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PATARIA KONGRESUI 
DEPORTDOT KOMUNISTUS.

70 NUOŠIMČIŲ JŲ ESĄ 
NEPILIEČIAI.

Iš viso Amerikoj esą apie 
500,000 tokių, ką klauso 

Maskvos dirigavimo.
Specialė Kongreso komi

sija, kuri per 8 mėnesius ty
rinėjo Amerikoj komunistų 
darbuotę, jau užbaigė darbą 
ir pereitą sąvaitę patiekė 
Kongresui savo raportą. Ko
misijos sąstate buvo penki 
kongresmanai, būtent: 
West Virginijos republiko- 
nas Bachmann, Tennessee 
demokratas Esliek, Missis- 
sippi demokratas Hali, Mai- 
ne’o republikonas Nelson ir 
New Yorko republikonas 
Fish. Pastarasis buvo komi
sijos pirmininku.

Per 8 mėnesius šitie ko
munizmo tyrinėtojai apva
žiavo beveik visas Jungtines 
Valstijas, turėjo daugybę 
konferencijų su darbininkų 
vadais ir visuomenės veikė
jais, ant pat galo pasišaukė 
pačių komunistų vadus ir iš
klausė jų nuomonių.

Užbaigę šitą darbą, tyri
nėtojai parašė Kongresui iš 
viso du pranešimu. Vienas 
i—. 
o antras yra asmeniška? 
Maine’o valstijos kongres- 
mano Nelsono paaiškinimas. 
Nelsonas skiriasi savo pra
nešimu nuo bendro komisi
jos raporto tuo, kad jis ne
smerkia tiek daug pašalinių 
organizacijų, kurios veikia 
komunistų įtakoj.

Visa komisija sutinka sv 
tuo, kad komunistai Ameri
koje iki šiol negalėjo darbi
ninkų minių prie savęs pa
traukti, vis dėlto jų veiki
mas šioje šalyje esąs nepa
geidaujamas ir jie turi but 
deportuoti.

Surinktomis komisijos ži
niomis, Amerikos komunis
tų partija esanti visai men
ka, tečiaus palaidų komunis
tų, kurie klauso Maskvos di
rigavimo ir gatavi “kelti re
voliuciją,” esą tarp 500,000 
ir 600,000. Piliečių jų tarpe 
esą tik apie 30 nuošimčių, o 
visi kiti — svetimšaliai. Tai
gi deportuoti juos esą gali
ma pasiremiant dabar esa
mais įstatymais. Šita darbą 
turėtų atlikti Justicijos De
partamentas su Imigracijos 
Biuru.

Komisija sako, kad dau
giausia triukšmo komunis
tai pridarą audimo, siuvimo, 
anglies ir geležies pramonė
se. Jie bandę įlysti su savo 
propaganda ir kariumenėn, 
bet tas jiems nepasisekę. 
Amerikos kareiviai tarnauja 
liuosu noru, gerai pavalgę ir 
apmokėti, todėl komunistų 
propagandai jie nepasiduo
ti ą. Kur tik suaugę komunis
tai mėginę savo literatūra 
kareiviams siūlyt, ten patys 
kareiviai juos suėmę, apmu- 
šę ir liepę daugiau nesirodyt.

SOVIETU VALDŽIA UŽ
DIRBUSI $700,000,000.
Sovietų finansų komisa

ras Grinko giriasi, kad per 
1930 valdžios pajamos bu-

^X^sr^dvarisSubankrut^

vusios daug didesnės, negu (iki 7 metų kalėjiman ir už- 
išlaidos, ir sovietams likę simokėti nuo $100 iki $2,500 
$700,000,000 gryno pelno, pabaudos.

LIBERIJA NENORI PA
NAIKINT VERGIJOS.
Liberija yra juodveidžių ____ _____

respublika pietų Afrikoj. Ją1 gįvernment into’the intemai 
įkūrė tenai amerikiečių ko-k/fairg of Lithuania con- 
lonistų kompanija ir pasta- ceming the district of Klai- 
tė maž daug tokią pat vai-Į peda. and also the various 
džios formą, kaip Jungtinė- ;p0Hsh intrigues against 
se Valstijose. Bet nežiūrint Lithuania.
to, iki šiol Liberijoj žydi) “We respectfully reųuest 
vergija. Žmonės perkami ir that the honorable institu- 
pardavinėjami kaip darbi-j tion of the League of Na- 
niai gyvuliai. Kad ištyrus te- tions uphold the just cause 
noi nurlati hnvn nnenista ' T J,t>nai padėtį, buvo nusiųsta 
tarptautinė komisija, prie 
kurios ir Amerika prisidėjo. 
Komisija rado baisias sąly
gas ir patarė Liberijos val
džiai vergiją panaikinti. Bu
vo laukiama atsakymo. Ir 
šiomis dienomis Liberijos 
valdžia atsakymą davė. Ji 
pranešė Tautų Lygai ir A- 
merikai, kad ‘‘principe” ji 
sutinkanti su komisijos pata
rimu, tečiaus ji nesako, kad 
tą nutarimą ji pildys. Wash- 
ingtonas dėl šitokio atsaky
mo pareiškė nepasitenkini
mo. Ką pasakys Tautų Lyga, 
da nežinia.

Komunistų Raudon-

Kapitalistinė spauda pra
neša, kad New Yorke su
bankrutavęs Komunistų 
“raudondvaris” ant Union 
Skvero. Jie turėjo tenai įsi
taisę didelį kliubą ir restora
ną. Tvarka buvusi komunis
tiška: už valgį valgytojai 
užsimokėdavę išeidami su
lyg savo sąžinės. Bet tuo
jaus atsiradę tokių, kurie iš 
restorano visai neišeidavę: 
tenai valgydavę, laikydavę 
diskusijas ir nakvodavę, o 
ant rytojaus vėl valgydavę, 
ir tt. Pasekmės buvusios to
kios, kad restoranas įsiskoli
nęs krautuvėms už mėsą ir 
kitokius daiktus iki $100,- 
000 ir turėjęs bankrutuoti. 
Jį paėmęs už skolas mėsi
ninkas vardu Katz.

Indijos Riaušėse Su
žeista 152 Žmonės.
Indijos mieste Amadaba- 

de pereitą sąvaitę buvo di
delis kraujo praliejimas. Ke
lios dienos prieš tai tenai bu
vo nužudyti keturi indų agi
tatoriai dėl Šolapuro riau
šių. Taigi indų nacionalistai 
nutarė suruošti dėl to pro
testo demonstraciją Amada- 
bade. Valdžia pasiryžo de
monstraciją išvaikyt ir pa
siuntė raitelius, kurie pradė
jo mindžiot žmones arkliais 
ir mušti ginklais. Žinios sa
ko, kad išviso buvo sužeista 
152 žmonės.

MOTERYS SUSODINO 
POLICMANUS KALĖ

JIMAN.
Media. Pa. — Čia buvo 7 

konstebelių ir šerifų byla. 
Tie tvarkos dabotojai buvo 
kaltinami tuo, kad imdavo 
kyšius ir apsaugodavo tur
tingus butlegerius. Juos tei
sė moterų “džiurė.” Visi 
septyni buvo nuteisti nuo 1

AMERIKOS DAKTARAI 
GINA LIETUVĄ.

Amerikos lietuvių'dakta
rų draugija išnešė tokią pro
testo rezoliuciją Tautų Ly
gai:

“American’s Lithuanian j 
Medical Association here- 
with firmly protests against 
the intrusion by the German

of Lithuania.”
Pasirašo draugijos pirmi

ninkas Dr. Davidonis ir 
draugijos sekretorius Dr. 
Graičiunas.

IJarbiečiai Laimėjo 
Rinkimus Palestinoj

Žydų žemėj, kur kitąsyk 
Kristus ant asilo kupros jo
dinėjo, šiomis dienomis bu
vo rinkimai j seimą.- Laimė
jo darbiečių partija. Iš viso 
seiman išrinkta 71 atstovas, 
o darbiečiams iš to skai
čiaus tenka 32 vietos. Antra 
po jų partija buvo revizio- 
nistai, kurie gavo 15 vietų 
Likusios vietos teko šešioms 

nos pravedė nuo Tiki 6 at
stovų. Taigi darbiečiai suda
ro didžiausią partiją Pales
tinoj.

BAISUS ŠALČIAI SIBYRE
Iš Charbino pranešama, 

kad Sibyre, Mongolijoj ir 
šiaurės Mandžurijoj dabar 
siaučia tokie šalčiai, kokių 
nebuvę jau per 30 metų. Si
byre šaltis siekia 50 laips
nių, o Mongolijoj net 65. 
Mandžurijos-Sibyre pasie
ny šį panedėlį sušalo mirti
nai 7 žmonės.

Turkijoj Prasidėjo 
214 Fanatikų Byla.
Pereitą sąvaitę Turkijos 

kariumenės teisme prasidė
jo 214 fanatikų byla. Vi
siems jiems gręsia mirties 
bausmė. Kaltinamųjų suole 
sėdi daugiausia šeikų, der- 
višių ir kitokių dvasiškių, 
kurie norėjo pakelti “šven
tąjį karą,” nuversti respub
likos valdžią ir atgaivinti 
senąją tvarką, su sultonu, 
kalifu (šventuoju tėvu) ir 
haremu. Nauji fanatikų are
štai ir dabar daromi po visą 
Turkiją.

Nedarbas Anglijoj 
Sumažėjo.

• Londono žiniomis, 5 sau
sio Anglijoj buvo užrekor- 
duota 2,617.770 bedarbių, 
tuo tarpu kai 29 gruodžio 
bedarbių buvo 2,643,127. 
V adinas, per sąvaitę laiko 
bedarbių sumažėjo 25,357. 
Žinoma, čia nepriskaityti tie 
darbininkai, kurie nedirba 
dėl streiko lokauto.

PROHIBIC1JOS AGENTAI 
AREŠTUOTI UŽ DEG- 
t . TIN&Lawrence, Mass. —Perei

tą sąvaitę čia buvo areštuoti 
du federaliniai prohibicijos 
šnipai už girtybę. Abudu 
buvo nusilakę.

250,000 Audėjų 
Lokautas Anglijoj.
150,000 angliakasių sugrįžo 

darban.
Nelinksmas Anglijos dar

bininkų gyvenimas šiomis 
dienomis. Nors angliakasių 
unija nutarė streiką baigti ir 
150,000 mainerių, kurie 
streikavo nuo Naujų Metų, 
šį panedėlį jau sugrįžo dar
ban, bet audimo pramonėj 
fabrikantai apskelbė lokau
tą ir išmetė 250,000 darbi
ninkų iš darbo. Darbiečių 
valdžia darė didžiausių pa
stangų, kad prie to nedalei- 
dus, bet fabrikantai nenusi
leido ir pereitu subatą jau 
uždarė dirbtuves. Ginčas čia 
eina dėl to. kad fabrikantai 
nori priversti audėjus ope
ruoti po 8 stakles, vietoj 4, 
kaip iki šiol buvo. Jie sutin
ka ir algos primokei apie 
$10 i sąvaitę, bet darbinin
kai tokio pasiūlymo nepri
ima, nes tuomet pusę žmo
nių butų atleista iš darbo.

Galimas taipgi daiktas, 
kad ir gelžkelių darbininkai 
turės streikuoti, nes gelžke
lių savininkų atstovai jau 
pasakė, kad būtinai reikią 
numušti darbininkams 6 ši
lingus algos į sąvaitę (apie 
$1.50). Bet gelžkęjiečių uni
jos sekretorius Cramp pa
reiškė, kad ^rbjpinkai ne- 
kuomet šitokio numušimo 
nepriimsiu. Taigi ir čia rei
kia laukti aštrios kovos.

Norėjo Užmušt 
“Raganą.”

Meksikoj yra indijonų 
apgyventas miestelis, kuris 
vadinasi San Antonio Atla- 
huaca. Viena indijonka te
nai buvo žinoma kaipo “ra
gana,” kuri labai daug nusi
manydavo apie meilę. Taip 
bent tikėjo tamsus to mies
telio gyventojai. Taigi mo
terys tankiai eidavo pas ją 
klausti patarimų, kas reikia 
daryli, kad jų vyrai nepa
mestų. “Ragana” duodavo 
joms “meilės lašų” ir patar
davo įmaišyti juos į vyrų 
valgi. Kai vyrai apie tai su
žinojo. jie pasipiktino. Ap
siginklavę lazdomis jie nu
ėjo pas tą “raganą” ir pra
dėjo ją mušti. Duoda lazdo
mis ir sako: “Še tau meilės 
lašai!” Kada pribuvo poli
cija. “ragana” buvo jau vos 
tik gyva.

INDIJONAI REIKALAUJA 
1,000,000 AKRŲ ŽEMĖS.

Shavnee ir Cherokee in
di jonų padermės reikalauja 
iš Texas valstijos 1,000,000 
akrų ploto žemės, kuris 
jiems buvo prižadėtas tam 
tikra sutartimi su tos valsti
jos atstovais daug metų at
gal. Dabar šita žemė esanti 
verta apie §50,000,006.

Lietuvoj Pasmerkta 
10 Komunistų?

Iš Vilniaus pereitą sąvaitę 
atėjo žinia, kad už priešval
stybini veikimą Lietuvoje 
teismas pasmerkęs kalėji
man io komunistų. Keturi 
ju esą buvusiojo Seimo at
stovai ir gavę po 8 metus ka
lėjimo šeši likusieji buvę 
nuteisti nuo 2 iki 4 metų ka- 

ilėti.

Už $1,000,000 Veža 
į Mėnulį.

Francuzų mokslininkas, 
Dr. Robert Esnault Pelterie, 
apsiima už milioną dolerių 
bile ką nuvežti į mėnulį ir 
parvežti atgal. Kitaip sa
kant, jam reikia tiek pinigų 
tokiam orlaiviui pastatyt. 
Savo kapitalo jisai neturi, 
todėl jis atvyko Amerikon ir 
čia tikisi surasti tokį sportą, 
kuris jam milioną galės pa
aukoti. Jeigu jau kas bijotų 
į mėnulį lėkti, tai francuzas 
apsiima jį už tuos pinigus 
nušauti iš New Yorko Pary
žiun per pusę valandos. Jo 
orlaivis butų varomas rake
tomis. Pasisekimą jisai ga-umns. r„mą jiaar ga- ną per Mandžuriją, ir Kinį ja fonųkarštasįkalbukaltin- 
rantuoia nes iau 25 metus suko, kad jis tun but jos02™ save ir užsienio Kapi- tuoj , nes jau 2o metus kontrolėj Bet Maskva aiški_! talistus, su kūnais jie neva 

■ na, kad tuo gelžkelių eina buvę susitarę užpulti Rusiją.ant to dirbąs.
davė 22 DEŠIMTUKU jos susisiekimas su Vladi- , Ylsa® pasaulis stebėjosi, 
Už PAČIOS UŽMUŠIMA vostoku, todėl jo kontrolė kaip įmonės gali teisme 

priklausanti jai. Anais me- taip atkakliai save kaltinti, 
lulas Ells Los Angeles tais dėl šito Relžkelio jau be būtinai norėdami, kad

mieste pasamdė tūlą Brow-'maž ko 'nekilo karas ku0. 
?.a’ kad užmuštų jo pa- met kiniečiai išvijo bolševi- 
cią. L z tą darbą Ells prizą-'kų vaIdininkus ir tamauto- 
dejo Užmokėti $2,000. jus Kivirčas nasisekė laiki-
Brown moterį užmušė, bet 
kada nuėjo pas Ellsą atsiim
ti užmokestį, šis davė jam 
tik 22 dešimtuku. Kilo gin
čas ir abudu atsidūrė kalėji
me. Ells nuteistas visam am
žiui.

Jie Vis Kelia Sau 
Algas.

Nežiūrint kad darbinin
kų algos nuolatos mušamos, 
politikieriai savo algas vis 
kelia. Bostono majoras pasi
rūpino pakelti savo algą nuo 
$10,000 iki $20,000 metams. 
O dabar Washingtono Kon
gresas nutarė pakelti šios 
šalies atstovo Liberijoj algą 
ribo $5,000 iki $10,000 me
tams. Kaip gi ilgai darbinin
kai leis tiems ponams šitaip 
šeimininkauti?

RUMUNIJOJ AREŠTUO
JAMI ANTISEMITAI.
Paskutinėmis dienomis 

Rumunijoj buvo areštuoti 7 
patriotiškai-fašistiškos orga
nizacijos vadai, kurie vedė 
kurstančią agitaciją prieš 
žydus. Jie yra kaltinami pa
laikymu nelegalės organiza
cijos, kurios tikslas yra žu
dyt žmones.

DĖL LIGŲ UŽSIDARĖ 
VISOS MOKYKLOS.

Westboro miestely, Mass. 
valstijoj, užsidarė visos mo
kyklos, nes vaikai pradėjo 
labai sirgti. Vaikų nelei
džiama taipgi į teatrus ir ki
tus susirinkimus. Žmonės sa
ko, kad tai influencos epi
demija. Bet valdžios dakta
ras užginčija. Anot jo, tai 
esą paprasti “šalčiai.”

MASKVA SKIRIA $40,- 
000,000 AGITACIJAI.
Iš Leningrado praneša

ma, kad Maskvoje manoma 
statyti didelė radio stotis, iš 
kurios bus platinama bolše
vikų propaganda vakarų Eu
ropoj. Stoties pastatymas 
kaštuosiąs $40,000,000.

LENKIJOJ SUSIKŪLĖ 
TRAUKINIAI.

Ties Gdynia, lenkų “kori
doriuje,” šį panedėlį susikū
lė 2 traukiniai. Keturi žmo
nės buvo užmušti, 42 sužeis
ti.

MASKVOS BYLA BUVO BOLŠE
VIKŲ ŽVALGYBOS ‘BLOFAS’.
Sovietai Siunčia Ka- 
riumenę Mandžuri- 

jos Pasienin.
Iš Japonijos pranešama, 

kad Mandžurijos pasienin 
rusai pradėjo traukti kariu-
menę. Manoma, jog Maskva kuri kelios sąvaites atgal 
šitą žygį daro dėl to, kad Ki- ' domino visą pasaulį. Pasta- 
nija nenori pripažinti rusų tyti prieš bolševikų teismą 
kontrolės ant Rytų Kinijos 8 profesoriai ir inžinieriai 
Gelžkelio. Tas gelžkelis ei- ^nai sakė prie radio mikro-

i ir tarnauto- 
;'jus. Kivirčas pasisekė laiki

nai užglostyt. Chabarovsko 
mieste įvyko konferencija 
ir 1929 metais buvo padary
ta sutartis, kuria kiniečių at
stovai pasižadėjo atstatyti 
rusų kontrolę ant to gelžke
lio ir priimti atgal visus bu
vusius rusus tarnautojus. 
Bet dabar Kinija tos sutar
ties nepildo, nes sako, kad 
jos delegatai tuomet nebuvę 
įgalioti tokią sutartį daryti. 
Taigi išrodo, kad Mandžuri
jos pasieny vėl prasidės šau
dymas.

AMERIKA BUVO APGY
VENTA 20,000 METŲ 

ATGAL.
Nevados valstijoj, taip 

vadinamoj Gipso Oloj, kuri 
yra susidariusi apie 20,000 
metų atgal, buvo atrasti su
akmenėję žmogaus kaulai. 
Tai yra įrodymas, sako mok
slininkas Schrerer, kad 20,- 
000 metų atgal Amerikoje 
gyveno žmonės.

UŽMOKĖJO $2,250,000, 
GAVO TIK $13,425.

Portland, Me., pereitą są
vaitę buvo parduoti iš var
žytinių 5 buriniai laivai, 
kurie prigulėjo nusibankru
tavusiai New England Mari- 
time kompanijai. Tuojaus po 
karo šita kompanija užmo
kėjo už tuos laivus $2,250,- 
000, o dabar per varžytines 
gavo tiktai $13,425. Vadina
si, žuvo $2,236,575. Garo 
laivai išmušė tą kompaniją 
iš biznio.

AR NEBUS TIK LIE
TUVIAI?

Amerikiečių spauda pra
neša, kad pereitą nedėldienį 
Haverhillyje mirė Antanas 
Delva, ir maždaug tuo pačiu 
laiku Floridoj užsimušė au
tomobiliaus nelaimėj jo su
nūs Edvardas. Sprendžiant 
iš pavardžių, jiedu gali būti 
lietuviai.

WORCESTERIO BUSAS 
ĮVAŽIAVO Į UPĘ.

Važiuodamas iš Hartfor
do į Worcesterį busas pa
slydo ir įvažiavo Hockanum 
upę. Vežinas pasinėrė van
denin iki langų. Motorma- 
nas su pasažieriais išdaužė 

■ langus ir išbrido krantan.

VISI “PASMERKTIEJI” 
ESĄ JAU LIUOSL

Jie vėl dirba sovietų val
džios darbą, tik jau vadinasi 

kitokiais vardais.
Skaitytojai atsimena tą 

garsiąją Maskvos “bylą,” i - - - - 

juos sušaudytų. Ir todėl 
daug kas jau tuomet pradė
jo sakyt, kad toji byla yra 
niekas daugiau, kaip bolše
vikų žvalgybos sufakrikuo- 
tas “blofas.”

Dabar pasirodo, kad iš
tikrujų taip ir buvo. Londo- 
no“Moming Posf’korespon- 
dentas iš Rygos dabar pra
neša, kad visi tie inžinieriai 
ir profesoriai, kurie Mask
vos “byloje” buvo dėl svie
to akių “pasmerkti i 
nnrf,M 
mo ir vėl dirba sovietų val
džios darbą įvairiose*sovietų 
įmonėse Sibyre. Tik dabar 
jie jau nesi vadina tais var
dais, kuriais figūravo Mask
vos “byloj.” Visų jų vardai 
ir pavardės pakeistos, kad 
liaudis nepamatytų, kaip 
bolševikai apgaudinėja savo 
žmones ir podraug visą pa
saulį.

Londono laikraščio kores
pondentas sako, kad šita pa
slaptis vis dėlto išėjusi aikš
tėn ir VCIK’o nariai buvo 
atvykę Maskvon paklausti 
valdžios, ar ištiesų tie 8 pa
smerktieji jau išleisti iš ka
lėjimo? Valdžia prisipaži
nus, kad visa tai tiesa. Ji pa
aiškinusi, kad “pasmerk
tiems” reikėję atlyginti už 
didį jų pasišventimą Rusi
jai ir iškėlimą aikštėn kapi
talistų sąmokslo prieš “dar
bininkų tėvynę.”

FORDAS STATO INDIJOJ 
FABRIKUS.

Bombėjuje, Kalkutoj, Ma- 
drase ir Multane amerikietis 
Fordas stato 4 dideles auto
mobilių ir trokų dirbtuves. 
Automobilių dalys bus daro
mos Kanadoj ir siunčiamos 
Indijon, kur jos bus tiktai 
sudedamos. Tas mašinas 
Fordas pardavinės Indijoj.

