmonės? šitie ir šimtą 
itų klausimų, į kuriuos negali atsfc 
-ti jokia kunigas, yra nuosakiai 
iškiai išdėstyti šitam veikale Kny* 

■e gs’o įdomi. Kas žodis — tai fa: 
as; kas sakinys — tai naujas kuni* 
rgumeutaa griūva Mokslas 
įokslas nuo pradžios iki galo 
taina

Pnikiausias Pasauly
Linimentas/

“Geriausias visam pasauly lini- 
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O. kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirunina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
konM namu<:>se žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais,
Enker Pain - Expelleris

Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mčšltmgį. 

UMJJS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar /0c bonka vaistinėje ir issitrinkite juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
istnnsitc skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU!
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršta drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą tr gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytu mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

tF.AriL RICHTER & CO)
MRRY ANO SOUTH F»FTM STS.

~ BROOKUVT4, M.V

KO MOTERYS BAŽNYČION 
EINA?

Jis.—Na, ir pasakyk, 
taip užsispyrei bažnyčion eit? 
Nejaugi vėl permainei savo nu
sistatymą ?

Ji,—Ne nusistatymą permai
niau, bet naują suknelę nusi
pirkau.

Pabandyk Dykai

REM-OLA
GYDO 

ĮAUDONAJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad moa 

ti« su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vaitot—nesutepa 
drapanų. Ji gydą—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampel į—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co., Cambridge. Mase

Lieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 

i vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
. tą kr.vgą. Iš jos dasižiaosi, kad vyrai 
‘ turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 

vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
-1 knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
J Alekna. .••.•••••••••••••••••. 50c.

• Dratuose audeklo apdaruose —. 75c.
I

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

' na klikas ir laisvamanis privalo 
I ją persKaitytt 64 pusi.................... 20c.

Kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
ine kinanti Parašė Z. Aleksa 76 p. 26e

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sėl.ančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (.3) Lietuviai lieka vėl
usis; <4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusL 32.................................10c.

B.blija Satyroje. — Labai įdomi is 
juokinga knyga su 379 puikiais par 

-.-eiksiais, perstatančiais įvairius nuo- 
ti vius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
įmygą niekas nesigailės. 382 pus-

£11 1 lvaina *•••••*•••••■••• $1.9$

a. aip Senovės Žmonės Persistatydavc 
Sau Žemę. — Labai įdomus senove* 

ti-.osofų daleidimai apie žemės išvaiz 
ją. Pagal daugelį autorių parašė 
■ hsas. Antra knygutės dalis yra: “Iš 
tikačias Mokslas arba Kaip Atairt 

_-o Kalbos.” Parašė Z. Aieksž. 
pUSl.............................................

i«elko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
e valgio žmogus silpsta? Ir delko 
enas maistas duoda daugiau spėkų 
tas mažiau? Delko žmogui reiki* 
xraus, druskos ir kitų panašių da 
*-ų? Kodėl jam reikia riebalų? Si 

,_os klausimus suprasi tiktai iš šioe 
.ygutės. Parašė D-ras G-mu*.

Caina ....................    l*e ,

,tiškoe ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
<a. Kama ........................................ 25c.

*

i*

\merikos Macochas. — Arba kaip ka 
talikų kunigas Hans Schmith papio

/ė merginą Oną Aumuller. Su 
laveikslais. 16 pus!.............................10c
tanigų Ce ii batas. Išaiškinta 'kunigt, 

bepatystės istorija, pasekmės ir ją 
■.oriškas nupuolimas, šią knygą turėti 
>erskaityti kiekvienas vyras, tėvas « 
aonikaitis, kurie geidžia, kad jų mote 
is, dukterį® ir mylimosios nepapultų 
okią kunigų globą. Paraše kun. Geo 
ownsend Fo*. D. D., sulietuvino 
erdinand de Šamogitia................... 25-

Emyras. Knyga žinių iš mitologijos 
historijos, etnografijos, geografijos, 

istronomijos, aritmetikos, medicinos 
r kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
•isokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
mat cinkams, ūkininkams, daržinin- 
:ams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta........................................ $3.0f

IŠGYDĖ JO PATRŪKIMĄ
Aš buvau sunkiai patrakęs kelda

mas kupara keli metai atgal. Dakta
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
iyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau ta: 
tas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metu, bet patrūkimas 
neats kartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkv; karpenterio darbą. Bet nebuvo 
>peraeijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilną informaciją kaip ga
lima pilnai pasigydyt be operacijos, 
jeigu jus paklausite manęs, Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 61-D Marcellus 
Avė., Manasųuan, N. J. Geriausiai iš
kirpk: t šį pranešimą ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš-,<41*1 I.U110 Y I d panurkyc JUC5 £<«.*& iul - — — ---------.’.

gelbėsite gyvastį, bet tikrai skans- Į namie, taip i
mus patrūkimo ir baimę operacijos. ' Pusi. 32..............

t'abakaa, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

.t daugelį iš gyvenimo patyrimų para
de K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
;909 m., pusi. 63..............................  25c.

;etuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

jo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
pėkos vedė kovą su caro valdžia, ii 
aip tuo pačiu laiku kunigai tą vai 
;z.ą rėmė, ir gynė; kaip paskui revo 
ucija paėmė viršų, kaip Lietuva įl
os paliuosuota iš po caro valdžios ir 
aip ji buvo apskelbta respublika 
^ridėtas didelis spalvuotas žemlapb 
■.įrodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
r kaip šalis yra padalyta į apskri- 
iius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli 
a ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
varbesni dokumentai: Steigiamoje 

<eimo nutarimai, taikos sutartis su 
?<, ševikais, sutartis su latviais, apra 
symas visų mūšių su lenkais ir tt 
Fra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
as, kuris apšviečia visą Lietuvą 
i lauko ir iš vidaus. Kaina fl.Cf 

• i riitaia audeklo apdarais . . $15*

<<en-Hnr. — Istoriška apysaka U
Kristaus laikų. Parašė Lew 

•Vallace. 472 pusL ......................... $2.0*

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

■■ornansas M. Bernatovricz’o. 
168 pusi................................  $lAt

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj teips
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaiy 
ir susirinkimuose 
.................................  15e

f

<

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 $2L5O.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mas*.
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UAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N' o musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VOL 1EMARAS PLUNGĖS KAIP KUNIGAI NUŠEI- 
MIN1NKAUJA.