SUDEGĖ ISTORINĖ PILIS
Netoli Salzburgo, Austri

joj, sudegė taip vadinama 
Werfeno pilis, kuri buvo 
pastatyta 1077 metais. Joje 
buvo labai svarbių istorinių 
raštų, paveikslų ir kitokių 
kurinių. Ji stovėjo ant aukš
tos uolos.

MOTERŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA.

Washingtone šią sąvaitę 
susirinko tarptautinė mote
rų konferencija. Joje daly
vauja 11 tautų moterys. Jų 
konferencijos tikslas — ko
vot prieš karą.
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RUSTEIKOS UŽPUOLI
KAI NORĖJĘ NUVERSTI 

VALDŽIĄ
“Keleivio” skaitytojai tur

būt da neužmiršo, kaip per
nai Kaune buvo peiliais su
pjaustytas žvalgybos virši
ninkas Rusteika. Dėl šito 
atentato buvo suimta visa 
eilė Voldemaro šalininkų, 
vadinamų “geležinių vilkų,” 
ir iki šiol jie buvo tardomi. 
Dabar “Lietuvos Ūkinin
kas” praneša, kad tardymas 
jau pabaigtas ir kad tardy
tojas Morkeliunas davęs lai
kraščių korespondentams ši
tokių paaiškinimų:

“Iš viso tieson traukiama 24 
žmonės. Tardant paaiškėjo, 
kad jie priklausė slaptai orga
nizacijai, kurios tikslas buvo 
nuversti esamą vyriausybę. Be 
to, penki žmonės, būtent. Vait
kevičius, Pupaleigis, Sviet- 
lauskas. inž. Steikunas ir p. Gi
neitis išdirbo atentato planą, o 
pirmieji du, — Pupaleigis ir 
Vaitkevičius. — atentatą vyk
dė. 17 tardomųjų sėdi kalėji
me, o 7 iš kalėjimo paleisti už 
užstatą ir laikomi jų vyresny
bės arba policijos priežiūroj. 
Baigus tardymą byla bus per
duota kariumenės teismo pro
kuratūrai.“

Taigi, jei tikėti tardytojo 
žodžiams, tai Voldemaro 
“vilkai” norėjo ne vieną tik 
Rusteiką paplauti, bet visai 
Smetonos kompanijai pada
ryti galą.

toriams nepritaria nei dikta
toriai. Rodos, Mussolinis tu
rėtų būt didžiausis Smeto
nos bičiulis, o betgi taip nė
ra.

KODĖL LIETUVA 
NETURI DRAUGU?

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėme, kad 
Lietuva mano trauktis iš 
Tautų Lygos. “Naujienos” 
abejoja, ar butų toks žings
nis jai naudingas, kuomet 
ji neturi pasauly draugų. 
Sako:

“Genevoj prasidėjo Tautu 
Są-gos suvažiavimas, ir ten vie
nas svarbiausiųjų dienotvarkės 
klausimų bus Vokietijos skun
das prieš Lietuvą dėl ‘vokie
čių persekiojimo’ Klaipėdoje. 
Užsienių reikalų ministeris 
Zaunius mano, kad ši kartą 
Lietuvai teks ir vėl pralaimė
ti, kaip kad ji jau yra daugeli 
kartų pralaimėjusi panašiuose 
tarptautiniuose suvažiavimuo
se.

“Geneva parėmė lenkų pusę 
ginče dėl Vilniaus. Ji veikiau
sia dabar pritars vokiečiams 
Klaipėdos klausime. Lietuvos 
vyriausybė, be to. šiuo laiku 
turi smarkų susikirtimą ir su 
Vatikanu, dėl klerikalų politi
kavimo Lietuvoje. Kad kokios. 
Lietuvai dar teks netolimoje 
ateityje eiti i Genevą teisintis 
ir dėl papos kaltinimo., kad ji 
laužanti konkordatą. Tuo gi 
tarpu draugu, kurie Lietuvą 
užtartų, ji šiądien, galima sa
kyt. neturi.

“Taigi yra visai supranta
mas Kauno palinkima^ nu
traukti su Tautų Sąjunga ry
šius. Suprantamas ir vertas 
užuojautos. Bet kažin ar Lietu
va ką laimėtų, padariusi toki 
žingsni ?

“Pasitraukimas iš Tautų Są
jungos reikštų ne tik visišką 
Lietuvos izoliaciją, bet da ir 
daugiau; reikštų jos patekimą 
sovietu Rusijos Įtakon. Vienui 
viena tokia maža šalis, kaip 
Lietuva, negali pasaulyje būti. 
Ji turi prie ko nors ‘glaustis.’ 
Jeigu ji galutinai nutrauktų 
ryšius su Vakarų Europa, tai 
ji. kad ir nenorėdama, atsidur
tų sąjungoje su Rytų Europa ir 
Azija. Ar tai nebūtų pragaištis 
jos ateičiai ?

"Lietuvos valdžia, pirma ne
gu daiyti tą žingsni, turėtų pa
žiūrėti. ar ne ji pati dalinai 
kalta, kad Lietuva paliko be 
draugų pasaulyje.’’

Ištikro keista, kad dikta-

KĄ VEIKS AMERIKOJ 
PROF. M. BIRŽIŠKA?
Apie 20 sausio žada at

vykti Amerikon Lietuvos 
universiteto prof. M. Biržiš
ka. Kiek teko iš Lietuvos 
laikraščių pastebėti, ji at
siunčia čionai Lietuvos Są
junga Vilniui Vaduoti.

Bet klausimas, ką gi p. 
Biržiška gali šituo reikalu 
Amerikoje veikti? Tą klau
simą prieš išvyksiant jam iš 
Kauno buvo pastatęs ir “Lie
tuvos Aido” reporteris. Bir
žiška atsakęs jam taip:

"Mano kelionės tikslas gana į 
platus. Tikrai per platus, kad 
viską galėčiau atlikti per tuos 
pusketvirto mėnesio laiko. Pir
miausia. noriu padėti Ameri
kos lietuviams Įsteigti Vilniui 
Vaduoti Sąjungą. Dabar jie te
nai kaip tik subruzdę tą sąjun
gą Įsisteigti. Kartu noriu ar
čiau pažinti pačius Amerikos 
lietuvius, jų kulturini gyveni
mą. Amerikoje, jų tarpusavio 
santikius. Visa tai svarbu yra 
musų Vilniui Vaduoti S-gai. 
Taip man rupi tenai arčiau su
sipažinti su Lietuvos žydais, iš
ėjusiais i Ameriką. Jie taip pat 
yra svarbus Vilniui Vaduoti 
S-gai. Be to. Vilniui Vaduoti 
S-gos darbo frontas, kaip žino
te, išsiplečia dabar. Todėl svar
bu užmegsti artimesni santi- 
kiai ir su Amerikoje gyvenan
čiais ukrainiečiais ir gudais. 
Jeigu, be to. kas pavyks man 
per tą trumpą laiką Amerikoje 
padėti ten gyvenantiems lietu
viams. užmegsiu dar artimes
nius santikius su vietos žydais 
ir bent ukrainiečiais.—ten jau 
laikysiu savo žygį Į Ameriką 
patenkintu.

"Tik dolerių Amerikoje 
anaiptol nerinksiu, nei Vilniui 
Vaduoti Sąjungai, nei kam ki
tam. Ne aukų rinkti iš Ameri
kos lietuvių, bet. kiek galėda
mas ir kuo galėdamas, jiems 
patiems tepadėti vykstu i A- 
merikos -Jungtines Valstijas.“

Po šito paaiškinimo p. 
Biržiškos kelionės tikslas pa
sidaro da neaiškesnis.

I
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lįTomaine
/Zeros virėjos jau žino, kad 
U kava yra vienas iš svar
biausių valgio dalių, 
didele diduma Naujos 
jos namų vartoja La Touraine 
kavą, kaipo geriausią.
moka pasirinkti.

Apsi-

Todėl 
Angli-

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

f “VIENYBE” VIS NE- , 
PATAIKO.

Nelabai senai mes pakri- 
| tikavome Amerikos ukrai-; 
jniečius, kurie buvo suruošę’ 
I Philadelphijoj protesto de
monstraciją dėl lenkų tero
ro įytų Galicijoj. Tarp kita 
ko mes tenai pasakėm:

Kad ukrainiečiai yra per-

Dabartiniu laiku Lietuvo-1 suoti, kad tas jų susirinki- 
je eina gana gyva agitacija! mas butų užrašytas valstybi-
už Įvedimą taip vadinamos 
“civilinės metrikacijos,” kas 
reiškia, jog gimimų, apsive- 
dimų ir mirimų dokumentus 
turi daryti pati valstybė, o 
ne kunigai.

Kunigai, žinoma, eina 
prieš tai piestu. Jie žino, 
kiek tai atimtų jiems biznio. 
Suprantama, jie čia veid
mainiauja. Jie nesako, kad 
civilinė metrikacija negera 
dėl to, kad ji nutrauktų jiems 
daug biznio. Jie rėkia, buk 
ji griaujanti bažnyčios “sa
kramentus.” Moterystė esąs 
bažnyčios Įkurtas “sakra
mentas” (šventenybė) ir jis 
priklausąs vien tik bažny
čiai. Valstybė neturinti tei
sės ir negalinti Į tai kištis.

“Lietuvos žinios” aiškiai 
išparodo, kad šitaip kalbė
dami kunigai varo aiškią 
demagogiją, nes jie čia tam
sių žmonių akyse sumaišo 
du dalyku, būtent: bažny
čios sakramentus ir papras
tų žmogaus gyvenimo Įvy
kių užrašus, kurie reikalin
gi tik valstybės tvarkai ir ne
turi nieko bendra su bažny
čia.

Štai pavyzdys.
Piliečiui gimė kūdikis. 

Vadinasi, valstybė susilau
kė naujo nario. Kaipo vals
tybės narys, atsiradęs kūdi
kis turi būt užrekortuotas 
valstybės knygose, kurios 
vadinasi metrikų knygomis. 
Amerikoj ir kitose valstybė
se šitie užrašai yra daromi 
tam tikrose valstybės Įstai
gose, bet Lietuvoje iki šiol 
juos daro kunigai arba jų 
pastatyti zakristijonai.

Aišku, kad kunigas čia k i- 
ša nosį ne i savo reikalą, nes 
ne jo dalykas valstybės na
rius kontroliuoti. Kunigui 
gali rūpėti tiktai jo parapi
jos nariai ir jų tikėjimas. 
Bet tai neturi nieko bendra 
su metrikų knyga, kuri yra 
tiktai valstybei reikalingas 
rekordas.

Imkim antrą svarbų žmo
nių gyvenime Įvykį — vedi- 
bas. Jei vyriškis ir moteriškė 
sueina Į porą, tai ir jie pa
tys ir valstybė yra užintere-

nėse knygose, vadinas, kad 
jutų padaryti metrikiniai 
užrašai. Šituos užrašus pas 
mus taip pat daro kunigai, o 
kitose valstybėse tam tikros 
valstybinės Įstaigos.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie žmogaus mirimo pažy
mėjimą.

Iš šito mes matome, ko
dą reikšmę turi vadinami 
metrikiniai užrašai. Atkar- 
osime — jie reikalingi tam, 
tad valstybė žinotų savo gy
ventojų gyvenimo permai
nas ir kad piliečiai turėtų iš 
metrikinių užrašų išeinan
čias teises.

Kas buvo aukščiau pasa
kyta apie gimimus ir vedy
bas, tą patį galima pasakyti 
ir apie mirimus. Visų šitų 
Įvykių užrašai yna reikalin
gi valstybės žiniai ir jie ne
turi nieko bendra su bažny
čios sakramentais. Jeigu pi
lietis yra dar tiek tamsus 
žmogus, kad be bažnyčios 
nenori apsieiti, tai jis gali 
suruošti savo vestuves ar 
krikštynas ir su tikybiniais 
burtais. Bet jei jis žmogus 
apsišvietęs, tai jam užtenka 
užrekorduoti tuos Įvykius 
tiktai valstybės knygose.

Šitokia tvarka ir turėtų 
būt Lietuvoje. Žinoma, ku
nigai kelia triukšmą. Jie sa
ko, kad įvedus civilinę met
rikaciją, šliubus žmonėms 
duos ne kunigai, o visokie 
viršaičiai ir burmistrai, ku
rių tarpe pasitaiko netik be
dievių, bet ir žydų.

Bet tai yra aiški demago
gija, apgaudinėjimas tam
sių žmonių, sako “Lietuvos 
Žinios.” Nes niekur pasauly
je civilinė metrikacija ne
draudžia tikintiems eiti pas 
savo dvasiškius priimti sak
ramentus. Nedraudžia šliu
bus imti pas popus net Ru
sijos bolševikų civilinės me
trikacijos įstatymai. Taigi 
labai prasilenkia su tiesa ku
nigai, sakydami, kad civili
nę metrikaciją įvedus, kata
likams šliubus duos viršai
čiai, burmistrai, kurių pasi
taiko ir žydų. Joki viršai
čiai, joki burmistrai ir įve
dus civilinę metrikaciją šliu- 
bų, vadinas, sakramentų, 
neduos. Viršaičiai, burmist
rai ar tam tikros Įstaigos da
rys tik užrašus knygose kas 
gimė, kas susituokė, kas mi
rė, o sakramentai po seno
vei paliks tikinčiųjų daly
kas. Sakramentų niekam pas 
savo dvasiškius daryti nie
kas nedraus.

Ir čia vėl prašosi viena 
bendra aiški išvada — civi
linė metrikacija sakramentų 
negriauja ir tikintiesiems sa
vo pareigas atlikti nekliudo.

Civilinė metrikacija turi 
da ir tą gerumą, kad ji ap
saugoja piliečius nuo beso
čių kunigų lupikavimo. Juk 
dabar už šliubus jie nesigė
di lupti po 50 ir iki 100 litų, 
kuomet ištikrujų turėtų už
tekti 5 litų. Bet šiandien 
žmogus priverstas mokėti 
kiek kunigas reikalauja, nes 
kitur šliubo negausi. O “dū
šių ganytojas” reikalauti ne- 
sisarmatija, nes jis mėgsta 
gardžiai pavalgyt, išsigerti 
ir kortomis palošti; o be to 
juk jis turi da jauną gaspa- 
dinę ir daugybę giminių, ku
riems taip pat reikia daug 
pinigų. Todėl Lietuvos pra- 
baščiai kelia triukšmą prieš 
civilinę metrikaciją.

Bet mes manom, kad ilgai 
žmonių mulkint jie jau ne
galės. Skaitydami laikraš
čius susipras net ir dievuoti 
Lietuvos kaimiečiai. Mes pa
tartume “Keleivio” skaity
tojams ir šį straipsnį iškirp
ti ir nusiųsti Lietuvon.

ninkai pritaria Pilsudskio žvė
riškumams, persekioti paverg
tąsias tautas.“
“Vienybė” labai tankiai 

mėgsta paleisti šūvį “Kelei
vio” pusėn, bet vis nepatai
ko į “cielių.” Nepataikė ji ir 
šį kartą. Nes mes kalbėjo
me apie Lenkijos patriotus, 
kurie smaugia kitų tautų 
žmones, o “Vienybė” šneka 
apie Vilniaus klausimą, ku
ris, žiūrint juridiniu žvilg
sniu, ištikrujų yra išspręs
tas ; ir jis išspręstas ne lenkų 
socialistų, bet ambasadorių 
konferencijos Paryžiuje, va
dinama, tokių ponų, prieš 
kuriuos “Vienybė” visada 
lenkia savo galvą.

Prastas iš pono Valaičio 
strieleius!”

“NAUJIENOS” ŠVENČIA
17 METU SUKAKTUVES.

Pasirodo, kad sukako jau 
17 metu, kaip Chicagoje ei
na “Naujienos,” pirmutinis 
lietuvių socialistų dienraštis, 
šitoms sukaktuvėms pažy
mėti 18 sausio buvo suruoš- j 
tas Chicagos Lietuvių Audi- ‘sukiojami, apie tai nėra jo- 
torijoj "Naujienų koncer-; kios abejonės. Bet šito atei
tas. šaukimo rašytojai klysta

Septvniolika metu atgal kaltindami visus lenkus.
. . , N .. Mes žinome, kad susipratęChicagoje buvo susidariusi . . , ,. - , . V ,v<. . . . lenku darbininkai prie tų

nepakenčiama pažangiųjų persekiojimų neprisideda ir 
lietuvių padėtis. Po lietuvių jiems nepritaria. Kaip lie-

’ ’ ‘ tuvius, taip ir ukrainiečius
persekioja buržuazija, len
kų patriotai. Tas bradas ly- i 
giai ėda ir savo tautos darbi-;

Dėl šitos musų pastabos i VOLDEMARAS APŽĖLĘS 
PLAUKAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
ištrėmime Voldemaras žy
miai persimainęs. Pirma jis 
buvo panašus į Romos kata
likų kunigą — skusdavo 
usus, barzdą ir nešiojo trum
pai kirptus plaukus.

Dabar gi buvusis diktato-

kolonijas tuomet zujo kuni-i 
gai Tumas su Olšausku, glė-' 
biais rinkdami iš nesusipra
tusių žmonių pinigus kleri-1 o_____
kalizmui Lietuvoje platinti., n inkus. 
Didžiausioj lietuvių koloni-j ] 
joj, Chicagoje. ėjo jau tris tuojaus pašoko Brooklyno 
lietuvių laikraščiai, bet visi. “Vienybė.” Pašoko ir palei- 

atžagareiviški. Anot d o šitokią tiradą:trįs atžagareiviški. 
draugo Lalio, vienas jų buvo 
kunigų, antras zakristijonų, 
o trečias (“Lietuva”), Šer
nui pasitraukus, irgi suda- 
vatkėjo ir pradėjo su anais 
dviem vieną maršą griežti.

Šitaip dalykams stovint ir 
kilo sumanymas kurti Chi- 
cagoje socialistini laikrašti.

“Naujienos” Įsikūrė 1914 j 
metų 19 vasario dieną. Tą 
dieną išėjo pirmas laikraščio 
numeris. Išpradžių “Naujie
nos” ėjo kartą Į sąvaitę, bet 
24-tame numery jau paskel
bę virstančios dienraščiu. 
Nuo to laiko jos ir eina kas 
diena.

“Naujienų” kelias, Pe
čiaus, buvo nelengvas. Visų 
pirma jas puolė klerikalai ir 
tautininkai. Bet aistri drau
go Grigaičio plunksna grei
tai su jais apsidirbo. “Kata
likas” ir “Lietuva.” kurie 
taip pat buvo pradėję eiti 
kas diena, kad pakenkus 
“Naujienoms,” tuojaus pa
kratė kojas.

Paskui bolševikai norėjo 
užgriebti “Naujienas” Į savo 
rankas. Kai jiems tas nepa
vyko. tai jie pradėjo daryt i 
desperatiškų pastangų, kad; 
jas sunaikinus. Tam tikslui 
jie pavartojo nebašninką 
Jomantą, kuris tuomet rink
davo skelbimus “Naujie
noms” ir buvo vienas stam
besnių jų šėrininkų. Jie pra
dėjo tąsyti dienrašti po teis
mus.

Ir jeigu “Naujienos” atsi
laikė prieš visus puolimus ir 
šiandien gali minėti jau 17 
metų sukaktuves, tai ačiū tik 
tam, kad jų priešakyje sto
vėjo toks gabus ir energin
gas redaktorius, kaip drg. 
Grigaitis.

šitų sukaktuvių proga 
mes nuoširdžiai sveikiname 
savo idėjos dienraštį, sveiki
nam visą jo štabą ir linkime 

į jiems visiems geriausios klo
ties ateity.

Lai gyvuoja “Naujienos”

“Taigi, ‘Keleiviui’ atrodo, 
kad Lenkijos tik ‘buržujai’ kal
ti už lietuviu ir ukrainiečių 
persekiojimus. ►Bet ‘Vienybė’ 
jau rašė ir citavo Lenkijos so
cialistų partijos vado pareiški
mą tarptautiniam

I

socialistų rėlis esąs panašus Į Rusijos 
biurui, kuriam tas ponas, Len- bolševiką — apžėlęs reta, 
ki.įos darbininkų ‘vadas’, paša- kaip ožio, barzda ir tokiais 
kė. kad Vilniaus klausimas yra pat ūsais; plaukai taip pat 
galutinai išspręstas. Apie uk- esą nekirpti, išlindę iš po ke- 
rainiečių klausimą jis nekalbė- purės ir siekią iki pečių, 
jo. bet nėra pamato kitaip ma
nyti : vieną tautą norėtų skriau- į persimainęs. Kalboje esąs 
sti. o kitos ne. Taigi, faktas.; labai atsargus ir sakosi ne- 
kad Lenkijos ‘susipratę’ darbi- norįs su savo priešais kovoti.

Dvasiškai jis irgi nemaža

PAŠĖLĘS GRIEŽTUMAS.
Kunigų “Draugas" rašo 

apie naują “švento tėvo” en
cikliką, kurioj tas senbernis 
prakeikia gimdymo kontro
lę. divorsus ir kitus kulturi- 
nius dalykus šeimynos gyve
nime. Girdi:

“Šis naujas šv. Tėvo doku
mentas. pavadintas “Costi Con- 
nubii.” susideda iš 16.000 žo
džių. kurie yra be galo svar
bus ne vien pavieniams žmo
nėms, bet ištisoms tautoms ir 
valstybėms.

“Naująją Encikliką viso pa
saulio spauda plačiai išgarsino, 
nors pilno jos teksto dar netu
rima. Daug apie ją rašė kata
likų spauda, bet dar daugiau 
protestonų ir liberalų. Pasta
rųjų spaudai kaž kaip keistai 
atrado toks griežtas popiežiaus 
nusistatymas moterystės klau
simu. Bet katalikai tuo griež
tumu visai nesistebi, nes jiems 
ne naujas dalykas.

“Katalikų Bažnyčia visada 
griežtai stovėjo prieš persky
ras. prieš gimdymo kontrolę, 
prieš paleistuvavimą.’’

Yes, yes, tą griežtumą ge
riausia Įrodė pralotas Ol
šauskas su Stase Ustjanaus- 
kiene. Tą patį gali paliudyt 
ir visos jaunos klebonų gas- 
padinės. Nevedusią “tėve
lių” griežtumas prieš tokius 
dalykus visur veržiasi Į aikš- 
tę. Reikia tik stebėtis, kaip 
nuo tokio pašėlusio griežtu
mo nesutraukia jų reumatiz- ir lai gyvuoja Socializmo 

idėja, už kurią jos kovoja!

r
I

mas.