______ _____ Linkmenys, Švenčionių 
taiko ; teisme buvo paskirta apskr. — 1924 metais čia 
nagri-iėti Voldemaro byla pradėjo statyti nuosavius 
dėl j< paskleistų gandų apie namus, kurie buvo skiriami 
vidai s reikalų viceministeri kulturiniems parapijos rei- 
pulki įinką Štencelį. ‘ i kalams. 1925 metais vienas

By a dėl kai kurių forma- namų galas jau buvo baig- 
lumu buvo atidėta. ;tas, o kitas Įpusėtas. Na-

Vc'demaras iš Plateliu į ™ams užbaigti Komitetas 
Plungę teisman atvažiavo paselino pinigų. Name bu- 
autoh usu. ivo Įtaisyta erdvi sale su nuo-

Jis atvažiavo labai gerai latine scena ir jai reikalin- 
nusiteikęs, linksmas. Įgomis dekoracijomis (kai-

Iš autobuso išlipęs jis nu-;gavusiomis 90 dolerių), žo- 
siskubino į teismo raštinę !džiu —buvo Įtaisyta puiki 
susipažinti su savo byla.

Iš ‘eismo Voldemaras nu-

TEISME.
Gr lodžio 12 d. Plungės

iOlL* - Hlliikjllldtc. į O v v'’ v \

E autobuso išlipęs jis nu-1 gavusiomis 90 dolerių), žo-
.1—-Menu _____ Knvm itoictrfo yyiiiIti

patalpa sodžiaus teatrui.
Bet laikas bėgo, keitėsi

bėgu tiesiog į kirpyklą. Mat, Linkmenų klebonai, keitėsi
.jis buvo nesiskutęs ir nesi- 
kirpęs, apaugęs plaukais.

ir kultūringų Įtaisymų liki
mas. Priėjo prie to, kad lan
gai kaž kur dingo, suolai ir-Bėgant Voldemarui į kir-,. ... .-j,

pykį su juo gavo truputi gl'.0.,s.bra"«1* dekoracijų 
naka’bėti laikraštininkai kaz kokie bernai Pasiuvo- S buvo n“ Kauno ^ bulvėms. Maišai tie 
j Plunge, kaip liudytojai. j

I
į

Laikraštininkai klausė 
Voldemarą, kaip jis manąs 
apie vokiečių keliamą sienų 
pertv irkymo klausimą; ar 
ta šie ių revizija Lietuvą pa
liestų ?

Vo demaras atsakė, kad 
Lietu ,*a su Vokietija turi sie
nų sutarti ir vokiečių kelia
mas 1 laušimas Lietuvos ne
liestų.

Dė. Klaipėdos Voldema
ras pareiškė, kad jis su Štre- 
zemanu buvęs susitaręs, kad 
Vokietija Tautų Sąjungoj iš
kelti arba palaikyti skundą 
prieš Lietuvą gali tik iš ank
sto sv Lietuva susitarus.

Zauniaus susitarimo su 
Kure? um Ženevoj Įvertinti 
negalįs, nes nežinąs smulk
menų.

nį kleboną ir tam vargšui jau 
tekę girdėti užmetimų ir tei
sintis dėl nevidonų tarnų 
darbo. Štai, kaip sodžiaus 
“kultūra” pirmyn žengia...

I

BITININKYSTĖ LIETU
VOJE.

Lietuvos bitininkų drau
gijos žiniomis, Lietuvoj yra 
150,000 bičių šeimų. Rėmi
niuose aviliuose yra 96,566 
šeimos, kelminiuose — 53,- 
017 ir šiaudiniuose aviliuose 
—2,417 šeimų. Bitininkų tu
rime 36,865, iš kurių centri
fūgas medui sukti vartoja 
4,092 asmenys, dirbtinius 
korius — 3,553. Medaus vi
dutiniškai iš kiekvieno korio 
gaunama 4 klgr. Tokiu budu 
Lietuvoj bitės per metus su-

Į Lietuviu santykius su i renka 600,000 klgr. medaus 
Lenkais, — ‘sako Voldema- į Kas met iš bičių gaunama

reikia žiūrėti realiai.ras,
o ne ?natyti tik tą, ką nori 
maty- i. Aš daviau Pilsuds
kiui tanką, — tęsia Volde
marą ;, — ir sakiau “taika," 
bet jau tada numačiau, kad 
su Lenkais vis tiek negalima 
bus susiderėti, nors ir laiką 
deryloms buvau paskyręs.

1,421,969 lt. gryno pelno.

POE TAS SUSIMUŠĖ SU 
INŽINIERIUM.

Kaune anądien buvo Mi- 
rama.-e ugniagesių pasilink
sminimas. Salėj buvę pasa
ko jar ii 'rusiški ir vokiški 
anekdotai, kurie nepatikę 
vienam poetui. Poetas išėjęs 
garde roban ir rengdamasis 
eiti namo dėl programos su
siginčijo su vienu inžinierių.

Poetas negalėdamas inži
nieriaus nuginčyti, davė jam 
ranka į veidą. Bet tuo viskas 
dar nesibaigė: inžinierius 
turėjo rankoj lazdą ir tam 
poetui bekepuriui pradėjo 
šventinti per pečius, spran
dą, šonus. Poetas gerokai 
nukentėjo.

ŽMONĖS KUNIGAIS 
SKUNDŽIASI.