LIETUVOS LAISVAMANIAI JUDA.
Šiaulių miesto ir apylin

kės laisvamanių susirinki
me, kuris Įvyko 1930 metų 
gruodžio 28 d., priimta to
kio turinio rezoliucija:

“Mes, Lietuvos laisvama
niai, apsvarstę savo susirin
kime esamas Lietuvoj sąly
gas laisvamanybei plėsti, ir 
matydami daug visokių kliū
čių esant, tam kilniam ir idė
jiniam tikslui siekti, kurį vi
sad esam pasiryžę siekti ir 

Į vykdyti tik kultūringomis 
i priemonėmis, o ne klerika- 
liškos akcijos pavyzdžiu, 
kurie savo siekimus vykdo 
nuolat keldami nekultūrin
gą akciją prieš laisvamany- 
bę, valstybės santvarką ir 
šiaip prieš visokius geros va
lios žmonių interesus.

“Be to, žinodami, kad, 
beveik, visose kitose valsty
bėse laisvamanių organiza- krašto savarankiškumą ir 
ei jos visais atžvilgiais turi i daro neigiamą Įtaką, kaip Į 
daug geresnes sąlygas kaipĮ kultūringą vaikų bei jaunuo- 
pas mus. Todėl, būdami tos menės auklėjimą, taip ir :į 
nuomonės, kad Lietuvos vai-' pažangiųjų ir šiaip žmonių 
stybė jokiu budu nesutiks dvasinius interesus ir Į ramų 
atsidurti tuo atžvilgiu že- tautų sugyvenimą, 
miau kitų, ne mažiau kultu-1 
ringų valstybių ir bus lojali 
laisvamanybės sveikam au
gimui ir plitimui Lietuvoje, 
dėl to, vienu balsu nutarėm 
reikalauti:

“L Lietuvos laisvamaniai 
reikalauja sau lygių teisių 

• valstybėje su kitomis drau
gijomis bei organizacijomis

žmonių gyvenimo ir santy
kiavimo sritis, drakoniškai 
naikinti visa tai, kas pažan
gesnio ir mokslingesnio jų 
tarpe gimsta.

“4. Laisvamaniai visad 
būdami šalininkais blaivini
mo darbo, kaip prieš varto
jimą svaigiųjų gėralų, taip 
lygiai ir už visokeriopą žmo
nijos blaivinimą stovi. Te- 
čiau negalim rimtai žiūrėti Į 
grynų katalikų varomą Lie
tuvoj blaivinimo darbą, ku
rie Įsteigę Katalikų Veikimo 
Centrą, paėmė į savo ran
kas dar anais jų viešpatavi
mo laikais, tą “blaivinimo” 
monopolį ir šiandien turi. 
Jie organizuoja visoj valsty
bėj visokius katalikiškos 
“blaivybės” skyrius ir ko
mitetus, plačiai varo ir ne
atitinkanti blaivinimo tiks
lams darbą. Todėl, nėra abe
jonės, kad tie jų skyriai ir 
komitetai yra ne kas kita, 
kaip naujos katalikiškos po
litinės ir dogminės organi
zacijos. tik “blaivinimo” 
skraiste pridengtos.

“Blaivinimo darbą, mušt 
manymu, vertėtų perduoti 
rimtoms organizacijoms bei 
specialioms draugijoms, tik 
ne katalikiškoms.

“5. Šios rezoliucijos nuo
rašus nusiųsti: švietimo mi- 
nisteriui, teisingumo minis- 

oauvc w » j teriui, vidaus reikalų minis-
aistringą troškimą monopo- teriui, ir paskelbti, persi- 
lizuoti krašto valdymą, kad spausdinimo budu, Lietuvos 
tuo budu turėti absoliutišką ir užsienių pažangiojoj spau- 
teisę ir galę, aprėpiant visas doj.

ir nori, kad butų pašalintos 
visos varžančios laisvama- 
nybę kliūtys ir laiduotos nor
malinės tos idėjos skleidimo 
sąlygos. Be to. nori, kad kuo- 
greičiausiai butų paruošti ir 
išleisti tinkami Įstatymai, 
kuriais butų leidžiama: (a) 
Civilinė metrikacija ir (b) 
Laisvų kapinių steigimas.

“2. Norim, kad visų rūšių 
mokyklose butų panaikinta, 
kaip katalikų, taip lygiai ir 
kitų tikybų dogmos ir pri
verstinas jų dėstymas. Nors 
dėl to gal ir nutruktų santi- 
kiai su Vatikanu ir pasinai
kintų sutartis su šventikais, 
konkordatu vadinama, bet 
iš to tik pasidžiaugtų visa 
pažangioji Lietuvos visuo
menė. Nes visi aiškiai ma
tom, kad veikimas tokių su
tarčių, konkordatų, varžo

sąlygas kaip į kultūringą vaikų bei jaunuo- 
, būdami tos menės auklėjimą, taip ir į r • x ~ _ __*

“3. Griežtai protestuoja
me prieš visų tikybų organi
zacijas, o ypač prieš visų ka
tegoriškus kunigus ir jų pa
sekėjus dėl jų kišimąsi Į po
litišką šalies gyvenimą, ir

*



s

Kas skaito ir rašo
'' Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekai nepeikia

KAIP BUVO APIPLĖŠ- aukso plyteles vertės kokių' 
TAS D-RAS KLIAUGA

CHICAGOJE
Banditai atėmė iš jo pinigus, į

« S • '3 j

$30.00, bet tą auksą, iš kurio 
jau buvo nulietos dantų da
lys, paliko.

auksą, paskui surišo ir nuėjo 
pas D-rę Zalatorių.

“Naujienų” koresponden
tas praneša šitokių smulk
menų apie užpuolimą, ir api
plėšimą D-ro Kliaugos:

Apie 6:30 vai. vakaro, iš
leidęs paciente, D-ras Kliau
ga, ofisas 1821 S. Halsted 
st.. kaip paprastai pradaręs 
duris i savo laukiamąjį 
kambarį, pažiurėjo ar dau
giau pacientiį laukia, bet 
kambary tuo momentu ne- i 
buvo nei C— 1—U— 
Tečiau vos tik daktaras grį
žo i kabinetą, kaip kažkas 
pradarė duris, ir angoj pasi
rodė du jauni vyrai su įtarti
nais veidais. Vienas pasisa
kė norįs, kad jam pataisytų 
dantis ir pats Įėjo Į kabine
tą; paskui jo tuojau įslinko 
ir antras, ranką laikydamas 
po švarko skvernu. Nereikė
jo ilgai žiūrėti i tuos “pa
cientus,” kad pažinus kas 
per pacientai jie yra. Jie il
gai ir nesislėpė su savo tiks
lu : tas su pakišta po skvernu 
ranka tuojau paliepė dakta
rui eiti i kampa ir nusisukti į 
siena. Tai padarius, tuojau 
prasidėjo stalčiukų d arinė ji- 
mas ir sariojimas po stalus.

Kuri laiką pasidarbavę 
• (vienas vis saugojo ir pro 

langą apačion žiurėjo) ir 
viską išvertę, atėjo artyn ir 
pradėjo paties daktaro kiše- 
nius kratyti, išversdami vi
sus kampelius, ir radę pini
gais $65.00, pasiėmė; to dar 
negana. įtikinančiai paklau
sė, kur kiti pinigai. Kitų pi
nigų neradus, bandė paimti 
daktaro žiedą ir laikrodėlį, 
tečiau tuos paliko. Atlikę 
“kratą” “paprašė” daktarą 
užeiti i jo paties laboratori
jos kambarį. Čia Įėjus palie
pė klauptis. Atsiklaupus, 
vienas paėmė daktaro marš
ką, ją sudraskė, padarė ry
šius ir sudėjęs už nugaros 
rankas surišo. Tada liepė at
sisėsti ant žemės ir tuomet 
kitu ryšiu suraišiojo kojas. 
To negana, atplėšę trečią 
ryši užrišo burną ir rengėsi 
rišti akis ir jau buvo akinius 
nuėmę, bet daktarui papra
šius akių nerišti, jas paliko.

Tokiu budu apsisaugoję 
plėšikai pakuždomis davė 
daktarui “patarimą” tylėti 
ir nesijudinti, sakydami, kad 
jie dabar eina “to visit the 
other fellow,” suprask. Dr. 
Zalatorių, ir išėjo Į laukia
mąjį. Bet tuojau pasigirdo, 
kaip jiedu nubildėjo laiptais 
žemyn.

Pas D-rą Zalatorių bandi
tai nedrįso nieko daryt, nes 
tenai buvo pacientų.

Tuo tarpu surištas D-ras 
Kliauga kamavosi, pakol iš- 
liuosavo vieną ranką. Sako, 
matyt, seni praktikai, nes 
mokėjo tikrai gerai surišti. 
Ranką išliuosavęs daktaras 
nuplėšė nuo burnos ryšį ir 
šiaip taip atnarpliojo kojas. 
Banditai “vizitavo” pas dak
tarą Kliaugą kokias 25 mi
nutes; jie jautėsi tikrai sau
giai, kaip namie.

Vienas banditas, kurs ve
dė patį plėšimo ir komanda
vimo darbą, sako, išrodo ga
na prasilavinęs jaunas vy
ras, ir kiek iš plėšiko galima 
laukti, buvo mandagus. Ki
tas, ilgas, žiauraus veido, 
kalnierių pasistatęs ir brau-* 
ningą po skvernu laikyda
mas, visą laiką tylėjo ir lyg 
stulpas daugiausia nekrutė
damas stovėjo.

Įspūdis, sako daktaras, 
tikrai ne koks, kada tave at
suka į sieną ir nieko nežinai, 
ką tie neprašyti svečiai su 
tavim darys. Be tų $65.00 
pinigais, plėšikai pasiėmė

DETROIT, MICH.
Apie ateivių deportavimą.
“Laisvė” ir “Vilnis” išsi

juosę šaukia, kad Amerikos 
buržuazija pasirengus de
portuoti daug ateivių. Tuo 
klausiniu ir aš noriu pakai- ■ 
bėti.

Niekam nepaslaptis, kad 
Amerikoj yra daug slaptai 
Įvažiavusių žmonių. Šitie 
žmonės veržiasi i dirbtuves, 
dirba už pusdykę ir dar iš 
savo menko uždarbio moka

Vokiečiai Moka Skolas Skraidomais

šitas paveikslėlis parodo Rohrbacho-Romaro orlaivių dirbtuvę Berlyne, kur dabar yra stato
mas milžiniškas cro laivas, kuri Vokietija atiduos Francuzijai kaipo dalį savo karo skolos.

L. M. D-jos namas tai yra! CLEVELAND, OHIO. 
Pittsburgho lietuvių centras, 
kuriame visi susirenka. Taip-; 
gi visos vietinės draugijos 
laiko savo susirinkimus vel
tui.

Todėl gerbiami lietuviai 
ir lietuvaitės nepamirškite 
atsilankyti i minėtą koncer
tą ir balių.

Kviečia Komitetas.

vieno laukiančio, j bosam, kad tik iš jų darbo 
neatimtų. Bosam yra išroka- 
vimas tokius darbininkus 
urėti, nes jie lupa kaip jau
čiai ir mažiau mokėt jiems 
reikia; beto, kaip sakiau, iš 
tų vargšų bosai dar gauna 
duokles.

Einant virš pasakytu, seni 
darbininkai išmetami lau
kan ir priimami naujokai, 
imigrantai, nežiūrint ar jis 
legaliu, ar nelegaliu keliu 
čia pakliuvo. Taip dėjosi 
Detroite.

Bet seni darbininkai, at
sidūrę gatvėje, negi tylės to
kio dalyko. Atsirado darbi
ninkų, kurie apie tai prane
šė Emigracijos biurui. Taip 
gruodžio 12 dieną, valdžios 
agentai ir kareiviai apsupo 
vieną dirbtuvę ir surinko vi
sus imigrantus. Kokia dabar 
jų padėtis? Net gailu pamis- 
lyti. Jie be pinigų, nes už
darbiu dalinosi su bosais; 
beto, jie bus deportuoti i tą 
šalį, iš kurios atvyko.

Taigi kas čia kaltas, ger
biamoji “Laisve”? Buržua
zijos neginu ir nekenčiu, bet 
šitam atvėjy ne ji kalta, bet 
šimtaprocentiniai ameriko
nai darbininkai, kurie skai
to, kad iš jų darbą paveržė 
imigrantai.

Senas Amerikietis.

i
i

CHICAGO, ILL.
30 vietų, kur bedarbius 

veltui maitina.
Mažai “Keleivyje” mato

si korespondencijų iš Chica
gos. Rodosi, kad pas mus 
nebūtų nieko naujo. Bet mu
sų “skerdyklų stalicoje” yra 
devynios galybės ivarių Įvy
kių.

Pasaulio Vergas ir Šertas 
Petras žada “Keleiviui” ret
karčiais ŠĮ tą parašyt Šiuom 
sykiu parašysiu apie Chica
gos bedarbius.

Chicagoje yra daugybės 
bedarbių. Kaip kas tvirtina, 
kad bedarbių yra apie 400, 
000. Kiti sako mažiau, bet 
teisingai pasakyti sunku. 
Žinia tik tiek, kad dirbtuvės 
sumažino pusę ar tris dalis 
darbininkų ir dirba nepilną 
laiką.

Skaudžiausia bedarbė pa
lietė automobilių, radio ir 
kriaučių pramonę. Fordo au
tomobilių dirbtuvė perei-

Net ir Pasaulio Vergas, MAHANOY CITY, PA.
kaipo ilgai išbuvęs bedarbių PaIeido daug angiiakatių
eilėse, gavo 3 dienas į sąvai-; 
tę Chicagos gatves šluoti.

Kapitalistų spauda tan
kiai rašo apie greitą bedar
bės pranykimą, bet tai yra 
darbo žmonių mulkinimas.

Iš kitur nepatarčiau va
žiuoti į Chicagą darbo jieš- 
koti, nes čia yra šimtai tūks
tančių vietinių bedarbių.

Pasaulio Vergas.

BALTiMORE, MD.
Bedarbiai griebiasi visokių 

priemonių prieš badą, 
šįmet daug Baltimorės 

gyventojų turėjo nelinks
mas Kalėdas. Daug žmonių 
neturėjo už ką nusipirkti 
maisto ir pasitenkino tuo, ką 

I suteikė labdaringos draugi
jos ar miesto šelpimo komi
tetas. Daugelis bedarbių 
pardavinėjo obuolius. Mies- 

: tas duoda leidimą, bet be
darbis turi Įrodyt, kad netu- 

delę kasyklą ir atleido iš ri-iš ko gyventi. Už leidimą 
darbo daug mainerių, išviso užmoka 50c. Tada gauna 
700 ar 800. Žmonės dabar ženklą ir gali “bizniavoti.” 
vaikščioja nuo vienos ka- Į Moters pamatė, kad vyrai 
syklos prie kitos, bet darbo' pardavinėja obuolius, tai

iš darbo.
Readingo anglių kompa

nija uždarė Mahanojuje di-

HAMMOND, IND. 
Bedarbė ir bedarbiai.

Blogi laikai. Dėl bedarbės 
užsidarė kelios valgyklos ir 
kitokios krautuvėlės. Jų tar
pe užsidarė ir lietuvių trys 
krautuvės: viena drapanų 
krautuvė ir dvi valgomų 
daiktų krautuvės.

Gruodžio 31 d., Erie kom
panija atleido 11 darbinin
kų iš darbo. Jie dirbo prie 
vagonų taisymo. Didžiulė 
Standard steel vagonų dirb
tuvė jau senai uždaryta.

Hammonde yra du bedar
bių šelpimo punktai: vienas 
vedusiems, kitas nevedu- 
siems žmonėms. Nevedu- 
siems duodama dykai pa
valgyt. čia sueina visokių 
tautų “singeliai,” kurių tar
pe yra keletas ir lietuvių 
senbernių. Jie dirbdami ne
paisė dolerio ir už tai dabar 
reikia juos šelpti. Vedu
siems duoda anglių ir mais
to, bet labai mažai.

Hammonde gyvuoja SLA. 
273 kuopa, su 21 nariu. Lie
tuvių yra apie 22 šeimynos. 
Miestas turi apie 75,000 gy
ventojų.

Labai “dėkuoju.”
Aš, SLA. 273 kuopos na

rys, esu dėkingas “Lietuvių 
darbininkų susivienijimo” 
štabui ir “Tiesos” redakci
jai, kad nepasigaili išlaidų ir 
siuntinėja man “Tiesą” do
vanai. Jie siuntinėja ne tik 
man, bet ir kitiems kuopos 
nariams.

Esant bedarbei, aš netu
riu pinigų pirkimui toileto 
popieriaus, taigi gavęs “Tie
są” tuojau skubu ir pakabi
nu ant cveko. Gal sakysit, 
kad tai nemandagu taip da
ryti, bet juk šita “gazieta” 
daugiau niekur netinka kaip 
tik ten. Tik biskį perstiprus 

j popierius. 273 kp. narys.

Bolševikų bėdos.
Sena patarlė sako, kad 

viena bėda, tai ne bėda, bet 
kaip susideda kelios, tuomet 
jau riestai. Taip dabar yra 
ir su musu raudonukais. Kai 
jie pajuto, kad negali prieiti 
prie SLA. turto, jie sakė: 
“maža bėda; mes gausim 
progą iš kitur pasinaudoti.” 
Bet kai pamatė, kad jie kaip 
su šluota šluojami iš visu tur
tingų organizacijų, tada 
ožio balsu pradėjo šaukti: 
“Ką mes dabar darysim?... 
Amerikoj mums jau darosi 
ankšta, o į ‘darbininkišką 
rojų’ bijom važiuoti. Stali
nas gali mus zuikiais palai
kyti ir iššaudyti visus.” Ir 
buk tu žmogus mandras, ir 
žinok kur pinigų gauti. Jų 
tarpe, žinoma, yra ir gudres
nių. Jie surado būdą, kaip 
be darbo gyventi. Tam tiks
lui sumanė tvert “darbinin
kišką susivienijimą.” Jame 
darbininkai dės pinigus, o 
jie naudosis.

Kelios dienos atgal, pasi
tikau porą gerų geriausių 
bolševikų. Pirmiausia už
klausiau, kaip einasi? Sako, 
negeri ausiai. Dirbam dieną 
ir naktį ir vis be pasekmių. 
Sakau, jeigu žmogus dirbi, 
tai ir pasekmės turi būti. 
J. K. sako, kad esąs sunkiau
sias darbas gauti į jų susi
vienijimą narių. Z. sako, kad 
kaip kur gaunam ir šluotų 
per pečius. J. K. sako, gal 
draugas prisirašytum prie 
musų? Paskiau, jeigu nepa
tiks, galėsi atsimesti, bet 
nors dabar, skaičių padidin
si, padėsi mums gauti čarte- 
rį. Tai mat, brangus lietu
viai, ką musų raudonukai 
daro ir koks jų tikslas. Jie 
nežiūri ar prisirašiusieji 
žmonės gaus ką nors ligoje ; 
jie tik nori sumedžioti rei- 

* kalingą skaičių žmonių ga- 
įvimui čarterio, kad paskiau 
galėtų dar labiau nesusipra- 

i tusius darbininkus mulkinti 
ir nuo SLA. atkalbinėti. Pa
tartina visur juos iš namų 
vyti ir nesiduoti suvilioti. 
Mes gerai matom ką jie nu
veikė savo organizacijose, 

j Jie visuomet rėkia, kad kiti 
nori pinigų, bet aš nesykį 
buvau jų parengimuose ir 
nei sykio jie neapsiėjo be 
rinkliavos. Mums, darbinin
kams, ir geros valios žmo
nėms, reikia griežtai jų atsi
kratyti ir jokių jų sumany
mų neremti. John Jarus.

niekur negauna. Prie kitų viena našlė, turinti du vaiku, 
kasyklų bosai nei lango ne- apsivilko maudymosi kostiu- 
atidaro, tik pakrato gal- mu, pasikabino ant kaklo iš- 
vą, tas jau reiškia, kad kaba, su užrašu ~
darbo nėra. Jonės Dauglas. pjrkfte obuolius, 5 centai.

Mat, moters žino, kaip ge- 
riau vyrus kostumerius pri- 

Bet žinote, kad 
gruodžio 22 dieną su mau
dymosi kostiumu ant gatvės 
kampo stovėt, tai ne baikos. 
Jeigu tai Califomijoj butų, 
tai pusė bėdos, bet čia Mary- 
lando valstijoj. (Korespon
dentas prisiuntė iškirptą iš 
anglų laikraščio tos keistos 
pardavėjos ir fotografiją.— 

vai. vakare. Kviečiame visus, Red.) 
lietuvius ir lietuvaites atsi- j Baltimorėj ir apylinkėj da 
lankyti į minėtą koncertą ir įš vasaros buvo sausa. Taip 

kad ūkininkai pristigo van
dens. Šuliniai išdžiuvo. Mie
ste irgi buvo pradėję rūpin
tis vandeniu, bet gruodžio 
26 d. pradėjo lyti, o ant ry
tojaus ir snigti. Atrodo, kad 
“bado” dėl vandens nebus.

Baltimorietis.

DETROIT, MICH. 
Darbai negerėja.

Kapitalistiniai geltonla- 
piai diena iš dienos bumbi- 
ja, kad Detroite darbai ge- ja rengia labai puikų ir iškil- 
rėja su kiekviena diena. Gir- mingą koncertą ir balių, ku- 
di, tokioje ir tokioj dirbtu
vėj ims tiek ir tiek darbi
ninkų. Bet kada darbininkai 
nueina prie pagarsintų dirb
tuvių, tai pamato, kad dirb
tuvė netik kad darbininkų 
neima, bet policija susirin-

PITTSBURGH, PA.
Šaunus balius ir koncertas, sivilioti.

Lietuvių Mokslo Draugi-

ris Įvyks seredoj, sausio 28 
dieną. Minėtas koncertas ir 
balins rengiamas paminėji
mui draugijos 30 metų su
kaktuvių. Koncerto pradžia 
7:30 vai., balius prasidės 9

tais metais šiuom laiku dir-i bedarbius vaiko. Rei-
bo pilną laiką ir nekurie sky- skia, buržuazija iš darbmm- 
riai net ant trijų permainų, j nezmomskar tyčiojasi, 
o šiandien dirba vieną die- j Kaip kur kad ir paima ke- 
ną Į sąvaitę, o kartais suvis Į liatą darbininkų, tai tik tuos, 
nedirba. Apie 65 nuošimčiai į kurie seniau ten dirbo, 
darbininkų paleista iš dar- į ror(ias buvo pasakęs, kad 
b°- paleistus prieš Kalėdas dar-

ėmė tik Į du mažiausiu de
partamentu, specialiam dar
bui, 4,000 darbininkų. Ki
tiems liepė laukti sąvaitę, 
kitą, ir tt.