Tūlas “Kūdikio tėvas” 
Kauno “Lietuvos Aide” 
skundžiasi, kad girdi, “gruo
džio 5 dieną nuvežėme kūdi
ki į Karmelitų bažnyčią 
krikštan. Klebonas nekriš- 
tijo, nors vaikas buvo visai 
silpnas. Bijodami, kad ne
mirtų, nuvežėme į kitą baž
nyčią Žaliajame kalne ir 
tuojau buvo pakrikštytas. 
Reikėtų dvasiškai vyriausy
bei susirūpinti daugiau to
kiais klebonais, ir uždrausti 
jiems savivaliauti ir su savo 
parapijonais taip atkakliai 
elgtis. Kun. Milaška man pa
prašius, kad pakrikštytų, ne
turėjo laiko, su svečiais kal
bėjosi.”

ATEITININKUS “GNAI
BO.”

“Ičiše Štime” praneša, 
kad Kauno apygardos teis
mo valstybės gynėjas Byla 
ypati įgai svarbių bylų tar- 
dytojui Navickui Įsakė pra
dėti i ardyti paleistus už už
statą studentus ateitininkus.

Ar.tros bylos tardymas, 
• butert “Geležinio Vilko” 

cento štabo išsprogdinimo 
greičiausiai bus nutrauktas, 
nes kaltininkai nesurasti.

UŽPUOLĖ PLĖKAI.
Gruodžio 16 d. Į Raudon

dvario policijos punktą at
vykę pil. Žilinskas Antanas, 
gyv. Kaune, Žaliajame Kal
ne, nusiskundė, kad važiuo
jant iš Kauno Į Rudakį, ties 
Užlekiu kaimu, Raudondva
rio valse, pasitikę ji du neži
nomi vyrai, kurių vienas 
buvęs apie 22 m. amžiaus 
ginkluotas revolveriu, o ki
tas — 17 metų amžiaus, su 
durtuvu, Žilinską sumušę 
ir atėmę 225 litus pasislėpė. 
Atsitikimas policijos tiria
mas.

KELIŲ SARGAI.
Labiausiai važiuoja

miems keliams Kauno ap
skrity, kaip kelias Kaunas— 
Vilkija—Veliuona ir Kau
nas—Vilkija—Čekiškė, Ra
seinių link, nuo 1931 m. pra
džios numatoma pasamdyti 
sargus, kurių pareiga bus 
kelius prižiūrėti. Vidutiniš
kai v ienam sargui teks 10 ki
lometrų kelio ruožas.

Amerikos Ambasados Rūmai

Tai vra garsus Bliucherio rūmai Berlyne, kuriuos Amerikos valdžia dabar nupirko savo Am
basadai. Ji užmokėjo už juos $1,800,000.

IR LIETUVA ATEIVIŲ 
KRATOSE

KLAIPĖDOJ STATOMI j Antanui Wasiliui. — Už
LAIVAI ČILI VALSTYBEI‘ prisiųstus atsiminimus ačiū.

Projektuojama pareika- Šiomis dienomis nuleistas j Bet žinelė iš Minonk jau pa- 
lauti iš visų firmų ar šiaip as- Į vandeni Klaipėdos laivų ’ seno, todėl nedėsime. Pra
menu, pas kuriuos dirba sve- statybos Įmonėj Lindenau ir j šome rašinėti.
. • v «•- • T - V •• Z-’4--, ,4-_ ___timšaliai, kad jie iki 1932 tCo. pastatytas laivas Čili 
metų sausio 1 d. tuos svetim- ’ 
salius pakeistų Lietuvos pi
liečiais.

TAURAGĖS KRONIKA.
Tauragė dabar Lietuvoje 

garsi, nes čia 1927 metais 
įvyko pučas (sukilimas) 
prieš Smetonos valdžią. Už 
tai čia buvo išžudyta daug 
Lietuvos sūnų.

♦ * *

Mokytojų seminarijos sa
lėje įvyko “ponių ir panelių 
kartūninių suknelių balius.” 
Pirmą prizą gavo seminaris
tė Nausėdaitė — gavusi dau
gumą balsų.

* ♦ #

Prieš mėnesį laiko pradė
tas statyti tiltas per Juros 
upę jau baigtas. Grindimo 
darbus užbaigia vietinis biz
nierius p. Jankūnas. Kai- 
kieno- nuomone tiltas nesąs 
toks, kokio tikėtasi.

* $ ♦

Prieš sąvaitę laiko susir-

valstybei. Netrukus panašus 
laivas ir antras bus baigtas. 
Laivas pakrikštytas “Prezi
dente Montt” Jis yra 400 
tonų įtalpos. Gali vežti 200 
keleivių ir per 120 tonų kro
vinių. Įrengtas ir pastatytas 
modemiškai.

t*

DĖL VOLDEMARO 
ŽUDĖSI.

Panevėžys. — Pradžioje 
gruodžio nusinuodijo ir mi
rė ligoninėje jaunas ugnia
gesys. Savo raštely parašė, 
kad nuodijasi dėl to, kad jį 
Įtarė esant voldemarininku.

LIETUVA AMERIKOS 
RADIO DAR NEGIRDI.
Gruodžio 7 d. iš Chica- 

gos buvo bandoma su radio 
pasiekti Lietuvą. Vienok 
bandymai teigiamų rezulta
tų nedavė — Lietuva iš Chi- 
cagos nieko negirdėjo.

?

NELAIMĖ ANT LEDO.
Kauno čiuožykloj susidu-

yęs valstybes gynėjo padeje-( rg ėiuožėjai. P-lė Ciplijaus- 
^itė 19 metų parkrito ir bu- 

į vo nuvežta ligoninėn. Ten 
i jai padaryta operacija, nes 
.pasirodė, kad trukę vidurių 
organai (kepenos). Naktį ji 
mirė.

serga. Tečiau nors ligos ir; 
labai varginamas, bet pa-* 
reigas eina kaip ir anksčiau 
būdamas sveikas.

♦ * *

Vietos kalėjime kalina
masis jaunas, įvairių laik
raščių bendradarbis Romei- 
ka šiomis dienomis baigia 
ruošti spaudai “Tauragės 
monografiją.”