Šiuo momentu Detroite 
blogai netik darbininkams, 
bet ir biznieriams. Mažesni 
biznieriai vos kojeles bepa- 
velką. Nors ir jie patys skur
sta, bet bedarbių neužjau
čia. Jie mano, kad darbinin
kai tyčia tinginiauja ir dirb- į 
ti nenori. Reikėtų ponams ji 
biznieriams suprasti,^ kad Į 
pagerintos mašinos išmeta ! 
iš darbo kasdien tūkstan
čius darbininkų ir jųjų atgal 
niekad nebepriims. Page
rintos mašinos, taip pat, pa
gamina produktų perteklių 
ir tas didina skurdą. Darbi
ninkai turi badauti ir ba
daus tol, kol nesusiorgani
zuos Į vieną kūną ir nepasi- i 
priešins kapitalui. Kitaip 
darbininkai savo būvio nie
kaip nepagerins.

Pašalpinės draugijos.
Pašalpinės draugijos taip 

pat susirūpinę. Daugumas 
narių bedarbių eilėse ir mė
nesiniu duoklių jau negali 

. _ mokėti. Prisieina jieškoti
to įstaigų, 17 skirta mote- kokio nors išėjimo. Tuo tiks- 
......  11 |lu, Detroito lietuvių pilieti

nis kliubas rengia muzika- 
lišką vakarą su šokiais. Va
karas i vyks sausio 25 dieną 
A. L. Š. svetainėje, kampas 
24-th st. ir Michigan avė. 
Durys bus atdaros 6-tą vai. 
vakare. Programas prasidės 
7 vai. Įžanga 50c. Bus puiki 
muzika lė programa. Dai
nuos “Aido" choras, “Atei-, 
ties” choras, bus" duetų,! 
smuikininku ir tt. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai at- 
silankvti. J- Keblaitis. I I *

bo.
Buick’o automobilių dirb- bininkus vėl priims, bet pri- 

tuvė ir gi beveik uždaryta.
Kriaučių pramonėje dau

gelis nusiskundžia, kad dir
ba kelias dienas į sąvaitę, o 
daugelis suvis nedirba jau 
gana ilgas laikas. Kaip ku
riems kriaučiams amalga- 
meitų unija moka pašalpą: 
pavieniui moka $5.00. o su 
šeimyna $7.00 Į sąvaitę.

Namų statyboje irgi dide
lė bedarbė. Daugybė staty
bos darbininkų gana senai 
bedarbių eilėse. Kaip ku
riuos bedarbius šelpia jųjų 
unija.

Kaip istorija parodo, Chi
cagoje dar niekad nebuvo 
riek daug nempkamų valgy
klų ir nakvynės butų, kaip 
šią žiemą.

Čia yra trysdešimtys lab
darybės namų, kur bedar
biai veltui gauna nakvynę ir 
maistą. Net butlegerių ka
ralius Capone atidarė nemo
kamą bedarbiams valgyklą, 
ant 935 So. Statė st, kur tris 
kartus duoda veltui paval
gyti..

Miesto prieglaudose be
darbiai gauna tik du kartu į 
dieną valgyti ir nakvynę.

Iš tų 30 nakvynių ir mais- 
± * I • 4 <> • .I 
rims ir 13 vyrams.

Sulyg gubernatoriaus pa
tvarkymo, miestas registra
vo visus bedarbius, bet dau
gybė bedarbių tą registraci
ją ignoravo ir registruotis 
nėjo.

Registruotiems bedar
biams dabar miestas duoda 
no tris dienas į sąvaitę dirb
ti. Paimta prie darbo apie 
6,000 bedarbių. Už 8 darbo 

Šitie 
dirba

i

“bedarbė,
Tf

6,000 bedarbių. Už 8 
valandas moka $5.50. 
žmonės daugiausia 
prie gatvių valymo.

balių, nes tai bus vienas iš 
puikiausių ir linksmiausių 
vakarų. Bus gera orkestrą. 
Įžanga tiktai 25c. ypatai.

Lietuvių Mokslo D-ja yra 
atsižymėjus savo duosnumu 
ir sušelpimais kaip antai: 
streikierių, našlaičių ir tt.'

I
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“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

JIS REIKALINGAS KIEKVIENUOSE 
NAMUOSE

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokiu in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančių straipsnių iš vi
sokių mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą jų:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai?
Kiek yra jūrių vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markių apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitų gyvenamų pasaulių?
Kiek Lietuvoj yra upių ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuns Lietuvos ežeras giliausis iš visų Europos ežerų? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuvių 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 metų Kalendoriuje daug 
pamokinimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.

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

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

Ar Žinote, Kad—
Amerikos mezginių fab

rikai daugiausia pančekų 
I eksportuoja į pietų Afriką.

Anglija 1930 metais nu
pirko iš Amerikos 3,408,212 
porų bovelninių pančekų.

Pirmieji Amerikos trauki
niai eidavo tik po 8 mylias Į 
valandą ir farmeriai lengvai 
pralenkdavo juos arkliais.

Taline (Revely) pereitą 
sąvaitę subankrutavo Esti
jos prekybos bankas. Jis tu
ris 13,000,000 kronų skolos.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. Keblaičiui. — Jūsų ko
respondenciją gavome per- 
vėlai, taigi pranešimo apie 
koncertą patalpinti negalė
jom. Kitką talpiname.

B. Dvylaitei. — Vieną 
tamstos raštą panašaus turi
nio mes nepersenai Idėjom, 
taigi šito netalpinsime.

C. K. Braze. — Vieną dr- 
go laišką, kuriame prašėte 
atsiliepti visą eilę pavardžių, 
mes patalpinom. Antru kart, 
mums regis, nėra reikalo 

I talpinti.



—Aš, tėve, nesakau, kad 
Į tai labai vykęs pavadinimas. 
Į Bet aš suprantu, kaip lietu- 
I vių kalbon tas žodis įsibrio- 
. vė. Matai, iš kiaulių yra da
romi rūkyti lašiniai, kuriuos 
anglai vadina “bacon.” Pa
skutiniais laikais Lietuva 
pradėjo eksportuoti kiaules 
į Angliją. Kada anglui kiau
lė patinka, jis sako, kad iš 

' jos bus geras “bacon.” Lie
tuviai tą vardą pasigavo ir 
Į dabar vadina juo gyvas 
Į kiaules, ar bent tas kiaules, 
kurios yra skiriamos Angli
jai, kur iš jų bus padarytas 
“bacon.”

Į —Olrait, Maike, bet iš 
Į kiaulės padaroma ne vienas 
! tik bekonas. Iš jos išeina ir 
i kilbasai, ir juka, ir kitokia

—Gud yvnink, Maike ’
—Aš vis negaliu tavęs at- 

pratint, tėve, nuo tos žargo- 
niškos kalbos.

—Kad aš, Maike, čigoniš
kai nemoku.

—Tu, tėve, kalbi žargo- 
niškai, ne čigoniškai.

—O kas tai do per šnek
ta, vaike, tas žargonas?

—Žargonu vadinasi kelių 
kalbų mišinys, tėve. Pavyz
džiui. tu kalbi į mane lietu
viškai. o sveikiniesi angliš
kai. Tokia kalba ir yra žar
gonas.

—Tu. Maike. visada jieš- 
kai prie manęs pričynių. Ko
dėl aš tavo šnektos niekad 
nekritikuoju?

—Tu negali manęs kriti
kuoti. tėve, nes aš visuomet 
stengiuos kalbėt gryna lie- Dievo dovana. Tai kodėl gi 
tuvių kalba.

—Na jau tik tu perdaug 
nesikvolyk. Maike. kad lie
žuvis nenulūžtų nuo tos gry
nos kalbos. Žinau aš ta jūsų, 
atsiprašant, gryną kalba. 
Gavau aną dien gromatą iš 
Lietuvos nuo savo krikšto

KELEIVIS

Kas yra Fašizmas ir
Kodėl jis Atsirado?
Šiomis dienomis Berlyne | Kodėl ne visos socialdemo- 

įvyko Lietuvos socialdemo- * * ‘ *
kratų emigrantų konferenci
ja, kurioje dalyvavo daug 
svečių ir nuo kitų tautų so
cialdemokratų. Rusų social
demokratų darbininkų par
tijos atstovas dig. Abromo
vičius pasakė ir prakalbą. 
Jisai kalbėjo apie fašizmą ir 
kaip socialdemokratija ko
voja su juo. Berlyno “Kova” 
paduoda jo kalbą šitokioj 
sutraukoj:

Kas yra fašizmas?
Tas reiškinys, kurį dabar 

vadiname vienu žodžiu fa
šizmas, įvairiuose kraštuose 
pasireiškia įvairiai ir turi 
skirtingas priežastis, bet sa
vo i ' _ _*_*
fašizmas yra tarptautiškas.

kratų partijos laikosi vieno
dos taktikos?

Šiandien didelis fašizmo 
pavojus gręsia Vokietijai, 
sako drg. Abromovičius.

Busianti antra Olšausko 
byla.

Lietuvos Žemaitijoj, Rie
tavo parapijoj, žada kilti di
delis skandalas dėl klebono 
Spudo pirkto-nepįrkto dva
ro.

Istorija šitokia.
Rietavo parapijos klebo-

V ienatinė jėga, kuri gali tą jęUn Spudas įsigijo Išly- 
pavojų Vokietijoj atremti, nų dvarą ir pradėjo jame 
jra Vokietijos Socialdemo- Į šeimininkauti 
kratų Partija. Šitai kovai ji t0 dvaro savininkė Gird- 
tun mobilizuoti darbininkų Vainienė pakėlė triukšmą, 
mases ir įsvystyt masių ak- kad “dūšių ganytojas” d- 
tingumą. Bet čia reikalinga nesumokėjęs jai už tą dvarą 
tam tikra taktika. Mokėji- pinigų, o kerta sodą ir ardo

kratų Partija. Šitai kovai ji

mas kiekvienam momentui 
pritaikyt savo taktiką, tai 
yra politikos menas. Austri
jos socialdemokratai mokė- 

!į jo tai padalyti; bet ar mo
kės Vokietijos, tai dar lieka

I

da

tvoras.
Buvo užvesta prieš kun. 

Spudą byla, tik ne valstybės 
teisme, o pas Telšių vysku
pą.

No. 4. Sausio 21 d., 1931.

PO LEDAIS PA
LAIDOTA ŽEME

žemė kadaise yra buvus šil
tas kraštas, kad joje yra au
gę atogrąžų miškai, kurie 
paskui pavirto akmens ang-

Šiandien, kada žmonės 
nepaprastu greitumu lando 
po visus žemės užkampius, 
rodos, negali būti kiek dide
snių žemės paviršiaus plotų, liu. Paskui tai žemei užėjo 
kurie atvejų atvejais nebu- ledumetis. Buvo laikas, kad 
tų žmogaus ištyrinėti. fledų sluoksnis buvo 200—

Bet pasirodo, kad tokių ^00 metrų storesnis negu 
vietų yra. dadar.

Štai, apie žemės pietų aši-1 Įdomu dar pažymėti, kad 
galį yra ištisas sausžemis, susidaryti tokiai begalei le- 
didumo kaip Europa. Tai dų, kurie dengia Antarktį, 
vadinamas Antarktis, apie reikėjo daugybės vandens, 
kurio buvimą dar nelabai se- Jeigu visi Antarkties ledai 
nai patirta. .ištirptų, tai nutekėjęs van-

Šitame milžiniškame sau- duo pakeltų visų jūrių lygį 
sumos plote nerasi jokių au- Yjdutmiskai apie 15 metrų. 

• galų, išskynus kai kurių pa-' Tiek pakilusios junos ap-
Prieš vyskupą kun. Spu-' kraščių akmenų samanas; semtų daugybę dabar paju

dąs baži josi, kad jisai užmo-' nerasi taip pat jokių gyvių, nuošė stovinčių didžiųjų pa-ideologija i p matote, yra išaugusi iš tam išėjęs Gird Vainienei 50,000 išskyrus kai kuriose vietose, sau^° miestų.

t - hnvn kitAdŽiui« ^nkijOS Socialistų tys buvo kitos, kaip Italijoj p ... neatmpyp-amai
ar kur kitur, bet pažiurėjus . Aa a, n®atmezgamai 
arčiau ir lietuviškame ko
me rasime tu pačių požymių, 11? yr '■ • J‘
kuriuos matome ir‘kitu šalių ~
fašistiniame judėjime.

Kas fašizmą pagimdė?
Fašistinį judėjimą pagim

dė ekonominiai pokarinės 
Europos sunkumai, sunkus, 
jau kelis metus besitęsiantis 
agrarinis krizis, o paskuti
niu metu ir pramonės krizis, 
didelis nedarbas, pakriki
mas inteligentijos ir viduti
nių sluoksnių, netekusių po 
karo ir infliacijos savo ek- 
zistencijos bazės ir nepajė
giančių surasti bendrą kalbą 
su proletariatu: pagaliau ir 
pačios demokratijos negala
vimai yra prisidėję prie fa
šistinio judėjimo sustiprėji
mo.
Fašizmui pasiduoda visokie 

žmonės ir šalys.
Iki šiol Vakarų Europoj 

vyravo nuomonė, kad fašiz
mas yra galimas tiktai atsi
likusiuose kraštuose, kur tai 
už Europos ribų, bet pasta- 

jroio meto Įvykiai rodo, kad 
fašizmas Įsilaužė Į Europos 
širdį. Vokietijoj matome, 
kaip fašizmas užkariavo in
teligentus, viduriniuosius gy
ventojų sluoksnius ir net

kiaulių niekas nevadina kil- 
basais?

—Aš dėl šito nesiginčy
siu, tėve. Aš sutinku, kad gy
va kiaulė nėra joks “beko
nas.” Bet reikia atsiminti, 
kad musų pasauly beveik 
nieko nėra tobulo. Tą patį bando veržtis į proletariato 

sunaus, tai irgi toks mokslin- reikia pasakyti ir apie žmo-' eiles. Pavojus yra didelis, ir 
čius, kain tu. Cibulius svo
gūnais vadina. Prirašyta to
kių žodžių, kad nors dviejis 
akuliorius užsidėk, o nieko 
nesuprasi. Sako, pardavėm 
tris bekonus, o nusipirkom 
vieną jurkšyfa. Na. ir išviro- 
zyk tu man, jeigu mandras, 
esi. kas čia pasakyta. Nuė-‘ 
jau pas zakristijoną, radau' 
parapijos 
denta, išgėrėm tris pantes, o __ —...
vistiek negalėjom suprasti,lale mano krikšto sūnūs sa-!partijų pajėga, jo aktingu- 
kas gali būt tie bekonai ir, vo gromatoj vadina intriga- mas pareina nuo jį sudaran- 
jurkšyras. Tiktai klebonas cija. ■ čių partijų aktingumo. S. D.
vėliaus išklumočijo, kad be-j —Turbut irigacija. tėve? IInternacionalas nėra koks
konais dabar Lietuvoje va-j —O kas yra irigacija? i tai štabas, kurs turi savo ar-
dina kiaules, o jurkšyraisj —Irigacija, tėve, vadina- Į miją. lėšas ir gali priešfašis-
praminė tokias karves, ką si dirbtinis 
duoda daug pieno. Na. sa-, Tai yra toks įtaisymas, kur Į gomis. Jis veikia per jį suda- 
kau. tas tai jau ne nrieš gerą, vanduo ateina dūdomis iš to- rančias partijas, jų jėgomis 
Greitu laiku j 
žmoniško gyvulio nebus.

—Kalba, tėve, 
tobulinasi. Progresas kas lais i visas puses, 
diena įneša gvveniman visi 
nauju ir nauju daiktų, f 
kia gi tuos daiktus kaip nors ke. 
pavadinti. Žmonės pritaiko 
jiems vardus, ir taip atsiran
da nauji žodžiai.

—Kam čia svietą balamu- 
tyt. vaike? Kiaulė nėra nau
jas daiktas. Aš da mažas bū
damas ganiau jas Lietuvoje, 
o Amerikon atvažiavęs dir
bau Čikagos stokjarduose, 
kur tūkstančiais jas sker
džia. Tenai atveža jų viso
kių. Kita taip dailiai nusipe
nėjus, kad vos paeina, kaip 
koks turtingas saliunčikas, 
ale vistiek kiaule vadinasi. 
Taigi čia. Maike, ir išeina 
tokia rokunda, kad kiaules 
bekonu negali vadinti.

-  ------------ ,-------------------.7 — -- — —  t —-• - — - —

nių kalba. Todėl neužsimo- šiandien niekas nebekalba, 
ka tiek daug apie tai rupin-! 
tis.

—Na. gerai, vaike, o kaip j 
tu lietuviškai pavadintum ■ 
tokį išmislą, kur vanduo I 
pats laukus palaisto?

—Tai lietus, tėve.
—Vadinas, ir tu nežinai.
—O kaip tu, tėve, saky- 

kumiteto pražiltum?
—Aš irgi sakyčiau lietus; ;

kad kultūringieji kraštai! 
nuo fašizmo esą apsaugoti.

Kas daugiausia prieš 
fašizmą kovoja.

Socialistinis Darbininkų' 
Internacionalas, priešfašisti- į 
nės kovos centras, vra ne kasi 
kitas, kaip atskirų kraštų 
socialistinių partijų visuma. 
Jo pajėga remiasi atskirų

ugnį, kad nuvertus caro val
džią. Vokietijos socialdemo
kratai po karo neša didelę 
atsakomybę už respublikos 
išlaikymą. Todėl tos ar kitos 
partijos taktiką galima su
prasti tiktai žiūrint į ją isto
riškai. Dėl to ir Socialistinis 

i Darbininkų Internacionalas 
j negali partijoms vienodos 
I taktikos diktuoti.

Kodėl Maskva diktuoja 
visoms bolševikų par

tijoms?
I Komintemas (Komunistų 
Internacionalas) šituo žvilg
sniu skiriasi nuo Socialisti
nio Darbininkų Internacio
nalo. Komintemas yra re
miamas Rusijos pinigais. Ji
sai užlaiko didelį savo šta
bą ir gali reniti pinigais ko
munistus visose šalyse. To
dėl Maskva gali visoms ko
munistų partijoms per Ko- 
mintemą diriguoti, ir todėl 
pas juos beveik visur vieno
da taktika. Kaip Maskva 
savo dūdą pučia, taip ko
munistai įvairiose šalyse pri
versti šokt.
Lietuvoje bolševikai padeda 

diktatūrai.
Todėl ir Lietuvos komu

nistų partijos vadovybė, bū
dama akla Maskvos tarnai
te, visu savo įnirtimu puola 
ir šmeižia socialdemokratus, 
demoralizuodama tuo budu 
darbininkų minias ir trukdy
dama kovą nrieš fašistų dik
tatūrą. Taigi Lietuvos ko
munistai yra didelė kliūtis 
darbininkų išsivadavimui 
fašizmo vergijos.

ninkus jisai pastatė savo 
gaspadinę Teklę Tekoraitę 
ir kamendorių Baliutavičių. 
Jo imokyti jiedu po prisieka 
pas vyskupą liudi jo, kad ma
tę savo akimis, kaip klebo
nas 50,000 litų tai moteriš
kei už dvarą užmokėjęs.

Bet jų melas buvo per
daug žioplas. Nors vyskupui 
nesmagu buvo kaltint kuni
gą suktybėmis, bet bijoda
mas kad nepasikartotų ant
ras Olšausko skandalas, vys
kupas Įsakė kunigui Spudui, 
kad jis užmokėtų Girdvai- 
nienei 50,000 litų, arba grą
žintų jai dvarą.

Kun. Spudas tuo nepasi
tenkino ir apeliavo Į aukštes
ni dvasiški jos teismą. Aukš
tesnis bažnyčios teismas ku
nigą Spudą išteisino ir pri
pažino, kad dvaras jo.

Čia ir kilo skandalas. Ši
tokiu neteisingu bažnyčios 
teismo nuosprendžiu pasi
piktino net tūli kunigai. 
Žmonės pradėjo viešai kal
bėti, kad už šitas suktybes 
kun. Spudas eisiąs kalėji- 
man, ir kad jo gaspadinei ir 
kamendoriui už kreivas prie
saikas taipgi teksią belan- 
gėn atsitūpti.

Nusigandusi kun. Spudo 
gaspadinė savo liudymą jau 
atšaukė ir Girdvainienė da
bar traukia jegamastį Spu
dą Į Šiaulių apygardos teis
mą. Jo turtui jau esąs uždė
tas areštas. Liudininkų prieš 
šitą “dūšių ganytoją” busią 
šaukiama apie 30.

užsilaikančius paukščius Bet, žinoma, šitokios ne- 
pingvinus. Ir garso čia neiš- laimės bijoti netenka, nes 
girsi kitokio, kaip vėjų kau- tokios nelaimės įvyksta ne 
kimą ir griūvančių Į vande- tūkstančių, o šimtų tukstan- 
nį ledų kalnų dundėjimą.

Pereitą vasarą Amerikos
čių ar milionų metų bėgyje.

Paskutinis Antarkties ty-
keliautojas Byrdas per An- rinėtojas yra Amerikos ad- 
tarkčio kalnus ir ledų laukus mirolas Byrdas. Jisai 1928 
lėktuvu pasiekė pietų ašiga- m. rugpiučio 28 d. leidosi su 
lį, nuodugniau ištyrinėjo pri- j-—-- -
einamesnes to sausžemio 
vietas, bet tikro jo žemėla
pio sudaryti toli gražu nega
lėjo.

Didžioji Antarkties pas
laptis — tai jo žemių turtai.. > 
Mokslininkai spėja, kad am-įpos gyventi, sandėliai, kny- 
žinų ledų klodas slepia jio gynas (1200 knygų), radio 
savim begales akmens ang-J stotis ir visoki kitoki įrengi- 
lies ir įvairių metalų. Sako-'mai. Ekspedicija turėjo net 
ma, kad kai akmens anglies’tris aeroplanus — vieną tri- 
ir metalu kasyklų ištekliai jų motorų ir du vienmoto- 
kitose žemės vietose išsi
baigs, tai žmonija kibs i An
tarkties kalnus. Ligi to laiko 
technika, 
kils tiek, kad žmonėms su 
elektros pagelba pasiseks 
vietose sunaikinti ledai ir 
pasiekti požemių turtai. Pa
galiau, juk gali atsitikti, kad 
Antarkties ledai ir patys nu
tirps, nes didžiųjų ledume- 
čių istorija sako, kad kurio
je nors vietoje jie neamžini. 
Juk ir tos vietos, kuriose 
mes dabar gyvename, gilio
je senovėje ilsėjosi po ledų 
pluta. Ir tai buvo palyginti 
ne taip senai, tik prieš kokią 
pusę miliono metų.