3 * ♦

Teko sužinoti, kad Taura
gės kalėjimo kalinys — ra
šytojas Romeika turįs para
šęs apysaką iš šių dienų lite
ratų gyvenimo, pavadintą 
“Išniekintas Genijus” ir apy
saką iš moterų gyvenimo, 
pavadinta “Moterie—tavo 
vardas gėda.”

Rašyti esanti leidusi tei
singumo ministerija.

Redakcijos Atsakymai.
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NUGALĖK ŽIEMOS PAVOJŲ

Šypsodamos
su

TRINERIO 
KARTUM 

VYNU
“Chicago. III.—Aš buvau kanki namas nervingai nuo žarnų užsi
kimšimo, dėl kurio aš negalėjau išsisaugot nuo šalčių pagavimo 
ir kitų žiemos ligų. Visokie vaistai ir pilies negalėjo ištaisyt tos 
padėties, ir tik pasidavė Trinerio Karčiam Vynui. Aš vartoju 
jį dabar reguliariškai, ir visi mano draugai yra taipgi pilnai pa
tenkinti su Trinerio Karčiu Vynu.—Adolph Rys.”

Užkimštas žmogaus kūnas turi smarkiai kovoti su žiemos sun
kenybėmis. Kraujas užnuodytas nuo užsilikusių išmatų, širdis 
nusilpusi, proga ligoms yra pavojingai padidėjusi. Naudok Trine
rio Kartų Vyną reguliariškai. Jis išvalys jūsų vidurius, išvalys 
visas išmatas, kurios nuodyja visą systemą, atgaivins apetitą ir 
visame sukels pilną energiją. Tai dėlko mano daktaras pataria jį.

Visose aptiekose, DABAR DVEJOPO DIDUMO!

LICITUOJA KATALIKŲ 
ŪKININKŲ SĄJUNGĄ.
Gruodžio 10 d. Kaune iš 

varžytinių buvo parduotas 
subankrutavusios Liet, ūki
ninkų koperatyvų sąjungos 
turtas skoloms apmokėti.

SKUSTUVU PERSIPIO- 
VĖ GERKLĘ.

Gruodžio 17 d. girtas pil. 
Gudaitis Petras, norėdamas 
nusižudyti, skustuvu Įpiovė 
kaklan, b*t greitai buvo pa
stebėtas ir nugabentas ligo
ninėn.

Branfordo Bedieviui. — 
Jūsų rašto negalėjom išskai
tyti ir nesupratom apie ką 
reikalas eina. Nedėsime.

Buvusiam, Lawrence. — 
Korespondencijų, po ku
riom autorius nepasirašo 
tikros pavardės ir adreso, 
netalpinam.

Saskatuniečiui. — Netal
piname “Keleivy” tų kores
pondencijų, kur korespon
dentai nepaduoda tikros sa
vo pravardės redakcijai.

Jaunikaičiui. — Pirmąją 
korespondenciją sutrumpi
nę patalpinom. Šitos netal- 

įpinsim. nes labai asmeninio 
pobūdžio.

Clevelando Lietuvių Dar
želio Valdybai: Mulioliui, 

‘česnuliui ir Karpavičiui. — 
i Tamstų pranešimo negalė- 
jjome pereitą sąvaitę įdėti, 
j nes gavome peivėlai. Kada 
! jis mus pasiekė. “Keleivis” 
buvo jau atspausdintas.

John Kuliui. — Jūsų pra
nešimas apie Kupiškėnų 
kliubo susirinkimą atėjo per 

į vėlai. Susirinkimas įvyks 15 
j dieną, o “Keleivis” išeis 14 
Į d. Taigi pasivėlinot praneš
ti ir todėl netalpinsim.

Juozui Klevinzkui.
t valdžia deda konfiskuotą 
! degtinę, mes nežinome. Tu
rėtų ją sunaikintu Kodėl ne- 
prisiunčia nors vienos bon- 
kelės tamstai, tai irgi ne mu- 

tsų dalykas žinoti.

Kur

V. J. ir K. L. — Kaip jus 
piršliavot merginą ir apie 
moterų blauzdas, skaitan
čiai visuomenei neįdomu. 
Nedėsime.

A. Kavoliunui. — Atejis- 
tais vadinasi tokie žmonės, 
kurie nepripažįsta Dievo. 
Lietuvių kalboje tas žodis 
reiškia “bedievį.”

J. Kapočiui. — Ačiū už 
prisiųstą paveikslą ir žinias 
iš Montevideo. Prašome ir 
toliaus rašinėti apie Urug
vajaus lietuvių gyvenimą.

L

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

WAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

730 McAlester avė., Wankegan, m.
J. Mačiulis, vice-pirmininkas,

906 Prescott st., Waukejran, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašu raštininkas,

818 — 10-th st, Waukegan, III. 
Suse Gabriute, turtu raštininkas,

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

726 — 8-th st, Waukegan, IR.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, II!. 

Pranas Bastis,
838 Prescott st., Waukegan. III

Knygiai:
K. Dambrauskas,

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

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

J. Stočkus,
703 Lenox avenue, Waukegan, UI. 

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

paskutini ketvergę kožno mėnesio, 
7:39 vakare, Liuosybės Svetainėje, 
8 S. Adams st, Waukegan, III.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą puikią puvdkrią,

223 puriau* didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 
deklamuot ant viešų anririnlrimą

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų ruim mite:

TAUTIŠKOS, 1EIMINI6K0S Ht DABBIN1NKIK08.
Tai ir tartingiMMia eiH^kayga Peteri* Ldhtfl*

KAINA TIK $1AO. 
AaAne apdarais $1.25.

šia siųst “Afos^Orderm.^Popierinius’^Siina siųst tiesiog pa

prastam konverte, bet teikis aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. j 

,  ,, >

I KULTŪRA

s
Jeigu jus žudote savo 

svarumą ar spėkas 
' Praradimas svarumo ar spėkų, pra

stas apetitas, virškinimo pakrikimai, 
inkstu ar pūslės Įdegimas, bemiegės 
naktys, snsilpnėjusios nervų jėgos, pa
krikę organai, nykstanti sveikata ir 
spėkos, greitai pasiduoda Nuga-Tone, 
kadangi jis išvalo sistemą nuo silpni
nančių nuodų, gimdančių šias nesma
gias ligas ir švelniai, pagelDingai sti
muliuoja visus organus ir suteikia 
naudos jų veikimui ir jus vėl pajausi
te gyvumą ir gyvennimo džiaugsmą.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams 
žmonių, kurie pusgyviai tęsė gyveni
mo dienas. -Jie buvo silpni, susmukę— 
nusilpnėję. Ntjga-Tone pagerino jų 
sveikatą, suteikė jiems didesnę spėka, 
daugiau jėgos. Leiskite jam prirodyti I 
savo vertę jūsų dalyko.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile ku-Į 
rioj aptiekoj. Jeigu aptiekininkas ne-' 
turėtų jų, paprašykite jį užsakyti jų 
dėl jus iš savo džiaberio.

N

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, > 
ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.

“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomas ir 
turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytoju, literatų. ’

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 4®—50 di
deliu puslapiu, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius, “KULTŪROS” žurnalas vienintelis pa
našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 
išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna
lams. ’d®

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan
čius žurnalus, butų neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu
voje. Tuom padarytų keleriopos naudos — turėtų nuolatinį 
įdomų mokslo žinių šaltinį ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą.

“KULTŪROS” ŽURNALO Kaina labai pigu

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros Alėja 15, Šiauliai, Litknunia.

Amerikoje tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįs
tamiems Lietuvoje— tiktai 2 doleriai. ’ Adresas: ,

5 Ke—s Art Vnderie

RESES9
ICYD E _ . ■ '

65 Statė Street, BnMon

PASAULIO 
r ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos •t*ir*dimąr 
Romos imperiją, jo* demokratiją ir imperializmą, api* pra
džią krikščionybė*, Kristą, kr'kičionią kilimą ir iiaipiitk 
mą, apie Azijos tentą istoriją (hunu, persų, kinų), apfo atsi
radimą Mahometo ir moaolmonų tikybos, apie vlduramžtų 
krikščionišką pasauH ir kryžiaus karus, api* ganų kteų- 
mongolų karo vadą Oiagte Chaną ir jo darbus, kaip užkarto* 
▼imas Rusi j o*. Knyga baigiau atnipsniu "Mongolai ir 
čigonai.” . *

Knygoje yra daug paveiksią, temtapių, Nežinią. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 801.

Kaina .... $2.26.

KELEIVIS
253 RE O A DW A Y, SOUTH BOSTON, MA88.
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Visokios Žinios.
Steigia Rusų Koto- Nudažė Vyskupą 

niją Amerikoje.
New Yorke Įsikūrė ko

operatyvas vardu “Ameri- 
ean Slavic Colonization 
Trust,” kuris stato savo tiks
lu steigti rusų kolonijas A- 
merikoje. Tam tikslui ko
operatyvas mano užpirkti 
didelius žemės plotus Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ir 
Meksikoje. Ko-operatyvo 
kūrėjai jau išsiėmė Nevv 
Yorke čarterį ir turi jame 
pažymėję savo kapitalą 
$55,100,000. Kolonijose bu
sią gyvendinami tie rusai, 
kurie buvo priversti nuo bol
ševikų režimo bėgti ir kurie 
dabartiniu laiku yra išsiblaš
kę po visą pasaulį.

Ko-operatvvo delegacija 
buvo nuvykusi šitais reika
lais ir Meksikon. iš kur iau 
pereitą sąvaitę sugrįžo. Me
ksikos prezidentas Ortiz Ru- 
bio sutikęs duoti tokiai kolo
nijai koncesijų ir pirmutinis Daugiau kaip 1,000 žmoniv 
rusų kolonistų būrys busiąs 
siunčiamas Meksikon, nes į 
Jungtines Valstijas kol kas 
da nelengva įvažiuoti. Te
čiaus ko-operatyvas turįs 
jau užpirkęs plotą žemės ir vo nunešti į jūres, 
šioje šalyje, būtent. Texas 
valstijoj, kur žemė labai pi
gi. Pirmutinė kolonistų par
tija atvyksianti jau šį pava
sarį.

Dabartiniu laiku keli ko
operatyvo agronomai, tų 
tarpe Chicagos Universiteto 
profesorius Benzin ir Šula- 
kov iš Columbijos Univer
siteto. tyrinėja Meksikoje 
gamtą, norėdami patirti, ku
rioj vietoj tokią koloniją ge
riausia tenai kurti.

Ko-operatyvui vadovauja 
tokie žmonės, kaip komerci
jos inžinierius prof. V. I. Te- 
reščenko. Tarpusavio Slavų 
Banko Pragoję galva Mans- 
vetov ir kiti.

Raudonai.
Prusu mieste Breslau, kurA. 7

dabar yra daug bedarbių, 
pereito nedėldienio naktį 
nežinia kas nudažė katalikų 
kardinolo Bertramo rūmų 
fasadą raudonais dažais, ir 
tokiais pat dažais numalevo- 
jo vieno vyskupo paminklą 
ties katedros durimis. Nega
na to, didžioj katedros an-didžioj katedros an
goj buvo išverstas čielas 
viearas raudonos malevos ii 
ja ištepliota visa anga. Ant 
sienos parašyta: “Mirtis ba
do diktatoriui Briuningui.”

Vanduo Nunešė Pusi 
Miesto į Jūres.

Telegramos iš Užjorda- 
n ės sako, kad nuo dideliu 
liūčių šiaurės Arabijoj pe
reitą sąvaitę kilo didelis pot- 
vinis ir vanduo nunešė i jū
res pusę Akabos miesto

pasiliko be pastogės. Jie 
suėjo pabėgti i aukštesne: 
vietas, nes iš tolo girdėjo 
besiartinančio vandens uži
mą. Dideli pulkai galvijų bu-

DELEWARE PLAKA 
KALINIUS.