Antarkties tfHnėtojai 
mokslininkai Skotas, Šekel- 
tonas, Mausonas ir pagaliau 
Byrdas įrodinėja, kad šita

savo ekspedicija (60 žmo
nių) į tą tolimą ir pavojingą 

'kelionę ir sugrįžo Ameri
kon tik pereitą vasarą. Pa
siekęs leduoto žemyno kran
tą, jis pasistatė net 28 trio- 
besius, kuriuose buvo patal-

iš

reikia tikėtis, pa-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

o-----r..----- ---------
lauku laistymas.i tinėj kovoj veikti savo pajė-

jau nei vieno liau ir dideliu spaudimu va- jis yra stipras arba silpnas, 
ulio nebus. romas iš dūdų per mažutes' *>- ■ l. a
:ėve, visuomet skvlutes švirkščia kaip siu-! K‘alp ^vo Austrijoj ir
>rnoTAs;><5 kas j lais i visas puses. ; Lenkijoj.

. L>! —Mano laikais tokių zbit-1 .
Rei-; kų Lietuvoje da nebuvo, vai-1 vyzdžiais kalbėtojas rodo,

ir Lenkijos pa-

kad fašizmą atskirose šaly- 
' se atremti gali tik atskirų ša
lių partijos, savo pajėgomis. 
Tarptautinė akcija tiek 

____ _ .. prieš lenkišką fašizmą, tiek 
davo kunigui kiaušinius ir Ppeš austriskajį buvo lygiai 
sviestą. Bet su laiku jie įsi- ^vystyta, bet rezultatai pa
tikino, kad kunigas gali su- sĮro(iė nevienodi, nes tų sa
va Įgyt visus jų kiaušinius ir Į11! Partijų pajėgos buvo ne- 
viščiukus, o lietus nuo to ne-! ,TU0 tarpu, kai Aust-
lyja. J 
gelbsti. Taigi, matyt, jie pra-, - 
deda rūpintis apie įsivedi- i L^HkĮjoj tas nepavyko.

—Aš žĮnau, tėve, kad tuo
met nebuvo. Kai reikėdavo 
lietaus, tai tamsus žmonės i 
tuomet poteriaudavo ir neš-

Maldos irgi nieko ne-. fašizmo puolimas pa- 
• — • • - : vyzdingai buvo atremtas,

Maldomis lietaus 
neišprašysi.

Chicagoje leidžiamas ma
gazinas “Čhristian Century” 
išsiuntinėjo kunigams pa
klausimą, ar jie tiki, ar ne, 
kad maldomis galima išpra
šyti lietų? Dauguma kunigų 
atsakė, kad melstis ir prašy
ti Dievo lietaus yra bergž
džias darbas. Maldomis lie
taus neišprašysi.

Taip atsakė, žinoma, va
dinami modernistai kunigai, 
ir tai ne katalikai, bet pro- 
testonai. Įdomu betgi, kad ir 
fundamentalistai netvirtina, 
jog maldomis galima pada
ryti stebuklą. Tiesa, jie tiki, 
kad senovėj galima buvo 
maldomis lietų išprašyti; jie 
sako, kad Dievas ir dabar 
galėtų duoti lietaus, jeigu 
norėtų: bet jie nepasako, 
kodėl jis dabar nenori.

Kl.—Ka reiškia žodis už vandenį. Antrą vietą po
“Bastilija?” j jo užima iridijus (iridium),

Ats.—Bastilija vadinosi ‘ trečią vietą užima platina, o 
kalėjimas Paryžiuje, kur \ ketvirtą — auksas, kuris yra 
prieš revoliuciją karalius su 
dvarininkais ir kunigais 
kankindavo nepaklusniuo
sius jiems žmones. Revoliu
cijos metu sukilusi liaudis 
Bastiliją sugriovė, o didijį 
jos raktą gen. Lafayette at
siuntė Amerikon. Tas rak
tas buvo aptaisytas stiklinėj 
dėžėj ir dabar da randasi 
Mt. Vernon’o muziejuje, 15 
mylių nuo Washingtono.

19 kartų sunkesnis už 
denį.

van-

mą irigacijos, taip kaip turi 
įsitaisę ūkininkai kultūrin
guose kraštuose.

—Tai reiškia, jie kuni- dieviškas mokslas Lietuvą 
gams sviesto ir sūrių dau- privedė. Kunigai turės badu 
ginu jau nebeneš? Į išmirti.

—Ne, tėve.
—Ot, Maike, prie ko be-

KI.—Kokios šalys yra va
dinamos “Tolimais Rytais?”

At*.—Prie “Tolimųjų Ry
tų” paprastai yra skaitomos 
Japonija, Kinija ir kitos ša
lys lytiniame Azijos pakraš
ty. Yra taipgi ir “Artimieji 
Rytai,” prie kurių priklauso 
Turkija, Persija, Armėnija, 
Azerbaidžanas, Gruzija, Si
rija, Palestina. Mezopota- 
mija, Arabija ir Egiptas.

Klausimas. — Kiek 
Jungtinėse Valstijose 
gų ant kiekvieno gyvento
jo?

Atsakymas. — Jeigu su
rinkti visus Jungtinėse Vals
tijose apyvartoj esamus pi
nigus ir padalyti juos lygiai 
visiems gyventojams, tai iš
pultų kiekvienai galvai po 
$40.

vra 
pini-

Kongresmanas Fish pasa
kė, kad greitu laiku Kongre- 
san busiąs Įneštas bilius, ku
ris reikalaus deportuoti vi
sus komunistus, kurie agi
tuoja už nuvertimą šios ša
lies valdžios ir esamos tvar- mium). šitas elementas yra 
kos. " 22 ir pusę karki sunkomis

KI.—Kokia medžiaga yra 
sunkiausia — geležis, ar švi
nas?

Ats.—Kiek mokslui yra 
žinoma, sunkiausia iš visų 
medžiai yra osmijus (os-

Kl.—Iš kokios medžiagos 
yra daromos stygos smui
kams?

At*.—Stygoms yra varto
jama visokia medžiaga, žiū
rint kokiam tikslui tos sty
gos tarnaus. Vienos jų yra iš 
avies žarnų, kitos iš šilko, o 
trečios iš metalo. Daugiau
sia betgi stygų daroma iš 
žarnų. Žarnos yra išskuta- 
mos taip, kad iš jų lieka tik 
plonutė plėvelė; paskui šita 
plėvelė verpiama ir džiovi
nama.

KI.—Kiek Anglijos parla
mente yra moterų?.

Ats.—Keturiolika.

rius. Sausio 28 d. 1929 m. 
Byrdas atliko pirmą skrai
dymą ties sausžemiu ir sura
do ligi tol dar nežinomus ir 
naujai pramintus “Rokfel- 
lerio kalnus.” Vasario 18 d. 
antro skraidymo metu Byr
das aptyrė 50 tūkstančių ke
turkampių kilometrų plotą 
ir sausžemio lytuose surado 
dar naujus kalnynus.

Balandžio 18 d. saulė ga
lutinai pasislėpė ir prasidė
jo nebenušvintanti ašigalio 
naktis, žiema su baisiausiais 
šalčiais. Byrdo stovykla, 
praminta “Mažoji Ameri
ka,” pasirodė esanti šalčiau
sia visam žemės kamuoly 
vieta — šalčiai nuolatos sie
kė iki 60 laipsnių žemiau ze- 
ro. žibalas bačkose užšalo ir 
nuo šalčio paliovė veikusios 
elektros baterijos. Ekspedi
cijos nariai nedrįso iškišti 
nosių į paviršių ir iš vieno 
triobesio Į kitą vaikščiojo 
posnieginiais tuneliais. Ir tai 
buvo tuo metu, kada pas mus 
buvo vasara, kai New Yorko 
gatvėse žmonės mirė nuo 
karščio.

Nuo rugpiučio 20 d. vėl 
prasidėjo vadinama pietų 
ašigalio vasara. Byrdas pra
dėjo ruoštis į pietų ašigalį. 
Ruoša užtruko pora mėne
sių ir Byrdas su dviem drau
gais 525 arklių jėga aero
planu išskrido į ašigalį. Ke
lyje teko susidurti su aukš
tais kalnais. Kad aeropla
nas pakiltų į tokią aukštu
mą. reikėjo išmesti dalis pri
siimto maisto. Ašigalio vieta 
pasisekė pasiekti laimingai. 
Termometras ašigalyje rodė 
26 laipsnius šalčio. Tai Ant
arkties vidurvasario tempe
ratūra !

Šitą kelidnę Byrdas atli
ko per 15 valandų sulaksty- 
damas arti pustrečio tūks
tančio kilometrų. Jos: metu 
jis vėl padarė daugybę įdo
miausių fotografijos nuo
traukų ir sužymėjo daugybę 
įdomių smulkmenų.

Nepaisant šitų didelių ty
rinėjimų, Antarktis vis dėl
to žymiausia dalimi paliko 
paslaptinga, po ledais palai
dota žemė. Ją betyrinėda
mas dar ne vienas drąsuolis 
padės savo gaisų.



i

Pereitais metais bolševi
kai Rusijoj per tris tik mėne-

■

FAŠIZMUI ERŠKĖČIAI.
Maža knygelė, tinka Lietuvos fa

šistam, galima pasiųst paprasto laiš
ko voke; kaina 12c. Neapkenčią fašiz
mo pirkę siųskite Lietuvon. Parduoda 
ARAS, 2713 Emerald av„ Chicago, III.

H
■Hl

Jei kaip, gali iš- 
“Tautininkų Fe-

Kur randasi mano sesuo Petronėlė 
NAVICKAITĖ-Pocienė. Ilgus metus 
gyveno Chicagoje, bet vyrui mirus 
nežinau kur prapuolė. Paeina iš Nau- 
kaimio kaimo, Šimkaičių valse, Rasei
nių apsk. Prašau atsišaukti; kurie ži
note kur ji randasi, malonėkite pra- Į 
nešti. Už pranešima tariu nuoširdų! 
ačiū. JOSEPH NAVICKAS (7) 

Palnt Garden Inn., Clementon, N. J

Sausio 16 dieną Ženevoje, 
. Šveicarijoj, vėl prasidėję 
[Lietuvos derybos su Lenki-

Bielgrade, Pietųslavijoj i 
suimta daug aukštų karinin
kų, kurie norėję nuversti 
dabartini diktatorių karalių 
Aleksandrą.Japonijoj siaučia didelės 

sniego pūgos. Per jas žuvo 
30 žmonių ir turėta kitų nuo
stolių.

Iš Kauno pranešama, kad 
14 sausio prof. Biržiška iš- 
zvko Amerikon. Jis atva
žiuojąs čia Vilniaus reika- 
ais.

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 ką busiu dėkingas. (4)

S. G MOCKUS
9 Virginia st, Dorchester, Mass.

Pirmu kartu istorijoj. 
Utah valstijoj užšalo drus
kinis ežeras, Salt Lake.

veiverio’’ rankose.

dienomis East! broliui P. Runkelai į Benton, 111. 
randasi kur nors toji ypata, kuri pa- 
gelbėjo man toie sunkioje valandoje, 
prašau atsišaukti. (6)

A'RUNKELA
11562 St. Aubin avė.,

Hamtramck, Mich.

, malonėkite pra- 
' nešti, už tai busiu didei dėkinga.

A. PEČKIS (4)
1 P. O. Box 36, Bremen, Sask , Canada I
I----------------------------- ----------------------------------------------------------- —------

Pilsudskio žvalgybos tar-

i

Sausio 21 d., 1931.

VISOKIOS ŽINIOS
Laisvės” Agentų i Susidarė Amerikos

1 Lietuvių Tautininkų 
“Federacija”

Brooklyno “Vienybė” sa 
ko, kad jos1 “specialus kores
pondentai” pranešęs jai, 
jog jos namuos’^ 11 sausio 
įvykęs “entuziastiškas” A- 
merikos lietuvių tautininkų 
(žinoma, smetoninių) “stei
giamas susirinkimas,” I_
susitveręs “lietuvių tautinin
kų federacijos laikinas or
ganizacinis komitetas.”

Tas reiškia, kad “vieny- 
biečiai” jau atsiskyrė nuo 
“sandariečių” ir mėgins or
ganizuoti savo atskirą susai-. 
dę. Keista bet gi, kad para- [ 
syti apie tai žinią 
bei” reikalingas buvo “spe
cialus korespondentas/’ Iš
rodo, kad jeigu ne tas kores
pondentas, tai “Vienybė” 
visą! nebūtų žinojus, kad jos 
panosėj įvyko toks svarbus 
tautininkų “seimas.” ;1 ■ ' f

Žulikystės.
Štai kokią žulikysčių grie

biasi “Laisvės” gizeliai:
Tūlas laikas atgal Mont

realo lietuvių “Sūnų ir Duk
terų” draugija pasirinko 
“Keleivį” savo organu. “Lai
svės” agentėliai tam labai 
priešinosi ir agitavo, kad 
draugija pasirinktų komu
nistų “Laisvę.”

Kada komunistams nepa
sisekė savo keiksmalapį 
draugijai įbrukti, tai jie grie
bėsi šitokių priemonių: 
draugijos korespondentas, 
kuris yra “Laisvės” klapčiu
kas, pranešė draugijos susi
rinkime, kad jis rašęs “Ke
leivio” redakcijai ir klausęs, 
ar ji duosianti “Keleivį” Sū
nų ir Dukterų Draugijai už 
organą, ir gavęs iš redakci
jos atsakymą, kad “Kelei
vis” organauti draugijai ne
sutinkąs ir netalpinsiąs nei 
jos korespondencijų, nei ki
tokių dalykų.

Ir papasakojęs šitokį me
lą tasai komunistas apgai
lestavo, kad draugija nepa
sirinko organu “Laisvės.”

Tai yra nedoras melas ir 
draugijos apgaudinėjimas.

Faktas yra toks, kad jis 
niekad “Keleivio” redakci
jai tokio laiško su paklausi
mu nerašė, ir tokio atsaky
mo, kaip jis pasakojo, nie
kad iš “Keleivio” redakci- 

. jos nėra gavęs.
Už tokias žulikystės drau

gija turėtų kaltininką tinka
mai nubausti ir iš korespon
dentų išmesti.

“Keleivis” niekad nėra 
atsisakęs pažangioms orga- 

'nizacijoms būti organu, ir 
jis neatsisako patarnauti 
Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Draugijai.

PETRAS MIKOLAIN1S 
SERGA ir negali atsakyti j laiškas 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 
Kaip tik pasveiks, viską sutvarkys. 
Prašome palaukti. (-)

P. Mikolainis
188—190 Sands St„ Brooklyn, Ji. Y.

Kodėl Velnias Kar- 
ves Jodinėja.

• _______________

Nesuprantamus reiškinius
i tamsus žmonės visados skai
to “stebuklais.” štai, Lietu
voje religiniai kaimiečiai 
tvirtai tiki, kad “velnias” 
jodinėja jų karves ir arklius, 

Šitam kvail&n..tekėjimui 
pagrindo duoda šitoks reiš
kinys : :■

i Vasarą ir žiemą dažnai 
pasitaiko, kad per naktį 
karvės taip nušyla, jog ryte 
atrodo lyg iš vandens iš
trauktos. Ir taip kartojasi 
kas naktį. “Cudaunosios” 
davatkėlės tuoj nustato, kad 

T;l PAJIEŠK0J1MAI. j?j%. R“ko-. s“®® 
lėmis, žegnoja, o “velnias” 
’ vis nelenda lauk ir tiek.
i Suprantama, kad toks va
rymas tik šposai, nesąmonė.

šitame paveikslėly parodyta trys dalykai: (1) Gemblerių kunigaikštystės Monako vyriausy- 
kur bę susirinkusią ant bažnyčios laiptų Monte Carlo mieste pa žmonių sukilimo. Pats kunigaikšt- 

palaikis Louis II stovi pačiam vidury; čia jis apsiskelbė diktatorium. (2) Įvairus gazo baliunai 
orlaivių lauke prie Lakehurst, N. J. (3) Washingtono kapas Mount Vernon miestely. Čia palai- 

I dotas Amerikos revoliucijos vadas ir pirmutinis jes prezidentas.

. ARTISTAI PARDAVĖ 
SAVO DARBŲ UŽ 

$20,000,000.
[ Amerikos artistų draugi- 

Vieny- jos prezidentas Price sako, 
kad per pereitus 1930 metus 
šioje šalyje buvo parduota 
piešinių ir skulptūros darbų 
už $20,000,000. Gi 1929 me
tais tokių dailės kurinių bu
vo parduota už $250,000,- 
900.

DINGO JUOZAS USANIS RUSIJA GAUS $200,000, 
JEI BOLŠEVIKŲ NEBUS.

Californijoj mirė rusas 
vardu Ivan Kulajov, kuris 
paliko testamente $200,000 
mokytojų institutui Krasno
jarske (Sibire); bet tie pini
gai gali būt išmokėti tik ta 
sąlyga, jeigu iki 1940 metų 
Rusijoj išnyks bolševizmas.

Duodu Paaiškinimą
Vyrams ir Moterims—jaunięms ar 

seniems, kuriems niešti oda ; ir turi 
nesmagumą ir slenka plaukais Kurie 
nori turėt tankius gražius plaukus, 
klauskite. Mes vaistų neparduodam, 
tik patarimą. Prisiųskit štampą. (9)

L. J. CECHUS
P. O. Box 133, Linnton. Ore.•*

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Karia 

Pasirūksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST. 

S. BOSTON, MASS., U.NJL

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

PARYŽIAUS BURTININ
KĖS PRANAŠAVIMAI

1931 METAMS.
Garsi Paryžiaus “burti

ninkė” pasakė:
Pramonė ir prekyba 1931 

metais visai apmirs. Daug 
finansistų paklius į kalėji
mą. Birža jau dabar yra tik 
šešėlis. Sekančiais metais 
ir tas šešėlis išnyks. Užsieni
nės vertybės vėl nukris...

1931 metais bus daug re
voliucijų, kurios Įvyks dau
gumoje šalių ir beveik 
visose Europos valstybėse. 
Revoliucijos įvyks tokiose 
šalyse, kurios jų visiškai ne
laukia. Tik Francuzija viena 
nepateks į tą verdantį katilą 
ir paliks nuošalyj. Tečiau 
tyli revoliucija įvyks ir Fran
cuzijoj. Ji jau prasidėjo, tik 
vyksta niekam nepastebima. 
Buržuazija nyksta ir išnyks. 
Valdžią ima Į savo rankas 
liaudis...

Aš numatau dvi dideles 
epidemijas, kurios nuneš į 
kapus kelioliką žymių vei
kėjų įvairiose valstybėse. 
Pavasarį pasikeis žvaigž
džių įtakos. Dabar mes esa
me po Saturno ženklu. Pa
vasarį Saturnas užleis vietą 
Marsui, karo dievui. Keletą 
sąvaičių Europoj bus labai 
nervinga būklė. Vienai ne
didelei tautai gręš karo pa
vojus. Padėtis bus labai, la
bai įtempta. Tik stebuklas 
išgelbės mus nuo karo, kuris 
kiltų iš pradžios Europoj, o . 
paskum ir visam pasauly... be£°-

ISPANIJOS IMIGRACIJA 
ATSVERIA EMIGRACIJĄ 

Ispanijos darbo ministeri
ja praneša, kad per 1930 m. 
Ispanijon imigravo 41,251 

i asmuo, o emigravo iš jos 

' TRUMPOŠŽINIOS 
I y ______
f Nuverstas Peruvijos dikta
torius Leguia su trim savo 
sunais buvo nuteistas sumo
kėti valstybei 25,000,000 so- 
lų arba 7,625,000 dolęrių 
kuriuos jis diktatoriauda- 
mas buvo pavogęs iš valsty- 

’ bes iždo.

Tas paveikslas yra Juozo Usa-. 41,390. 
nio. Minėtas vyras yra mano’ 
sūnūs, 23 metų. Jis išėjo iš na
mų Liepos 4 d.. 1930 m. ir nuo [ 
to laiko jokios žinios apie jį nė
ra. Ar jis yra gyvas, ar miręs, 
nieko nežinome. Jeigu kurie ži
no kur jis randasi, ar kas su juo 
atsitiko, prašau pranešti; busiu 
didelei dėkinga. Jeigu esi gyvas, 
prašau pati atsišaukti, yra svar
bus reikalas. Rozalija Usanis.

R. F. D., Broadbrook, Conn.

UGNIAKALNY ŽUVO DU 
MOKSLININKAI.

Hamburge gauta žinių ja, kurios andai buvo nu- 
apie tragišką Hamburgo trauktos Berlyne, 
mokslininko tyrinėtojo War- ---------------
nerio Borchardto ir jo pade- Pilsudskio žvalgybos tar- 
jėjo mirtį per užniakalnio ’ dytojas Deman, kaip dabar 
Merapi išsiveržimą Javos, paaiškėjo, yra buvęs bolše- 
saloj. Borchardtas su savo1 vikų komisaras. Pirma jis 
padėjėju nusileido lynu į tarnavo Leninui, o dabar 
ugniakalnio kraterį. Tuo Pilsudskiui. Jam pavesta 
metu ugniakalnis kaip tik; tardyt suimtuosius Lenkijoj 
pradėjo veikti. Abu lyrinė- socialistus ir kitus Pilsuds- 
tojai pateko į besiveržusios kio priešininkus, 
lavos srovę ir buvo išmesti--------------
Į paviršių jau visai sudegę.

MOTERŲ DEMONSTRA- f sius uždarė 980 bažnyčių ir 
CIJA BE ANDAROKŲ. Į 200 sinagogų.CIJA BE ANDAROKŲ.
Havanos mieste moterys 

surengė protesto demonstra
ciją prieš laikraščių cenzū
rą. Kitos moterys, kurios 
stoja už dabartinę diktatū
rą, puolė ant demonstrančių 
ir pradėjo plėšti nuo jų an- 
darokus žemėn. Keli desėt- 
kai moterų paliko be anda- 
rokų, bet iš demonstracijos 
vistiek nepasitraukė.

IŠPLĖŠĖ BALTIMORĖS 
BANKĄ.

Pereitą penktadienį šeši 
banditai Baltimorėj užpuo
lė ir apiplėšė Commercial 
Savings Banką. Jie pagrobė 
$15,000 ir pasiėmę banko 
prezidento automobilių pa-

Aš tikiu tą stebuklą įvyk
siant. Francuzijoj atsiras po
litikos veikėjai, iki šiol dar 
nežinomi, kurie padėtį iš
gelbės. Karo pavojus išmo- metai Wall Streeto speku- 
kins mus branginti aviaci- Rantams. Šerų vertė per tuos 
jos reikšmę. Aviacija bus di- metus ant didžiosios New 
dėlė Paryžiui apsauga nuo Yorko biržos nukrito $40,- 
visokių karo netikėtumų. 241,000,000.

ŠERAI NUKRITO 
241,000,000.