Deleware valstijos kalėji
me pereitą sąvaitę buvo nu
plakti 3 kaliniai. Išvedė juos 
kalėjimo kieman, nuleido iki 
juosmens drapanas, pririšo1 
prie stulpo ir per nuogas nu- į

PADĖJO FABRIKANTUI Mirė majoro Curley sūnūs 
RfiMRA i pi • i i.Daugiausia kalbamas Bo

stone Įvykis šiandien yra 
majoro Curley sunaus stai
gi mirtis. Jis buvo jau 23 
metų amžiaus vyras ir baigė 
Harvardo Universitetą, kur 
ils studijavo teises. Jis buvo 
labai gabus studentas, ypač 
geras kalbėtojas, todėl be
mokslis tėvas džiaugėsi, kad 
turės mokytą sūnų. Bet štai, 
atsitiko nelaimė, ir sunaus 
nebėra. Tas smūgis yra tuc 
skaudesnis, kad palygina
mai trumpu laiku šitos buve 
jau antros šermenys majoro 
šeimynos. Nelabai senai mi
rė nuo vėžio ligos jo žmona.

Kas buvo jo sunui, dakta
rai negali Įspėt. Jis buvo 
sveikas ir linksmas, tik stai
ga suskaudo jam vidurius. 
Skausmas buvo toks didelis, 
kad miesto ligoninės dakta
rai nutarė padaryt jam ope
raciją, manydami, jog pūs
lėj bus atsiradę akmenėlių. 
Operacija buvo tuojaus pa
daryta, bet pūslėj nebuvo 
jokių akmenėlių. Ir tuojaus 
po operacijos jaunas Curley 
mirė.

i -------- - ■ -3 K "

BOMBĄ.
Danville, Va. — Prie Ri- 

verside ir Dan River audiny- 
čių perdėtinio namų ŠĮ pa
nedėli čia sprogo bomba, 
nuo kurios visoj apielinkėj 
išbyrėjo kapitalistų langai. 
Iš žmonių niekas nenuken
tėjo. Tų audinyčių ponai šio
mis dienomis išmetė iš na
mų 27 streikieriu šeimynas.

SUBANKRUTAVO KANA
DOS LAIVŲ KOMPANIJA

Pereitą sąvaitę Toronto 
teismas paskyrė “receiverį” 
likviduoti Mathews Steam- 
ship Co., kurios laivai vežio
davo javus didžiaisiais eže
rais iš Toronto Į Montrealą. 
Kompanija prisistačiusi per
daug naujų laivų ir negalė
jusi už juos išsimokėti.

NORI PAKELT ARMIJAI 
$81,000.000 ALGŲ.

Kashingtono politikie- 
fai sumanė pakelti armijos 
ir laivyno viršininkams $81,- 
)00,000 algų. Apie darbi- 
linku algas jie visai užmir
ki.

SPROGO GAZO TANKA
Danijos sostinėj Kopen- 

nagoj sprogo didžiausia ga
zo tanka miesto Įmonėj. Du 
darbininkai buvo užmušti ir 
keli sužeisti. Gazas užside
gė nuo kibirkšties iš po dar
bininko kūjo.

Iš karo laivyno jardo Bo
stone atleista 90 darbininkų. 
Tai taip Hooverio valdžia 
kovoja su nedarbu.

BEAUTY SHOPPE
RENDA PIGI. Gera apielinkė. Pa

siaukauju $300 Pigiai parduodu. (4) 
N. Y. BEAUTY SHOPPE

412 a Broadway, So. Boston.SUVARTOJA 30,000,000 j 
DINAMITO.

Washingtono apskaitymu, 
tiesiant kelius ir dirbant ki
tokius statybos darbus Jung

tinėse Valstijose suvartoja- 
garas kapojo kančiais su de- i ma i metus 30,000.000 svarų 
vyniais nagais. Dviem buvo dinamito. ! _____  e__t_________ _
duota po 20 smūgių, o tre-i -------------- ’IT“8- Gallma matyt*ile laiku; užei-
čiam 10. Taip buvo įsakęs! 10 ITALIJOS ORLAIVIŲ 
pats teisėjas. Apie 300 metų Į ATLĖKĖ BRAZILIJON. į 
atgal kalinių plakimas buvo | Pereitą sąvaitę Brazilijon 
madoje visoj Amerikoj, bet:atlėkė iš Italijos 10 kariškų 
dabar jis yra užsilikęs tik ; orlaivių. Kelionę buvo pra- 
viepoj Delevare valstijoj.: dėję išviso 12 mašinų, bet 
Nuplakti pereitą savaite ka- i dvi turėjo nusileisti i jūres.

.1 ’ ' ' " ------

IŠSPROGDINO
bažnyčią)

Virginijos valstijoj. School- j 
fieldo miestely, kur dabar, 
streikuoja audėjai, pereitą ’ 
nedėldienį buvo išsprogdin-’ 
ta vietos bažnyčia. Bomba j 
buvo padėta skiepe. Jos; 
sprogimas išnešė bažnyčios

PARSIDUODA MIKSERIS
Duonos maišytojas ir kiti 

duonkepės įrankiai, pigiai.
A. STANKŪNAS

8-»7 Cambridge st- Cambridge, Mass.
Tel. University 2306.

prie
(3)

Du Kambariai Išsiduoda
Su visais įtaisymais ir paranku-

I.ite pasižiūrėt. (4)
M. BRATĖNAS

61 Thomas Park. So. Bostone.

VIŠČIUKAI!
Jeigu jus norite, kad jūsų vištos dė

tu didelius ir daug kiaušinių, pirkite 
nuo musų viščiukus. Veislinės vištos▲ ' Vi M 1C4 XX 11 įj V L 1 V C41VV XX| v t V A L V4X V j Cz A A v A<? V X X j vii V'Oe , , v. , . _•,.... 1 i - ! t tl - • i -l- : valdžios perziuretos. (5)lmiai buvo pasmerkti uz va-j Jų žmones išgelbėjo kiti or- red feather poultry farm

> ! laiviai. J. Stevenson—Savininkas 
HIGH ST.. Randolph. Mass.

Mokinių streikas pasibaigė 
jų laimėjimu.

Watertowne buvo sustrei- 
raham Goldenberg, turėjo kavę high schoolių mokiniai, 
sau mylimą, Lillianą Franks, reikalaudami pamokų va- 
ir norėjo ją vesti. Bet mergi- landų sutrumpinimo. Perei
na atsisakė už jo tekėti, nes tą vasarą pamokos tenai pra- 
dabartiniu laiku jis neturė- sidėdavo kaip 8:20 iš ryto ir 
jo darbo. Įsižeidęs tuo Gol- baigdavosi kaip 1:45 po 
denbergaspasiėmė revolve- pietų. Mokyklų taryba nuta
ri, išsivedė merginą i Frank- rė pailginti pamokų laiką 
lin Fieldą, netoli Franklin pusantros valandos. Moki- 
Parko, ir nušovė ją tenai, niai prieš tai užprotestavo ir 
Dabar jis areštuotas ir visai paskelbė streiką. Dabar mo- 
šaltai prisipažįsta prie kai- kyklų taryba sutrumpino 
tės. i laiką taip, kad mokiniams

Prisieina būti mokyklose 
tiktai pusę valandos dau
giau, negu pernai.

No. 3. Sausio 14 d., 1931 m.
■ > —

Bedarbis užmušė savo 
mylimą.

Dorchesterio žydelis, Ab-
Telefoną 21324

MEDICINOS DAKTARA8
C. j. Mikolaitis

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SL'MMER STREET, 
LAWRENCE» MASS.

Vietinės Žinios
Harvardo studentų riaušės.

Grįždami iš “hokey 
. - game,” keli šimtai Harvar- 

grindis ties didžiuoju alto-' (|o Universiteto studentų pe- 
rium ir suardė lubas. Mano- reftą savaitę Įtaisė tikras 
ma, kad bažnyčia gynė kapi- j-jaušes tunely. Sukaudami ir 
talistų reikalus ir todėl bu- _ stumdydamiesi jie užėmė 
vo išdinamituota. požemio traukinius,

--------------- ■ rie ėjo iš ~ ’ 
skverą, ir visu 
mavo kaip tikri ] 
Traukiniuose buvo išdaužy
ta daug langų, sudaužytos 
lempos, nupiaustyti signalu 
šniūrai ir nuplėšyti skelbi- 
mai. Iš tunelio buvo duota 
telefonu žinia Cambridge'- 
aus policijai, kad ateitų ant 
Harvardo skvero riaušinin- 

į kus pasitikti. Bet bijodamie-

NEW YORKO ARMOTOS 
ŠAUDĖ ŽOFRO GARBEI.

Pereitą nedėldieni iš ke
turių Nevv Yorko uosto for
tų užbaubė kanuolės. Tai 
buvo mirusio francuzų kar
vedžio Žofro garbei. Mat. 
militaristai mato didelę gar
bę kanuolių baubime.

East Bostono kepykloj nu
šautas duonkepis.

Duonos kepykloj po nu
meriu 153 Cottage st, East 
nakties laiku nežinia kas nu
šovė duonkepi Umaną. Vie
ną nužiūrėtą žmogų policija 

ku- buvo suėmus, bet jis Įrodė, 
iš Park st. i Harvard kur tuo laiku buvo, ir ji pa- 
’—" u keliu triukš- leido, žmogžudys ar žmog- 

laukiniai. žudžiai kol kas da nežinomi.

I R. J. VASIL 
£ 409 BROADM’AY. ROOM 4,
C SO. BOSTON, MASS.
< Pardoodo: NAMUS. FARMAS, 
? KRAUTUVES.

Inšiurina: AUTOMOBILIUS,
g NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU- 
5 TUVES ir tt.

Apdraudžia zyvasti ir sveikatą. ■ 
g PADARAU VISOKIUS DOKU- ' 
Ji MENTUS kaip čia, taip ir Lie- ’ 
v* tavoje, greitai ir atsakančiai.

Norint gero patarnavime, kreip- < 
C lutės. R. J. VASIL
S «09 Bmadvav, So. Boston, Mase

I

PARSIDUODA 4 GRAMAFONA1 ’ 
ir 4 SIUVAMOS MAŠINOS. Tunu 
3 drukuojamas mašinėlės, geros vai
kams ir suaugusiems, kuriems rankos 
dreba ir negali aiškiai rašyti, tam 
būtinai reikalinga drukuojama maši
nėlė. Visi paminėti daiktai yra ge
riausioje padėtyje. Pardavimo prie
žastis yra senatvė. Kam reikalinga, 
prašau atsišaukt po 6 vakarais. (4) 

IGNACAS LAŠKAUSKAS
262 W. Fourth st- So. Boston.

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoiu.

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

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

NAUJA LIETUVIŲ IŠTAIGA.’
Juozas Balušaitis, seniausias; 

lietuvis agentas Bostone ir Ad
vokatas Gailius, kuris per dau
geli metų tvarkė apdraudos ir 
Real Estate Įstaigą, šiomis die- ■ 
nomis atsidarė naują vietą, kad i 
geriau patarnaut savo klien
tams, draugams ir pažįsta
miems. Nuo dabar jų ofisas ran
dasi aptiekoriaus Šidlausko na
me, kampas Broadway ir E St, 
South Bostone. Advokatas Gai
lius yra patyręs Įvairiuose ap
draudos (insurance) reikaluose, 
jis asmeniškai patarnaus vi
siems turintiems reikalus ap
draudimo namų ir kitokio turto, 
taipgi perkant namus, apsaugos 
nuo apgavystės ir visokių prie
kabių liečiančių nejudinamąjį 
turtą. (Adv.)