1930 metai buvo

$40,-

prasti 
speku-

“Lietuvos Ūkininkui” i 
gi sukako 25 metai nuo jo'---------------------------
Įsikūrimo., šitoms sukaktu-Į x„KIL--^SaYGisT: 
VČniS pažymėti ĮSOJO paul-! Aš išvažiavau iš Liepojaus Sausio 
dintas ir gražiai iliustruotas: mėnesyje, 1914 m, nanamenu ant ko- 
“T iptuvns Tilrininlrn” inhilp kios l’"*!06- Liverpool, Anglijoje, ašLietuvos UKimnKO JUDlie- persiu ant k;to laivo. Amerikon aš 
jmis numeris. “Keleivio” ju- atvažiavau Vasario 14 d, 1914 m Ne- .
hilpiinis mmw>ri« išpic Pamenu į kokią prieplauką aš aiva- JOKS Velnias niekur neilindoDiiejim> numeris įseis \a>a- žiavau nes labai sirt?au Man auidn-;. niekada neilvii -o rį 
no pradžioj. : ms kebliame padėjime atėjo pagal- ir nieKaaa nepys jo ne-

_____________ ! bon lietuvis (jis dirbo Emigracj|jos ra. GryVUllUS nUk«HYlUOja ne 
i tek Kte pik^dvasia, bet

^paukščių uteles. Tai yra 
smulkučjąi, pailgos formos 
gyvūnėliai, kurių galima ra
sti pas naminius paukščius. 
Ir ten, kur paukščiai laiko
mi sykiu su kitais gyvuliais, 
arba lengvai su jais sueina, 
tos utėlės patenka ant gyvu
lių kūno. Daugiausia pasitai-. „ . ,. .. ................
ko nas ratninčins ir arklius Paimkite blogiausi iš visą seną KO pas raguočius ir arklius. skausmą __ Reumatizmą, arba 
ras ragUOCIUS dažnai JOS | Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
įlenda į ausį ir tuo nemažai 
erzina gyvulį. Gyvulys neri
mauja. Bet pasitaiko, kad 
jos patenka ant kojų, nuga
ros ir kitų gyvulio kūno da-, 
lių. Savo ypatingai nemalo- j 
niu erzinimų, kandimu, ka
muoja gyvulį, dėl ko pasta
rasis negula, visą naktį neri
mauja, prakaituoja. Dienos 
metu jos išsislapsto, ir visi 
reiškiniai prapuola.

Taigi patartina prie galvi
jų nelaikyti nei žąsų, nei ki
tų paukščių, o tuomet “vel
nias” jų nejodinės.

Šiomis
Orange. N. J., po gimdymo 
mirė Lietuvos vice-konsulo 
Daužvardžio žmona, Ona 
Daužvardienė, po tėvais Ma- 
’akauskaitė.

♦ I 
i

-------------------- i Pajieškau Joną Kalvaiti, paeina iš
“Vipnvhė’’ nranoša karl Lašir.budės kaimo, Sasnavos vals-: v lcllv U c JJI dllr&d,. hdu į čįaus> rodos gyvena Illinois valstijoj.;

Brooklyne serga beveik vi- j ir j. Kreivėną, Raišupiu kaimo. Ma- ! 
m- ins šfaha«- D Klinaa A i riampolės apskr Jis gyvena Kanadoj, ^s JOS siaoas. ll Alinga, a. (Prašaa atsišaokt juos pačius arba ku- 
Kajauskas, redaktoriaus Va- rie žino jų adresus, malonėkite pra- 
laičio žmona, zecerio duktė 
ir motina, 
mirti visa 
deracija.”

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirš 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio,' Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai fr moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą, bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Washingtono žiniomis, 
per penkis pastaruosius mė
nesius iš Jungtinių Valstijų 
buvo deportuota 7,130 atei
vių, kurie buvo nelegaliais 
keliais čionai jsigavę.

Trockis gavo pakvietimą Į 
Norvegiją skaityti referatų 
r Norvegijos valdžia davė 
iam leidimą atvykti iš Tur
kijos. Bet Vokietija atsisako 
ii praleisti per savo žemę. 
Kai Vokietiją valdė kaize
ris, tai bolševikų vadams 
(Leninui) buvo duodami 
let specialus traukiniai per 
Vokietiją pervažiuot.

Argentinoje dabar prasi
dėjo labai dideli karščiai. 
Mat, dabar tenai vasara. 
Liepos mėnesy tenai buvo 
lidelės sniego pūgos ir šal
čiai.

Pajieškau brolių Juozo ir Antano 
Paulauskų. Jie yra kilę iš Gerduvėnų 
kaimo, Gargždų valsčl, Kretingos aps. 
Atvažiavo pas mane Juozo duktė, Iza
belė Turiu ir šiaip svarbių reikalų. Jie 
patys Ui atsišaukia, arba kurie žino 
kur jie gyvena, prašau pranešti jų ad
resą. Kazys Paulauskas (4)
136 W. 21-st st, Bayonne, N. J.

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

Pajieškau Katrės Učkiutės, paeina 
iš Šunėkų, Mariampolės apskričio, 
Vinco Učkaus duktė. Aš Juozas Uč- 
kus iš Uritgirių kaimo, Keturvalakių 

' parapijos. Kurie apie ją žinote, pra
šau pranešti, arba pati malonės atsi
šaukti. JUOZAS UCKUS (4) 

458 Spring avė, Steubenville, Ohio.

Pajieškau tetos Augustos 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
sišauktu. arba kurie žino kur ji ran- 

(5)
MRS. M AE RICE

190 Rose Avė, Jersey City. N. J.

Pajieškau Viktoro Kuokščio, karės 
mfetu jis buvo išvežtas į Francuziją; 
po karės sugrįžo į Sharon. Pa, o da
bar nežinau kur randasi. Prašau atsi
šaukt, turiu svarbų reikaią. Kurie ži
not kur jis randasi malonėkit praneš
ti. (6)

MRS PAULINA SANDARS
P. 0. Box 5, Myers, N. Y

(Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli- 
‘ mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
į tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
■ tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
[su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pam-Expelleris su. Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

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

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

“New York Times” ko
respondentas sako, kad j 
Klaipėda reikia atiduoti [ 
Lenkijai, o Dancigas grąžin-! >lsauivvu# 
i Vokietijai. Lietuva, girdi, Įdasi, malonėkite pranešti, 
jriešintis tam nedrįstų.

Ekvadoro respublikoj, pie
tų Amerikoj, nuo didelių liū
čių nuslinko nuo kalnų daug 
žemės ir užbėrė 170 darbi
ninkų, kurie atkasinėjo ank
sčiau užbertą gelžkelį.

Brooklyne prie miesto ro- 
tužės susirinko apie 500 be
darbių ir paprašė duonos. 
Policija lazdų pagelba juos 
išvaikė. Daug moterų ir vy
rų per susikimšimą sumin
džiota.

Indijos nacionalistai no
rėjo atiduoti savo vėliavai 
pagarbą. Policija tatai drau
dė, bet jie neklausė. Kilo su
sirėmimas, per kurį 75 žmo
nės sužeisti ir daug suimta.

Chicagos vokiečiai buvo 
išsistatę už $5,000,000 na
mą. Dabar jie turėjo sumo
kėti .$600,000 skolos, bet ne
pajėgė, todėl namas jau “re-1 
»piverio” rankose.

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MARGUTIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

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

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

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

Margutis duoda dovanų “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, III.

P. S. Margutis išleido daktarišką knygą "NAMŲ DAKTARAS” 
kurioje telpa daug receptų ir n urodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2 00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reika laukite iš Margučio.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės be vaiku; teisingos, doros ir 
negirtuoklės. tarp 30 ir 45 metų ir 
mylinčios švarų šeimynišką gyvenimą 
vesti. Geistina kad butų kiek pasitu
rinti Gali atsišaukt šr iš Kanados. Su 

I pirmu laišku prašau prisiųsti paveik- 
I slą, ant pareikalavimo sugražinsiu, 
i Esu vaikinas pasiturintis ir teisingas, 

kuri mane susitiks, nesigailės. Sutin
ku bile kur Amerikoje gyventi. Pra
šau atsišaukt greitu laiku (4)

JACK VALCUNAS 
General Delivery, Denver, Colo.

Vaikinas 29 metų, pajieškau mer
gelės apsivedimui nuo 21 iki 29 metų. 
Su pirmu laišku prašau paveikslo.

MR BRONIS (5)
1189 Britannia st., Montreal. Canada

Į Pajieškau merginos ar našlės, lie- 
I,abai švariai užlaikomi. Kaina že- tuvės, apsivedimui; gali būt tarp 25 

ma Ir iš kitur atvažiavę gali gaut ir 35 metų Aš esu 35 metų, tūrių ge- 
kambarj švarioj ir parankioj vietoj, rą darbą. Prašau rašyt šiuo adresu: 
Dalev Lorimer street Subway. (6) i V Lukas

MRS. P. RUMON i 21! St. Rnymond avė.,
563 Lorimer st, Brooklyn, N. Y. j z Ncw York, N. Y.

CLEVELAND, OHIO.

Paskaita Per Radio
(§ Stoties W.H.K. Cleveland 

SVARBIŲ KLAUSIMŲ 
PAAIŠKINIMAS.

Sausio25d^8:50ryte
Rengėjai T. B. S. S. 

brooklyn. n. y.
FORNIŠIUOTI KAM

BARIAI

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS R0MANCA3 
ARBA LIETUVA XIV lUmOTY JI

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

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BoraaUriChas.
Kas myli dailiąją litaraturą, patartina turit li

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
vio” knygyne.
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ŠUNIŠKA PRIGIMTIS.
Rinkus.—žiūrėk, tavo šuo 

rovė man šmotą blauzdos.
Sinkus.—O tai bestija! O aš 

ji mėginau nuo mėsos atpratint.

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

Malonėkit prisiust visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
t ardas
Adresas .......................................

No. 4. Sausio 21 d., 1931

- .Ui. Seno-e* ŽBooei HerMMatj** 
Sae Žemę. — Labai įdomus senove 

jJuaofą daleidimai apie žemei.- išva 
■į Pagal daugeli autorių para* 
.įsas. Antra knygutės dalis yra. ■*!« 
i'ksčias Mokslas arba Kaip 4to»>« 

is nalboa " Paras*- Z. Aleksa 
10 pusi............................... ---
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyrt 

—Dėlto, kad norisi ataakya koka 
nemokša. Bet delko gi noriai? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
aitas mažiau? DeLko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Įk 
tuos klausimus suprasi tiktai iš 4k 
-.nygutės. Parašė D-ras G-mua 
Kaina ......................................

—Aš tau pasakysiu, kad ma
no pačios nei pats velnias neap
gaus.

—Bet jeigu ji tokia gudri, tai 
kaip tu ją gavai ?

AR TAI KRIKŠČIONIŠKA?
Kunigų "Draugas” skelbia:

“Jaunystės Karštis.“ T.”____ "___ Z
komedija-farsas. Parašė’K. S. Kar-i 

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

X). S. S.“ arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingai 

r geras perstatymui Kaina .. 15-

'tršlya Suvedžiotojau, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben Rumšas. Ge

tą juokingas veikalėlis Dalyvauja 2 
no terš ir 5 vyrai

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

eikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 
ers. Abu veikalėliai vienoje kny- 
utėje Kaina .............................. 25c

.inibst&i. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstatų nužudymą caro 

vleksandro II. Labai puikus ir nesun- 
iai scenoj perstatomas veikalas Iš- 
:so reikalaujamos tik 28 ypatos.

to Boston, 1913, pusi. 61................25c.
—esto Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

'ingsnia Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

<. S. j Jetuvaitė. So. Boston, Mass.,
914 m., pusi. 23 .............................10c.
Salomėja,“ arba kaip buvo nukirst 
šv Jonui galva. Drama vienam

ete, parašyta garsaus anglų rast' 
inko Vertėtų kiekvienam per- 
<aityti ...................................    25-

i štyvas.
įkąsk obuolį ir nusiųsk jiems 
tiligramą.

į

KARTAIS IR GUDRUS 
APSIGAUNA.

-5

Li^avių šeimyną Istorija Juškevičiaus
i.-ainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 
tą <nygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
tori jo daug pačią, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
anyga. Su paveikslais, Parašė Z. _ 
Alekna. .—....................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Kodėl Aš Netikiu 1 Dievą? — Arba
1’ikej.mo Krinika. Kiekvienas geras 

Katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti 64 pusi.....................20c

Kur Muuą Bočiai Gyveno* — Artu 
t y i mėjimas, kur buvo pirmotin* 

z uonių lopšine Knyga iabai pa 
nokinanti Parašė Z. Aleksa 76 p »■

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

| sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- 
•is<ių šventės; (3) Lietuviai lieka vei- 
.:ais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 

J rt..> aše Z Aleksa So Boston, 
Į ..G2 m., pusL 32............................... lvc.

Bithja Satyroje. — Labai įdomi u 
juokinga knyga su 379 puikiais pf 

; i ksiais, perstatančiais įvairius nuc 
□ l.,us nuo prieš sutvėrimo pasauli 

užgimimo Kristaus. Įgijęs ši* 
irygą niekas uesigailės 382 pus- 
a>iai Kaina . tš

Bcn-Hor. — Istoriška apysaka 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace 472 pusL ................. $2 '

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

romansas M. Berr.atoviez’o.
468 pusi............................................

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj tolp» 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tir 

ka deklamacijoms ir dainavimui, kalą 
namie, taip ir susirinkimuose 
Pusi. 32. ........................................ IA

Mcksiau *

2* ir žzaogUB. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 

žf.ogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
s. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žzaoaių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mi.ss., 1912 m., pusi. 63..................  25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kito* 
.-.ovsakos: (1) Neužsitikistis Vyras 

(2 f Žydinti Giria; (3) Klaida; (_4) Kc 
rėkta Jose nurodoma kaip žmonė* 
pai <ai tiki j visokius prietarus, 
burtus irtt .................................... 1®*

Senis Kongresmanas Ir Jo

Humoristika

T

ŠIUR. TURĖSIM TAUTIŠKĄ 
POPIEŽIŲ.

Gerbiamas Humoristikos Re- 
daktoriau!

Aš patėmijau 1-mame “Kelei
vio” numery. Humoristikos sky
riuje. tamstos patarimą tautiš
kiems kunigams, kad jie apsi
skelbtų popiežiais, nes, girdi. į 
vyskupus jie jau visi išėję.

i Taigi aš noriu pranešti, kad 
i pas mus Chicagoje jau yra vie- 

— - . nas kandidatas i popiežius. Da-
LAUKAI “KELEIVIO” REDAKCIJAI -

JUBILEJAUS PROGA.
,, ; kas bus toliau. Martinas.

Auburn, Mass. — Man at- Buffalo, N. J. — Ger- _________
važiavus iš Lietuvos ir apsi- biamoji Redakcija! Prisiun- ---- ---------
stojus So. Bostone, pasirodė 
dabartinis musų “Keleivis.” 
Iš pradžių jis nebuvo toks, 
kaip dabar. Jis buvo tik 
dviejų lapų ir mažesnio for
mato. Nors aš tuo laiku ma
žai kreipiau atydos į laikraš
čius, bet "Keleivį” skaityti 
mėgau. Tuo laiku aš buvau 
bedarbis, taigi laikrašti 
skaityti gaudavau pas drau
gus. Kada pradėjau dirbti, 
tai “Keleivį” pirkdavausi. 
Nuo to laiko “Keleivį” skai
tau ir šiandien, t. y. per 25 
metus.

Per tą visą laiką su “Ke
leiviu” mažai kada buvau 
persiskyręs, o dabar, manau, 
su juo niekad nesiskirsiu. Aš 
žinau, kad “Keleivis” —

čia parodytas Charles B. Timberlake. 72 metų amžiaus senis, 
kuris šiomis dienomis apsivedė, čia parodyta ir jo pati. Pirma 
ji vadinosi Mrs. Robertą Elliott ir tarnavo federalinės valdžios 
Įstaigoj Washingtone.

čiu S2?25 už “Keleivį” ir šių 
metų Kalendorių. Pakol bu
siu gyvas ir “Keleivis” gy
vas, jis visada keliaus mano 
pastogėn. Skaitau jį nuo pat 
pradžios ir dabar kas ket- 
vergas laukiu jo kaip di
džiausio svečio. Linkiu ko
vot jam su tamsos apuokais 
kaip kovojo iki šiol, ir lai
mingai susilaukti kito 25 
metų jubilejaus.

S. Sadauskas.

Iš JO BUS GENIJUS.
Krautuvininkas. — Na. o ko 

gi tu norėjai, vaikeli?
i Profesoriaus sūnūs. — Pa
lauk. palauk, aš negaliu atsimin
ti. ko mama liepė man parnešti 
šitame uzbone...

Krautuvninkas. — Kokiame 
uzbone ?

Profesoriaus sūnūs. — O. kad 
tave vilkai, aš užmiršau uzboną 
pasiimti.

Harrison City, Pa. — Ger
biamieji Draugai! Malonė
kite siuntinėti “Keleivi” ma
no draugui J. Jurkšaičiui, 
kurio adresą čia 1 
Čia įdedu čekį, tai bus už jo 
prenumeratą ir mano Ka- 

Pra" I lendoriu. Man labai links- 
mynė plačius takus per pel-i ma ka(į “Keleivis” susilau
kęs ir girias. Tose pelkesejkė jau 25 metu jubilejaus. 
tose giriose nesuklydo nei j S. Balčaitis.
jis pats, nei tie, kurie jį se- -----------
kė ir seka. Montreal, Canada. — Ge-

.................................... ! riausios kloties ir ilgiausių 
keliauti per ši platuii I metų linkiu ‘'.Keleiviui” mi- 

mums švie-inint metU jubilėjų. Mont- 
realo lietuviai užvis dau
giausiai skaito “Keleivį” ir 
sako, kad jiems “Keleivis 
geriausiai patinka. Su pa
garba, P. Liaukiavičius.

CIeveland, Ohio. — Ger
biamieji "Keleivio” leidė
jai! Linkiu geriausių pasek
mių “Keleiviui.” Lai keliau
ja jis dar per 50 metų. Aš 
norėčiau, kad “Keleivis” su- 
diktėtų, paaugtų, pastiprėtų, 
nes dabar jis neturi tų kliū
čių, kokias turėjo daug me- j 
tų atgal. "Keleivis” yra ge
riausias darbo žmonių laik
raštis. Prašau tavęs, ke
liauk įmano namus visuo
met. Viso labo, T. Clark.

Willow Creek, Canada.— ’ 
Siunčiu Tamstoms širdin-

DENTISTAS NEREIKA
LINGAS.

Džiova. — Aš parašiau į Sirz- 
Rubak storą gromatą, kad pri- 
siųstų man naujus dantis. Ka- 

pridedu ar žinos mano saizą?
_ . s ------ gįur 2jnos, tik

Taigi aš ir linkiu “Kelei
viui” I ” 
pasaulį ir nešti mums švie-į 
są dar per 25 metus ir dau
giau. O tu, seni, eidamas su 
naujienomis niekad neuž
miršk ir pas mane užeit. Ant 
puspadžių ir ant tabako, 
“šiur” gausi.

Sulaukus 25 metų jubilė- 
jaus, linkiu “Keleiviui” su
laukti da kitų 25 metų.

Pasilieku su geriausiais 
linkėjimais, A. Černius.

Lawrence. Mass. — Ger
biami “Keleivio” Leidėjai ir 
Darbuotojai! Aš senas “Ke
leivio” skaitytojas, Joseph 
Budrevichus, sveikinu visus 
su 25 metų jubilėjum. Aš 
skaitau “Keleivį” nuo 1908 
metų ir jį skaityti manau, 
nepamesiu niekad, nes tai 
geriausias darbo žmonių lai
kraštis, kuris visuomet tei
sybę parašo. Patarčiau vi
siems skaityti “Keleivį,” 
tuomet daug ko sužinosit, o 
taip pat žinosit kas dedasi 
plačiam pasauly. Su pagar
ba, Joseph Budrevich.

Phelps, Wis. — Sveikinu 
visą “Keleivio” štabą su 251 
metų sukaktuvėmis ir linkiu 
geriausios kloties. T 
vuoja “Keleivis” ilgiausius 
metus ir laikosi to paties nu
sistatymo, kaip dabar buvęs.

Aš skaitau “Keleivį” nuo 
1915 metų ir jį beskaityda
mas sužinojau daug dalykų. 
Aš patariu kiekvienam lie
tuviui, darbo žmogui, skai
tyti “Keleivį” ir žengti pir
myn. Su aukšta pagarba, 

Anton J. Peslik. j

PRIE ŠLIUBO.
Kunigas.—Pana Brigyta, da

bar prieš Dievo stalą turi pasa
kyt teisybę, ar eini už Liudviko 
iš liuoso noro, ar ne?

Davatka. — Dvasiškas tėveli, 
jeigu jau reikia tikrą teisybę 
pasakyti, tai pasakysiu, kad aš 
einu už jo dėl to. kad pirmutinis 
vyras mano gyvenime, kuris pa
kalbino mane ženvtis. Kito lauk
ti nenorėjau, ba ir taip ilgai jau 
be vyro išbuvau. Sakau tikrą tei
sybę ir tegul pats ponas Dievas 
būna mano svietkas.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE
Vienaveiksmė. Lengva* Hadas Išmokti AugHMrąt

° “ į Kankins reikalingiausių žodžių ir
jiasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
11 sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
ieant, važiuojant kur nors, nuėjus 

! Ki autuvėn. pas daktarą, pas barzda- 
■ s. u.į, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
; ištanmu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida Sutaisė St.

t ’hrlsonas Pusi 95.......................  35c.

KAIP AIRYS PASIKORĖ.
Vienas airys syki nutarė pasi

ek.rvt sau galą. Geriausiai jam 
atrodė pasikarti. Po kelių valan
dų kitas žmogus rado, airi ka
banti medy, pasirišusi virve per 
liemenį. "Ko tu čia kabai?”—pa
klausė airį nustebęs žmogus. 
“Nutariau nusižudyti ir noriu 
pasikarti,” — atsakė airis. “Bet 
tu taip niekad nepasikarsi” — 
sako jam žmogus. — “tu turi 
virvę užrišti ne per liemenį, o 
apie kaklą.” “Iš pradžių aš taip 
ir bandžiau,” — atsako airis,— 
“bet užrišęs virvę ant kaklo aš 
negaliu kvėpuoti!”

tėvą išdavė.
—Rauluk. atsisveikink močiu

tę. Ko tyli, ar nežinai kas reikia 
sakyti?

—Nežinau. Tėvelis aną kartą 
sakei ačiū Dievui, kad išvažiuo
ja.

TIKRA KANKYNĖ.