I

DOVANŲ ŠVENTĖMS?
• i 

LIETUVOS || 
Lietuvos mergaitės jau I 

nuo 191! m. išdirba 'Bi- 
mtės” fabrike gardžių sal- į 
dainių. į

o 
Tie jų saldainiai buvo« 

apdovanoti šešiais aukso, * 
dviem sidabrų ir vienu j 
hronzo medaliais Įvairiose J 
Europos parod<»se už jų * 
gerumą. 5

Tiį saldainių Lietuvos} 
mergaitės atsiuntė mums < 
Į Ameriką.

t Jų galima gauti gražio?? dėžutėse kiekvienoje ge-Jj 
? r<-^i:ėj<* lietuvių krantinėje po pusantro dolerio už j
; dėžutę; arba šešias de-
! žutes už $7.50. Jei vie- 2
j toje negalite gauti tai <

prisiimkite pinigus ir j 
' saida:mas mes pasiusi- g
J me Tamstai paštu. <

i l
LITHUANIAN IMPORTINE CONPANY

; 818 East Sixtk St, Saatb Bertos. Mass 5

Tel. So. Boston 2669.
DAKTARAS

A.L.KAP0C1US
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:

-V^iki 1 v. po pUtą 
?eredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” naras.

351 Broadwsy. tarps C ir D 8L.
80. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST.. BOSTONE. 

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

PARKtfAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

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

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 1 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- į 
syt mums. Darbas geras, kaina < 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mos.

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony Ava,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.

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

... T.
} Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

i DR. J.MARCUS 
i Rusijos-Lietuvos Daktaras

ir Chirurgas
* 261 Hanover St- Boston, Mass. 
J Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

_ - 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė.
< Roabury, Mass.
’ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
Į-r-, -r ,T ~ > t -T-----------------------------------rTTT

j
' šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. J

. »

J
TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AV*. 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis OptcmetnstM
i

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

J. L. PAŠAKARN1S, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mana, i

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

I

“BOMBŲ KARALIUS” , . . . , „ -, , . .
CHICAGOJ PERŠAUTAS. Į ?J,.arest0’ triukšmo lydena

Pereitą nedėldieni Chica- ’ 
goję buvo peršautas gengs- 
terių vadas James Belcast- 
ro, geriau žinomas kaipo 
“bombų karalius.” JĮ šovė į 
nežinomi jo priešininkai 
potamsiai, kaip tik jis išėjo 
iš savo brolio namų ir norėjo 
sėsti i automobilių. Penkios 
kulipkos suvarstė jo kūną ir 
galvą. Jis buvo nuvežtas li
goninėn dar gyvas, bet pa
sveikti jam nesą vilties.

į išlipo ant Centrai skvero ii 
pabaigė važiuoti busais. Ant 
Harvardo skvero buvo areš

tuotas tiktai vienas triukš- 
madaris.

Ugnagesių trokas Įvažiavo 
Į namą.

Ant kampo M ir Fifth gat
vių South Bostone pareitą 
sąvaitę atsitiko nelaimė. Te
nai važiavo ugnagesiai ir ant 
kampo jiems reikėjo suktis. 
Vienas trokas paslydo ant 
ledo ir atsimušė i namą po 
numeriu 123 M street. Tro
kas išnešė langą ir Įlaužė 
duris. Vienas ugnagesių bu
vo numestas nuo troko ir at
simušė Į namo sieną. Jis bu
vo gana sunkiai sužeistas.Miręs žmogus išgulėjo na

mie 6 mėnesius niekam 
nežinant.

Apie 6 mėnesiai atgal 
Maldene prapuolė Herman 
Bamkė, gerai tenai žinomas 

. žmogus ir kelių didelių na- 
. mų savininkas. Bet pereitą 
i sąvaitę buvo Įsilaužta i jo 

, kad senai 
i jau miręs. Jis gulėjo tenai 
į visą laiką negyvas ant kau- 
čiaus ir niekas apie tai neži
nojo, nes jis buvo nevedęs ir 
gyveno vienas pats.

Dorch estery vagys iš
sprogdino Lincoln Oil Co. 
ofise seifą nakties laiku ir 
pavogė $2,000.

140,000 MAINERIŲ ANG- jr pasirodė,
LIJOJ VIS DA STREI- ‘ iQn miros Tie O- 

KUOJA.
Anglijos mainerių strei

kas, kuris prasidėjo I sau
sio, vis dar tebesitęsia. Strei
kuoja 140,000 angliakasių, 
bet dėl to streiko iš viso ka
syklose nedirba 230,000 
žmonių. Premjeras MacDo- 
nald kaltina kasyklų kompa
nijas.

Bostono paštininkai parei
kalavo 44 valandų darbo i 
sąvaitę.

Federalinės valdžios agen
tai areštavo 7 turtingus žmo
nes, kurie turėjo VVorceste- 
ry didelj alaus bravorą ir 
padarė 50,000 galionų alaus.

ADVOKATAS
B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

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 Dielee 
galima gaut pas

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengus jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI .
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

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 W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avo^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Į LIETUVIŠKA ! 
i BUČERNE : 
t Užlaikome geriausią tavorą irt 
(parduodame pigiausia kaina. Mė-J 
I sos visuomet šviežios. »
J Taipgi užlaikome šviežios die-{
♦ gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. •
• Pagardinimui Chop Suey, var- • 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c.«
♦ už bonką. J
t Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c I
• švieži sūriai nuo farmų. }

pigiai ir gerą. t
J. PATKAUSKAS •

STRAND CASH MARKET ! 
331 BROADWAY, SO. BOSTONU 

Telefonas: So. Boston 0551. {

t Lietuviški skilandžiai 35c
| švieži sūriai nuo farmų.
J Visokį tavo rą pas mus galite gaut 
| nitriai ir cera.
•i
♦

♦

Telefonas: So. Boston 1958.

Bay View Motor
Peter Trečioką* ir 

Jos Kapojimas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL
Taiso visokius autoanbUtai ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Eraktoa.

Reikale kreipkitės ir gauti 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADVAT 
Taisymo vieta:

1 HA.MLIN ST, 
kampas E. EirM et, 

f SOUTH BOSTON.

a■g?

s1

s

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

Mano kaina* 
visiems ir viaurj 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS *
Lietuvis Graborins

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.