Skleidžia Gerovę!
Kiekvienoje šalyje ekonominę 

padėtį, geresnį bizni ir kilnią 
dvasią pakelia nenuilstanti ir pa
sišventę tam žmonės. Turime 
pripažinti, kad yra Amerikoje 
daug tokių žmonių ir tarpe atei
vių kalbančių svetima kalba. 
Vienas iš tokių yra Joseph Tri- 
ner. Tai yra tikrai energingas ir 
turintis gerą pasisekimą savo 
reikaluose. Per 40 metų jis skel
bia visuose laikraščiuose savo 
vaistą. Jos Triner yra preziden
tu Trinerio Kartaus Vyno Kom
panijos, yra banko direktorius 
ir aktyvus visokiuose pagerini
muose. Jos Triner sako: Aš ti
kiu. kad prie dabartinės padė
ties ir dipresijos, būtinas reika
las skleisti gerbūvi. Kuo dau
giau mes stengsimės pagerinti 
reikalus ir dėsime pastangas, 
kad pagerint tų reikalus, ku
riems yra trukumų, tuo grei
čiau šalyje sugrįš normalė padė- 

' tis ir busime visi patenkinti. Aš 
esu tikras kad tuomet tuvartoji- 
mas reikmenų pakils su pro
dukcija ir tuomet susilauksime 
tikro gerbūvio.”

—Ant antrojo aukšto gyvena 
italų šeimyna, kuri baigia vesti 
mano pačia iš kantrybės.

—Kodėl?
—jie nuolatos tenai ginčijasi, Senos ar Naujos. įjidelčsar Mažos. Jr 

o mano pati negali nei žodžio 
suprasti.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Uždėk ant bile patrukusios vietos, 

jus busite ant kelio, kuris pertikrino 
, tūkstančius.

Siunčia Dykai Prirodymui
Kiekvienas patrukęs, vyras, mote

ris privalo tuojaus rašyti pas W. S. 
Rice, 61 So. Main street. Adams, 

— — - — --------- N.'Y., reikalaujant dykai išbandymui
“Metinis ‘Draugo’ koncertas ir jo puikios metodos. Tik uždek ją ant 

----:— vietos ir žaizdos užgis 
natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 

į tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso. Kokia nauda 
dėvėt prilaikytoją visą amžių jeigu 
jums nėra reikalo. Kam rizikuot kad 
prisimest^ gangrina ar kiti pavojai 
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku
ris jau tūkstančius užmeta ant opera- 

jrijos stalo? Daugybe vyru ir moterų 
nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad 
tie patrūkimai nėra skausmingi- Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

šokiai įvyks sekmadienyje, Lie-. tuo
tuvių Auditorijoje.”

Vadinasi, kunigai su davatko
mis rengiasi šokt ir da per laik
raštį skelbia apie tai svietui. 
Mes norėtume žinoti, kada ir kur 
Kristus su senmergėmis rengė 
vakaruškas?

TEISME.
Advokatas. — Pasakyk tiesą, 

ar nebuvai nei karto kalėjime?
Liudininkas. — Taip, sykį bu

vau.
Advokatas. — A. tai toks iš 

tavęs paukštis! Na, o kaip ilgai 
tenai buvai?

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE

/tašyk Pepsinic SdtzcrCa. 
Worcester. Mass. o

GAUSI SAMPELĮ DYKAI Valstija .............................................
•

X
JIUUU-MIMU

gausius linkėjimus ir linkiu Liu<lininkas. _ Apie ¥a. 
geriausių pasekmių per 2a !andu žinai_ aš numalevojau 
me ų sukaktuves. Ąs linkiu,' už kuriu t;msia sė(i-ja| 
kad keleivis laimingai ,6 mėnesius.
gyvuotų ir susilauktų savo 
50 metų jubilėjų. Tiesa, aš 
su "Keleiviu” tik 2 metai 
kaip susipažinęs, bet jį labai 
pamylėjau todėl, kad tai yra 
darbo žmonių laikraštis ir 
pilnai atatinka mano min
tims.

Lai gy-’ Jubilejaus proga prašy- 
*’ čiau “Keleivio” Redakcijų 

ir Administraciją ar negali
ma butų laikraščio prenume
ratą Kanados lietuviams su
lygini su Jungtinių Valstijų? 
Aš manau, kad “Keleivis” 
Kanadoje turi didoką skai
tytojų šeimą. Sulyginus pre
numeratą, tai šeima dar pa
didėtų. Su pagarba, 

A. Waishnis.

ŠIAIP AR TAIP DURNAS.
Lucija. — Petras man sakė, 

kad jis išeis iš galvos, jeigu aš 
už jo neisiu.

Cicilija. —A, tai jau nėra jam 
jokio ratunko.

NENATURALIšKA MIRTIS.
“Ar tamstos vyras mirė natu- 

rališka mirtimi ?” kaž kas pa
klausė anądien ponią N.

“O,ne!” atsakė našlė. “Jis tu
rėjo gydytoją."

X s MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 
ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.

“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 
turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių, rašytojų, literatų.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
delių puslapių, 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.

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 pigi.
Amerikoje tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįs

tamiems Lietuvoje — tiktai 2 doleriai. Adresas:
KULTŪROS ŽURNALAS

Aušros Alėja 15, Šiauliai, Lithuania.
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•žian Bambos Spyriai. — Ir uto 
fonės Daugiau juokų, aegu Ame: 

•toj munšaino. Šioje knygoje telpa n* 
72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, p 
sikalbėjimai, humoristiški straipen- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi......................... *
Monoogai ir Deklamacijos. Šioje kny 

gojo telpa daugybė naujų, labai gra 
žiu ir juokingų monologu ir dėklam:, 
rijų, visokios temos: darbininkiškos, 
revoli acionieriškos, tautiškos, hum* 
ristiškos ir laisvamaniškos. Vise# 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams. baliams, kon 
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston. 1914 m.,.............. 25c
Apie Dievą. Felnię. Daugų ir Prag 

rą. Paraše Robert G Ingersoll, ga 
siaustas pasaulyje kalbėtoja? ir B’ 
lijos prietarų naikintojas 
puslaiuu ... .. ...........

Ar Buvo Visuotina* Tvaa-ial
Nojus galėjo surinkti i kelia- di 

.įas visų veislių gyvūnas, kurie gyv 
na išsimėtę po visą žemės kamuok 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prast 
save arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės 
tiek vandens, kad visą žemę apsen. 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kai; 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirast 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? Šitie ir šimtą' 
itų klausimų. į kuriuos negali atsa 

kyti jokis kunigas, yra nuosakiai r 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyg; 
be galo įdomi Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunig?. 
argumentas griūva 
mokslas nuo pradžioj iki gmo 
<aina ............
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuiler. Su 
paveikslais. 16 pusi........................... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun Geo 
Town;end Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25<
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

kist ori jos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitą mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš Įvai
rių sritinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m., puslapiu 392.
Apdalyta ......................................  $3.00
Sorin’lzmo Teorija, tai veikalas, kuri? 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kocel turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina .......................... 25c
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar 
blausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalbo e tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. 1915 m. .........................$2.0C
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj teip

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truot? 95 pusi .......... 27

Ly ;:škos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 

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

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimą para
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
190-9 m., pusi. 63..................................25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir ž«» 
iapia. — šitas veikalas parodo, kai) 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvo 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą va 
Ižią rėmė ir gynė; kaip paskui rev- 
racija paėmė viršų, kaip Lietuva L 
sos paiiuosuota iš po caro valdžios Ė 
fu iŠ ip ji buvo apskelbta respublika 
r ridėtas didelis spalvuotas žemlapu 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
r kaip šalis yra padalyta į apskri- 

čius. Tai yra vienatinė knyga, kur 
p-i.rodo, kaip gimė Lietuvos Respubii 
<a ir kaip ji išrodo, čia telpa vis 
iv-rbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra 
syraas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
as, kuris apšviečia visą Lietuvą

iš lauko ir iš vidaus. Kaina fl.vi 
Drūtais audeklo apdarais $1 5-

SVEIKATA 
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadtray, So. Boston, Mass.



IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Ni o musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

keleivis

Didžiausis Judėjimas Pasauly
No. 4. Sausio 21 d., 1931.

Aušn tarnauja jau tris me- nuo kviečiami visi gyvi rau
tus n* kuri iš Lietuvos kilusi sų viešojo darbo veikėjai, 
19 m-‘tų tarnaitė Nastė. Ja i rašytojai, žurnalistai ir kiti 
ūkininkas yra labai paten- j pasižymėję asmenys siųsti 
kinta;;, kadangi ji pasižymė-i enciklopedijos redakcijai

IR LIETUVOJ ATSIRADO 
“ŠVENTOJI.”

Ka pėdoj einantis “Liet. 
Kelei ds” praneša tokį tam- 
suolii pramanytą dalyką:

“P: s vietinį ūkininką Kr.

jo savo darbštumu ir doro
vingumu. Tik šios vasaros 
bėgy ji staiga apmirusi bu
vo. Nuo to laiko darosi lyg 
kokie stebuklai su ja. Taip, 
kad net tolimos apylinkės 
gyver. tojai ja susidomėję 
yra.

“Pirmiausia ji visiškai sti
prių valgių nevartoja, tik iš

• • • A • A* * i-vaisių ""
do. Ji yra labai dievota. 
Nors ji katalikų tikybos, bet 
nepariekina evangelikų gie
smių mygu. Be to ji sakosi 
angelas yra regėjusi. Ant 
kapinių nebijo nuo 8 valan
dų vakaro ligi 1 vai. nakties 
melstis. Ir nors kapai nearti, 
tečiaus per keletą minučių 
ją angelai pargabena namo.

“Kartą ėjusi į kelnorį ke
žo atnešti, tai su tvirta spy
na užrakintos durys jau iš 
tolo, liudininkams matant, 
atsidariusios ir vėl užsivėru
sios. Jos kambaryje ir kiti 
namiškiai girdėję vargonų 
ir angelų triubų balsus, nors 
vargonėlių visai tam kam
bary nebuvo.

“Jcs lovos nevalioja keli 
vyrai pakelti. Ji sako, kad 
jos Ieva ‘angelų’ pilna esan
ti.

“Žmonės, kurie jos aky- 
vaizd oje iš jos tyčiojasi ir 
netik? į tikybą, tampa jos 
angelų nubausti. Taip kad 
kyla 1 oj vietoj ir tame mo
mentu smarki audra, vėtra 
su išgąstinga perkūnija, kad 
net stiprus vyrai žemėn par
blokš .i tampa.

“D ir anoj nedėlioj, suba- 
tos vakare, tyčiojosi vienas 
kalvio pagelbininkas iš Krei
vėnų ir tuoj antrapus lango, 
iš lauko pusės, jam rodėsi 
nematoma ranka, ir vyrukui 
tuojau ėmę ranką skaudėti.

“Šiaip ji aplankančius 
graudena tikybiškais būti. 
Po Kalėdų, sako ji, eis neti- 
tinčius graudenti. Ji sako, 
kad visam pasauly tiys to
kios, kaip ji, esančios. Dau
gelis jos asmenybėj mato 
Dievo apsireiškimą ir sako, 
kad tai panaši kaip savo lai
ku Vokietijoj pagarsėjusi 
Maria Teresa iš Bayrų. Kiti 
vėl mano, kad ji isterijos bei 
nervų liga serga.”

*

7

PLĖŠIKAS.

LIETUVOS ENCIKLOPE
DIJOS REDAKCIJOS 

ATSIŠAUKIMAS.
Pradėjusi darbą lietuviš

kas enciklopedijos redakci
ja išleido atsišaukimą, ku-

i redakcijai 
savo autobiografijas su at
vaizdais. Taip pat kviečia
mi visi, turi kokių žinių, raš
tų, atvaizdų, laiškų musų 
mirusiųjų veikėjų ii' rašyto
jų, ypač mažiau žinomų ai' 
visiškai pamirštų. Tą viską 
prašoma siųst enciklopedi
jos redakcijai. Taip pat 
prašoma siųst aprašymai se-

r minta ii- stipri atro- lietuviškų papročių, šo-
‘r- i . i. • jr___ 1 l.-in ■voiriimii nomia ?»• rilrvrinkių, žaidimų, namie ir ūkyje 

vartojami ir jau nebevarto
jami įrankiai arba jų apra
šymas, brėžiniai arba net 
patys daiktai. Visa medžia
ga adresuojama Lietuvos 
universiteto bibliotekai, Lie
tuviškosios enciklopedijos 
redakcijai.

į

JAUNOS MERGAITĖS 
TRAGEDIJA

Gruodžio 22 d. Raitinin
kų apylinkėje pasklido liūd
na žinia. Jauna, dar tik de
vynioliktus metus beeinanti 
mergaitė, tapo auka šių die
nų “moderniškos” meilės. 
Buvo taip.

Gudukaitė Julija jau nuo 
seniau flirtavo su keletu šios 
apylinkės vaikinų. Na, ir re
zultate susilaukė vaisių.

Gruodžio 22 d., apėjusi 
namų apyvoką, užlipo ant 
pečiaus. Netrukus ten kaž
kas suverkė. Tai buvo balsas 
tik ką gimusio kūdikio. Bet 
Julija, neišlaikius gėdos 
prieš tėvą, išbėgo į prieangį 
ir išgėrė bonką karbolio. 
Pasikamavusi keletą valan
dų mirė. Vaikas gyvena. Pa
žymėtina, kad Raitininkų 
kaime ne pirmoji susilaukė 
garnio dovanų.

fgg?J* JT ~■

TARNAITĖ
Gruodžio 16 d. pas Liau- 

danskų kaimo, Jankų vai., 
Šakių apskr., gyventoją Ka- 
čiulienę Marijoną atvyko su 
dviem nepažįstamais revol
veriais ginkluotais vyrais bu-' 
vusi jos tarnaitė. Vyrai, gra
sindami revolveriais, parei
kalavo iš Kačiulienės pini
gų. Kačiulienė, išėmusi iš lo
vos piniginę su 240 litų, ati
davė juos plėšikams, kurie 
su buvusia tarnaite išėjo ir 
pasislėpė. Plėšikai sekami.

IŠ SAKYKLOS “GARBI
NA” BEDIEVIUS.

Papilė. Vikaras, besaky
damas pamokslą “išgarsi
no” “Lietuvos Žinias,” “L. 
Ūkininką” ir “Kultūrą”—tai 
esą masonų, bedievių lei
džiami laikraščiai ir nėsr 
galima katalikams į savo na
mus įsileisti. Išėję iš bažny 
čios žmonės, kurie tų laik 
raščių negauna, teiravos 
kur jų galėtų gauti.

UŽMUŠTI DU DARBI
NINKAI

Gruodžio 18 d. ties Kre
tingos kaimu, netoli Kretin
gos stoties prie naujai stato
mos geležinkelio linijos, iš
kraunant iš platformų bė
gius, buvo užmušti du darbi
ninkai išalnys Jonas, 30 mė
li amžiaus, iš Kviečių kai
mo, ir Kižys Martinas, 24 
netų amžiaus, iš Penkinin- 
kų kaimo, abu Kretingos 
valsčiaus.

čia parodyta Broadway ir Septintos gatvės kampas Los Ange
les mieste, nuimtas pietų laikų. Sakoma, kad šitoj vietoj esąs di
džiausis žmonių judėjimas visam pasauly.

BARTNIKAS NUBAUS
TAS 10 METŲ KALĖ

JIMO.
Kauno kariumenės teis

mas sprendė Jurgio Bartni- 
ko bylą, kaltinamo šnipinė
jimu lenkams. Bartnikas pri
sipažino kaltu ir prašė pasi
gailėti.

Su Bartniku kaltinamųjų 
suolan buvo pasodintos ir jo' 
žmonos seserys Sadonytės, 
viena 16 metų, antra 19. Sa- Į 
donytes teismas išteisino, o 
Bartniką nubaudė 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Bartnikas jau yra 4 kar
tus baustas taikos teisėjo ir 
3 kartus apygardos teismo; 
ir vis už įvairius kriminali- ligoninėj atsidurti, 
nius nusikaltimus. Čia pravartu pažymėti

Bartniko advokatas Jur- žmonių nepasitenkinimą, 
gis Dabrila irgi buvo uždą- kad neduodama mokytojo 
rytas vienai parai belangėn, 1 •• ’
už tai kad drįso prieš visa
galį kalbėti.

VILNIJOJ SIAUČIA 
VILKAI.

Vilniaus apylinkėse siau
čia gaujos vilkų, kurie kai
muose puola naminius gyvu
lius. Ties Orios miesteliu vil
kai sudraskė 12 metų am
žiaus berniuką. Būriai žan
darų ir pasienio sargybinių 
rengiasi vilkus medžioti.

GRIPAS.
Žiežmariai, Trakų apskr. 

Ir čia gripas buvo išguldęs 
beveik visą miestelį; keli 
asmens dar ir dabar tebe
serga. Pradinės mokyklos 

| vedėjui p. Keraičiui, ligai 
susikomplikavus, teko net

VIS NAIKINA MIŠKUS.
Miškų departamente par

duota iš varžytinių stačio 
miško daugiau kaip 60,000 
kietmetrių už 774,052 litu.

SMETONA DALINA ŽI
BUČIUS.

Prezidentas apdovanojo 
estų Laro sanitarijos virši
ninką gen. Lossmanną II 
laipsnio Gedimino ordenu.

Taip pat apdovanojo Bel
gijos karalių Albertą I Vy
ties Kryžium I laipsnio orde
nu. Iškilmingai šį ordeną ka
raliui įteikė įgaliotasis mini- 
steris Francuzijoj ir Belgi
joj p. Klimas. Įteikimo iškil
mėse dalyvavo kariumenės 
atstovas generalinio štabo 
pulkininkas Gerulaitis.

IR PATVORY NĖRA 
VIETOS.

Tauragėje žydo patvory 
gyveno su 5 vaikučiais mo
teris O. N. Kažin kodėl tas 
nepatiko vyskupui ir jis 
kreipėsi į teismą, kad tas 
lieptų tai vargšei iš žydo pa
tvorio išsikraustyt. Teisme 
tas Dievo agentas pareiškė, 
kad tos moteriškės vaikučiai 
erzina prieglaudos silpna
pročius. Teismas priteisė mi
nimai šeimai iš patvorio išsi
nešdinti.

Įdomu, kodėl vyskupas 
netraukia tieson savo kar
vių, kurios visą rudenį erzi
na prieglaudos silpnapro
čius?

KLAIPĖDOS KRONIKA.
Galutinai nutarta Įsteigti 

Klaipėdoj žemės banko sky
rių su visomis bankinėmis 
operacijomis. Bankas perka
si Klaipėdoj ir namus. Tai 
pirmas žemės banko sky
rius. Skyrius pradės veikti 
šių metų pradžioje.

Kaip visoj Lietuvoj, taip 
ir Klaipėdos krašte bus mo
kamos ūkininkams premijos 
už bekonines kiaules. Javai 
iš klaipėdiečių ūkininkų taip 
pat bus supirkinėjami" val
džios nustatytomis kaino
mis. , V s Uf

Šiomis dienomis buvo ofi
cialiai perimtas Klaipėdos 
uosto reikalams skiriamas 
ledlaužis “Perkūnas,” kuris 
Lietuvos vyriausybės užsa
kymu yra pastatytas Klaipė
dos laivų statybos įmonėse 
Lir.denau ir Co".

UŽ IŠMUŠIMĄ LANGO 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Gruodžio 13 d. ant ežero 
prie pat Žemaitkiemio mies
telio rastas buvo Alfonso 
Zurzos lavonas.

Kriminalinė policija nu
statė. kad prieš Zurzą turėjo 
pyktį Feliksas Narušis, ku
riam Zurza gruodžio 12 d.

pakeisti sergantį. Jau trečia 
sąvaitė kain vaikai nelanko 
mokyklos. Trečio mokytojo 
irgi negalima sulaukti, nors 
jau visas mėnuo kaip paduo
tas prašvmas.

MARIAMPOLĖS KRO
NIKA.

Mariampolės mieste apy
vartoje pasirodė netikrų 
penkličių.

* * ♦ ■

Buvo pražuvęs žydų tau
tybės nepilnaprotis Pimštei- 
nas. Kitą dieną jis buvo ras
tas vienmarškinis prigėręs 
Javonio upely.

* * * ♦

Gruodžio 12 d. Mariam
polės rinkoje buvo tokios 
kainos :• centneris kviečių 13 
litų, rugių 10 litų, miežių 9— 
10 litų, avižų 9 litai, bulvių 
4 litai. Kilogramas sviesto 5 
lit.: 10 kiaušinių pusantro 
lito.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

IVAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

739 McAlester avė., Waukegan, III.
J. Mačiulis, vice-pirmir>.inkas,

906 Prescott st., Waukegan, 111. 
B. J. Masiliūnas, užrašą raštininkas,

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

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

72C — 8-th st., VVaukegan, III.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jaekson st., VVaukegan, 111 

Pranas Eastis,
838 Prescott st., VVaukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

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

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

T. Stočkus,
703 Lenos avenue, Waukegan, III. 

3. Geniotis,
914 So. Victoria st., VVaukegan. III.
Draugijos susirinkimai būna kas 

mskutinį ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vaksfre, Liuosybės Svetainėje, 
> S. Adams st., VVaukegan, III.

Jeigu jūsų nervai yra 
silpni ir išklibę

Jei jus esate silpnas, nervuotas, 
oiktas ar susierzinantis, lengvai susi
jaudinęs ir negalite gauti gero nak- 
ies poilsio, ar esate abelname susilp

nėjimo prastame stovyje, paimkite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug tvirtesnis ir 
energiškesnis jus jausite. Nuga-Tone 
tai padarys, kadangi jis išvalo kūną 
nuo nuodų, kurie silpnina nervinę sis
temą, sumažina gaivumą, kenkia abel- 
nai sveikatai ir padaro gyvenimą 
nuobodų ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintą 
sveikatą, didesnę spėką ir naują lai
mę milionams žmonių. Jis priduoda 
jėgą ir spėką visiems organams ir 
funkcijoms, pagerina apetitą, pa
gelbsti virškinimui, palengvina inks- 
ų ar pūslės įdegimą, nugali konstipa- 
•iją ir parūpina kunui užtektinai rau- 
lono, sveikatą teikiančio kraujo.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile ku
rioj aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekinin- 
kas neturi jo, paprašykit jį užsakyti 
dėl jus iš savo džiaberio.

5 Dienos Ant Vaidelio

DEMOKRATIJA DARBE.
Nukamuoti ir suvarginti 

darbo žmonės neužmiršta 
savo kovotojų kalėjimuose. 
Varge ir skurde būdami, ste
bėtinu budu gali tūkstan
čiais surinkti lėšų savo drau
gams kalėjimuose šelpti. 
Kieknenas perskaitytą kny
gą ir laikraštį atideda kali
niams.

šiomis dienomis Šiauliuo
se prie kaikurių namų paka
binto ; dėžutės su užrašu: 
“kali liams laikraščiai,” į 
kurias gali atiduoti spaus
dintą žodį kaliniams.

KYBARTUOSE BŪRIAI 
BEDARBIŲ.

Kybartų miestelis randa- 
si visai arti Vokietijos sie
nos. Miestelio ir apylinkės 
darbininkai vasarą eina 
dirbti į Vokietiją. Nuo Mar
tyno (lapkričio mėn. 12 d.) 
Vokietijos ūkininkai palei-• išmušęs buvo langą. Kaltė 
džia darbininkus. Tie, ku- nustatyta, žmogžudys padė
tie vasarą samdo 2-3 vyrus, tas Ukmergės kalėjiman, 
žiemą pasilieka po 1. Todėl Ukmergės II nuov. teismo 
šiuo laiku ir Kybartus užplu- tardytojo žinion, 
do bedarbių būriai. Visi; --------------
jieško darbo ir niekur jo ne- LENKAI SKUNDŽIASI, 
gauna. Daugelis jų neturi 
nei kur nakvoti. Teko su vie
nu kalbėtis, nakvojąs vieną 
naktį pas vieną, antrą pas 
kitą ir tt.

i

ĮKRITO I ŠULINĮ IR 
PRIGĖRĖ.

Gruodžio 5 d., Pečiulytė, 
20 metų amžiaus, gyvenanti 
pas savo brolį V. Pečiulį, 
Lauckaimy, Kybartų valse., 
nuėjo vandens ir per neat
sargumą įkrito į šulinį ir pri
gėrė.

♦ * *

Gruodžio 11 d. naktį Ply
nių kaimo, Liudvinavo vai. 
Motiejaus Blizgio nežinomi 
asmens pavogė iš nerakintos 
klėties daug Įvairių drabu
žių ir grynais pinigais 1,000 
litu. Viso nuostoliu padary
ta 2,900 lit.
i______________________

Per Chcrbonrg — 6 Dienos 
Per Breraen

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

BREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Sąvai
tė Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais I.loyd Kaju- 
tiniais Laivais

Informaciją Kreipkitės Pas 
Vietini Agentą ar

North Cerman Lloyd

65 Statė Street, Boston

>

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

Lietuvoj apart valstybi
nių mokyklų yra ir grynai 
lenkiškų, kurias lanko Lie
tuvos lenkų ir “šlėktų” vai
kai. Kaip visoms, taip ir len
kų mokykloms valdžia duo
da pašalpą. Bet lenkų laik
raščiai skundžiasi, kad 1929 
metais Lietuvos valdžia pa
skyrus joms tik 53,000 litų, 

terpu joms reikėjo 
3,000,000 litų. Bet kaip len
kai šelpia lietuvių mokyklas 
okupuotoj Lietuvoj, apie tai 
prosepanai” tyli.

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilėn:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuviu kalboje. 

Kiekvienai turėtu papuošti savo knygyną Minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* nusipirkęs ta knygą pasidž'auga. Pinigua gerlaa- 
aia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I
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V
SLOAN’S Liniment
Ad No. 102—Lathoaniua

Lengvai aptepl.it su Sloan’a Litu* 
mentu skaudamą vietą. Pakarto- 
kitę kas valandą Sloan’s sušildo 
kaip saulė. Išvaro tkansmą lauk. 
Nusipirkite sriegią bonką Sloan’s 
šiandien pas savo vaistininką. 35c.

v
Saitai drėgnomis dienomis 
sušildo kaip saulė

Ar seni skausmai kankina labiau 
šaltas.' ere? Ar sąnariai sustingę 
ir sLauuaral ėr? ynomis dienomis? 
Štai ii::"glat_s bud-s palengvini
mu.' šitų muskulų ir sąnariu 
skausmu:

PRANEŠIMAS!
Telegramomis mums praneša iš musą atstovybių užsieniaoM. jog 

keleiviai žemiau nurodytoj klasifikacijoj gali gauti vizas be jokių 
bereikalingų atidėliojimų.

1. Laikini lankytojai
2.
3.

Studentai
Dvasiškiai

4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amer. Jungt
Valst. piliečių

5. Motinos ir tėvai Jungt. Valst. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

pirmuosius pilietybės dokumentus.

United Štate? Lines telkia jnms proso? nupirkti laivakortes savo 
giminėms aukščiai iminėtoje kia. ifikacijoje prirkaiiytiems. Tokiu 
budu jie galės t. i • n.v.-sii United Stale- Line- laivais.

Jus galite viską prirengti per tavo vietinį laivakorčių agentą 
ar per by kurią UaUcd Statės Lines įstaigą.

Informacijoms apie kainas. laivu išplaukimo laiką, valdžios įsta- 
tymus ir tt. kreipkitės i vietinį agentą ar tiesioginiai į

UNITED STATĖS LINES
GENERAL OFFICES 

45 Broadvay 
New York City

BOSTON OFFICE 
Waher A. Maclsaacs, Gen. Agt.

75 Statė Street

Laivai į Europą išplaukia kas savaitę.

JEI ILIETUVĄ1931 METAIS—TAI

TIK PER KLAIPĖDĄ
Įvertintu Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA 
NUOLATINIS PAŠTO IR KELEIVIŲ SUSISIEKIMAS 
KLAIPĖDA — KOPENHAGA — HALIFAX — NEW YORK

Dešimts Specialių

EKSKURSIJŲ

1
1931 Metais

D
2)
3)
4) 
•'>)
6)
7)

VIII.Kovo 21 — FREDERIK
Balandžio 18------- OSCAR II.
Gegužės 16 — HELLIG OLA V
Gegužės 29 FREDERIK Vm.
Birželio 6------------OSCAR II.
Birželio 20 — HELLIG OLAV 
Liepos 3 — FREDERIK VIII.

8) Liepos 18 — UNITED STATĖS
9) Rugpiučio 8 FREDERIK VIII.
10) Rugsėjo 22 — HELLIG OLAV

Laivų išplaukimai 1931. iŠ Nėr York
OSCAR II------------------------ Samdo 6
UNITED STATĖS----------------Sausio 24
HELLIG OLAV------------------- Sausio 31
FREDERIK VIII.--------------- Vasario 14
UNITED STATĖS---------Vasario 28
HELLIG OLAV------------------Kovo 7
OSCAR II---------------------------- Kovo 14
FREDERIK VIII.------------------Kovo 21
UNITED STATĖS-------- Balandžio 4
HELLIG OLAV------ Balandžio 11
OSCAR II--------------------- Balandžio 18
FREDERIK VIII.--------Balandžio 25
UNITED STATĖS------- Gegužės 9
HELLIG OLAV-----------------Gegužės 18
FREDERIK VIII.-----   Gegužės 29
OSCAR II---------------------- Birželio 6
UNITED STATĖS---------Birželio 13
HELLIG OLAV----------------- Birželio 28
FREDERIK VIII.--------------Liepos 3
UNITED STATĖS---------------- Liepos 18
OSCAR II----------------------Rugpiučio I
FREDERIK VIII.-------Rugpiučio 8
UNITED STATĖS — Rugpiučio 22 
HELLIG OLAV-------Rugpiučio 29
OSCAR II----------------------Rugsėjo 5
FREDERIK VIII.--------- Rugsėjo 12
UNITED STATĖS---------Rugsėjo 26
HELLIG OLAV----------------- Spalio 3
OSCAR II-------------------------- Spalių 18
FREDERIK VIII.----------------- Spalių 17
UNITED STATĖS------------ Spalių 31
HELLIG OLAV--------------- Lapkričio 7
OSCAR II--------------------- Lapkričio 21
FREDERIK VIII.--------- Gruodžio 9
HELLIG OLAV----------------Gruodžio 18
OSCAR II-------------------

Kad dar ir yra laiko prisirengt kelionėn su vien* viršminėtų 
ekskursijų—nereikia laukti paskutinių dienų — reikia tuoj pa
sidarbuoti išanksto gauti reikalingų dokumentų ir rezervacijų, 

kad nerekėtų vėliau atidėti keliones
Visais Kelionės Reikalais Kreipkitės pas Savo Agentą arba

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
27 HHITEHALL STRECT, NEW YORK CITY

246 Washington St., Boetoo, Man. 130 No. La Šalie St, Chicago, I1L
HHI■■■■■■■■Bi
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Vietines Žinios
Vėliausios Žmonėms Žudyti Gudrybės.
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READVILLĖJ SUSIKŪLĖ Komunistų pasikalbėjimas 
TRAUKINIAI. su majoru.

ŠĮ panedėli Bostono ko
munistai Įtaisė “bedarbių 
demonstraciją” ir nuėjo i 
City Hali reikalauti pašal
pos. Majoras Curley sutiko 
priimti jų delegaciją. Polici
ja paprašė demonstrantų, 
kad jie išrinktų šešis savo at
stovus. ir gražiai nuvedė 
juos i majoro ofisą. Delega- 
cijon uateko, žinoma, patys 
iškalbingiausi komunistų 
agitatoriai ir kalbėtojai. Ei
dami pas majorą jie šypso
josi, turbut manydami, kad 
nors syki jie turės progos 
duoti tam buržujui gerą pa
mokslą. Ir agitatorius Can- 
ter tuojaus pradėjo rėžti ko
munistiška prakalbą majo
ro ofise. Bet majoras šaltai 
ji sulaikė. Palauk, sako, aš 
čia tvarką vedu.- ir jei norė
siu tamstos nuomonę išgirsti, 
tai aš tamstai apie tai pasa
kysiu.

Visų pirma majoras pa
klausė komunistų kaip jie 
vadinasi, kur gyvena, kaip 
senai be darbo, ar piliečiai 
ir tt. Kada jie pasisakė visi 
esą piliečiai ir dalyvaują 

. rinkimuose, tai majoras pa- 
! klausė, ko jie dabar nori. Jie 
' tuoj atšovė, kad nori darbo

Sužeista 99 žmonės.
Readvillėj, netoli nuo Bo

stono, ši panedėli Įvyko di
delė nelaimė ant gelžkelio. 
Katastrofa Įvyko ant kryž
kelės, per kurią turėjo perei
ti tuo pačiu laiku du trauki
niai, vienas iš Bostono i New 
Yorką, o kitas iš Norwoodo Į 
Bostoną. New Yorko trauki
nys buvo ekspresas ir ėjo la
bai smarkiai. Sakoma, kad 
ant kryžkelės signaliniai ži
buriai buvo sustatyti New 
Yorko ekspresui sustot, o 
vietiniam traukiniui eiti. Bet 
tuo laiku drėbė labai tirštas 
sniegas ir ekspreso mašinis
tas negalėjo iš tolo signalų 
pastebėti. Jis pamatė juos 
tik privažiavęs prie kryžke
lės, bet buvo jau pervėlu 
traukinį sulaikyt. Jis greitai 
užveržė stabdžius, tečiaus 
relės buvo apsnigtos ir Įsibė
gėjęs ekspresas smogė i Nor- 
woodo traukinį. Pasekmė 
buvo tokia, kad 99 žmonės 
buvo sužeisti, kai kurie gana 
sunkiai. Bet lietuviškų pa
vardžių tar"* sužeistųjų nesi
mato. Nelaimė atsitiko 
10 valandą ryto.

apie

esąsBoston Common sodas 
vertas $100.000,000.

Bostono parkų komisio- 
nierius Long sako, kad jeigu 
dabar kas norėtų nupirkti 
šio miesto sodą, žinoma kai
po “Boston Common.” tai 
turėtų užmokėti apie S100,- 
000,000. Boston Common tu
ri 48 akrus žemės ir randasi 
pačiam miesto viduty. Bet 
300 metų atgal toj vietoj bu
vo karvių ganykla.

Visas žemės plotas, kur 
dabar stovi Bostono miestas. 
300 metų atgal prigulėjo tū
lam Blackstone’ui, kuris bu
vo nupirkęs tą plotą nuo in- 
dijonų. Paskui šitas Black- 
stone susipyko su savo kai
mynais ir nutarė išsikelti ton 
vieton, kur dabar stovi Pro- 
vidence'o miestas. -Jis tuo
met pardavė visą dabartini 
Bostoną už S150. O šiandien 
vienas tik Boston Common 
sodas yra vertas 100 milio- 
nų dolerių ’ O kiek vertas vi
sas Bostonas?

Koks skirtumas po 300 
metų!

Bedarbis susmuko ant 
gatvės.

Ant Tremont streeto, kur 
krautuvių langai prikrauti 
brangių prekių, pereitą sa
vaitę susmuko jaunas vyras. 
Pasirodė, kad tai bedarbis 
atvažiavęs iš Bridgeporto. 
Conn., jieškoti čia darbo. Ji
sai paliko tenai žmoną ir kū
dikį, kuriuos šelpia labda
ringa organizacija. Jis vaikš
čiojo Bostono gatvėmis ne
valgęs ir alkio kankinamas 
apalpo. Policija nuvežė ji 
miesto ligoninėn. Jis vadi
nasi James Hurlock, 26 
tų amžiaus vyras.

me-

ofi-D-ras Landžius atidaro 
są South Bostone.
Pereitame “Keleivio 

numery buvo pranešta, kad 
d-ras Seymour-Landžius nu
tarė apleisti Bostoną ir kel
sis Worcesterin. Dabar pasi
rodo, kad tai ne tiesa. D-ras 
Landžius buvo atsilankęs 
musų redakcijon ir sakė, kad 
Worcesterin jis nemanąs va
žiuoti. Vietoj to, jisai per- 
kelsiąs savo ofisą iš Back 
Bay i South Bostoną, 496 
Broaduay. Čia jis pradėsiąs 
ligonius priiminėti nuo 1 va
sario.

“Į WorcesterĮ aš ir norė
damas negalėčiau važiuoti,” 
pasakė d-ras Landžius, “nes 
aš tuo jaus užimsiu vietą Bo
stono miesto ligoninėj.”
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ŠĮ panedėli automobilius 
sužeidė 3 darbininkus prie 
darbo ant Commonvvealth 
avė. Automobilistas areš
tuotas.j------------------------------
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ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

no
Amerikos valdžia nuolatos kalba apie nusiginklavimą, bet tuo pačiu 

ir ruošiasi karui. Ateinanti pavasari Virginijos valstijoj žada būti dideli manevrai ir dabar jau 
tenai yra koncentruojamos didelės karo spėkos, šitas paveikslėlis parodo, kaip miške, netoli 
Eustis forto, tenai stovi paslėpti tankai. Kad priešininko akis jų nepastebėtų, jie yra uždengti 
tiršta dūmų uždanga. Tai vis ant to nelaimingo žmogaus galvos.

13 ž-1?
laiku uoliai ginkluojasi

z

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483
■ ■ m »■ mm » ■ —-

<

i

Tada majoras jų klausia, ar 
negalėtų jie jam paaiškinti, 
kokiu budu jisai galėtų 
jiems darbų parūpinti? Čia 
komunistų oratoriai susimai
šė. Paskui kai kurie jų išsi
tarė. kad Rusijoi dabar stin- 

ko majoras, tai kodėl gi jus 
Ar

ga darbininkų. 011 right

nevažiuojat i Maskvą? 
norit, kad mes jus tenai nu
siųstame? Komunistų agita- 
toi iai tuojaus nutilo.

Ant galo majoras vienam 
agitatoriui pasiūlė darbo 
Sako, ateik rytoj rytą, o gau
si dirbti. Komunistai norė
jo žinoti, koks bus darbas 
Majoras atsisakė iš kalno pa
aiškinti, ir komunistas nesu
tiko darban ateiti.

Komunistų delegacija pa
statė majorui reikalavimą, 
kad miestas paskirtų bedar
biams šelpti pinigų. Majo
ras atsakė, kad jis neturįs 
teisės miesto pinigų skirstyt: 
tą galinti padalyti tiktai 
miesto atstovų taryba: taigi 
jis patarė jiems ateiti tary
bos susirinkiman. Sako, at
eikit ir nurodykit tarybai 
kur gauti pinigų bedarbių 
pašalpai, o tada gal ir laimė
site. Dabar gi, sako, jokių 
konkrečių sumanymų netu
rit, faktų visai nežinot, taigi 
eikit namo ir tuščiomis kal
bomis mano laiko negaišin- 
Kll.

Reikia pasakyti, kad ko
munistų eisena buvo labai 
mizerna. Bostone bedarbių 
priskaitoma į 25.000, o ko
munistų demonstracijoj ėjo 
tik apie 50 komunistų ir gal j 
apie 150 pašalinių. Išviso' 
galėjo būti apie 200 žmonių.; 
Matyt, bedarbiai komunistų' 
demonstracijomis neįdo-l 
mauja.J _______ !

I 
Kovoja su vaikų ištvirkimu.' 

Lynno mokyklų vyriausy-Į 
be ir policija pradėjo kovoti ■ 
su mokinių ištvirkimu. Šio
mis dienomis buvo areštuoti 
du vyrai su dviem jaunom 
mergaitėm iš pradinės mo
kyklos. Be to d a policija pra
dėjo persekiot krautuvnin- 
kus, kurie pardavinėja vai
kams cigaretus, nes laiky
mas taipgi skaitoma ištvir
kimu. Apsirengę civilėmis 
drapanomis du policmanai 
nusiuntė Kulčinskienės 
krautuvėn 8 metų vaiką, kad 
nupirktų jiems cigaretų, ir 
Kulčinskienė cigaretus tam 
vaikui pardavė. Policmanai 
rojaus ją areštavo.

Ką jam policija paaiškino.
Tūlas Beale ši panedėli 

paėmė Montelloj troką ir iš
važiavo su savo draugu pa- 
sivažinėt nakties laiku. Kai 
jis išsipagiriojo, tai šį utar- 
ninką policija jam paaiškino 
štai ką:

Kad jis važiavo labai ne
tiesiai. Žigzaguodamas Į vi
sas puses, jisai susikūlė ant 
kelio su dviem automobi
liais ir nesustojo pasikalbę’ 
su jų savininkais. Ne gana 
to. jisai nuvertė du telefono 
stulpu, apdaužė daug me
džių pakelėj, pei-važiavo ke
lis kartus per šaligatvius, iš
vertė kelias tvoras, išvažinė
jo kelis kiemus ir išgąsdino 
daug žmonių, pagaliaus nu
nešė nuo vieno namo gonkas 
ir Įvažiavo krautuvėn pei 
užpakalines duris. Kad už 
visą tai jis buvo areštuotas 
ir uždarytas belangėn, bet 
nieko apie tai nežinojo iki 
sekančio ryto — taip jis bu
vo girtas.

South Bostone, ant Įtam
po Broadv.ay ir D gatvės pe
reitą nedėldienį susikūlė du 
automobiliai. Du žmonės bu
vo sužeisti.

Per pereitą savaitę Mass. 
valstijoj automobiliai užmu
šė 16 žmonių.

PUIKUS BALIUS
Rengia Šv. Juozapo Dr-ja

Subatoje,
31 5AUSIO-JANUARY, 
Prasidės nuo 6 ir tęsis iki 

12 nakties.
Foresters Hali

Pettce Street, Newton 
Upper Falls, Mass.

Tai bus labai gražus ba
lius, bus geriausi muzikap- 
tai, todėl kiekvienas, kuris 
tik apsilankys ant to baliaus, 
galės gražiausiai pasilinks
mint. Visi apielinkės vyrai ir 
moters malonėkite dalyvau
ti. Bus taipgi gardžių gėri
mų ir užkandžių. Visus kvie
čia Dr-stės Komitetas.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už syki. No
rint tą patį apgarsinimą pata’pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pa.įieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškcjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes Kamuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROAIAVAY,

SO BOSTON. MASS

r

METINIS ŠĖRININKU 
SUSIRINKIMAS. "

Tel. So. Bestos 2669.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dton*

Nuo 2 iki 9 rak. 
NED4LI0MI8: 

jiki 1 v. po piat* 

Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio1* name.

151 Broadvay. tarpe C ir D SU 
SO. BOSTON, MASS.

CI
-1?

ŠOKIS IR BALIUS Į
Įvyks šią Subatą, 24 Sau- 

Gambridge, Mass. Lietu-' sio-Jan., 1931, Lietuvių M. 
vių Kooperatyviškos Bend- žinyčioj. Šokis prasidės kaip 
•ovės šėrininkų susirinkimas 8 vakare. Meldžiam visus 
Įvyks, pėtnyčioje nuo 7:30 dalyvauti ir praleisti sma- 
vakare, Sausio 23 d., 1931, ^ai laiką. Kviečia, 
40 Prospect st, Cambridge.' L. M. Ratelio Komitetas, 
šitas susirinkimas šėrinin- 
kams labai svarbus, todėl ' 
risi būtinai dalyvaukite.

C. L. K. B. Komitetas.'
BEAUTY SHOPPE

RENDA PIGI. Gera apielinkė. Pa
siaukauju $300. Pigiai parduodu, ( i)

N. Y. BEAUTY’ SHOPPE
412 a Broadu ay, So. Boston.

i 
»

GR AŽIAl FORNISIUOTAS KAM
BARYS su šiluma, gali būt dvi ar 
vier.a vpata. Randa pigi.

MRS SMITH
389 Dudley st, Rosbury. Mass.

Du Kambariai Išsiduoda
Su visais įtaisymais ir paranku- 

-nais. Galima matyt bi’e laiku; užei
kite pasižiūrėt. (4)

M. BRATĖNAS
61 Thotr.as Park, So. Bostone.

I

R.J.VASIL Į 
| 409 BROADWAY. ROOM 4, X
č SO. BOSTON. MASS. C

Parduodu: NAMUS. FARMAS, f 
| KRAUTUVES. 9
J Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, $
£ NAMUS. FORNišlUS, KRAU- « 
Ą TUVES ir tL |
Ą Apdraudžia gyvastį ir sveikatų, ž 
£ PADARAU VISOKIUS DOKU- « 

MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
v* tuvoje. greitai ir atsakančiai. C 
Ą Norint gero patarnavimo, kreip- 
| kitėa, R.J.VASIL |

409 Broadvrgv, So. Boston, Mase J

i

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju. 

kausite gerų darbut Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS 

II Ticknor st., _ -______ ,
Tel. So. Boston 13»6-M.

So. Boston, Mass. i

PARSIDUODA 4 GRAMAFONAI 
ir 4 SIUVAMOS MAŠINOS. Turiu 
> arukuojamas mašinėlės, geros vai
kams ir suaugusiems, kuriems rankos 
dreba ir negali aiškiai rašyti, tam 
šutinai reikalinga drukuojama maši
nėle. Visi paminėti daiktai yra ge
riausioje padėtyje. Pardavimo prie
žastis yra senatvė. Kam reikalinga, 
įrašau atsisaukt po 6 vakarais. (4) 

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

VIŠČIUKAI!
Jeigu jus norite, kad jūsų vištos dė

ta didelius ir daug kiaušinių, pirkite 
nuo musų viščiukus. Veislinės vištos 
valdžios peržiūrėtos. (5)
RED FEATHERPOULTRY FARM 

J. Stevenson—-Savininkas
HIGH ST.. Randolph, Mass.
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NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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.

• Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

; DR. J. MARCUS
] Rusijos-Lietuvus Daktaraa
i ir Chirurgas
J 261 Hanover SU Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
• šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
j Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė,
J Roxbury, Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.
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Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte. 
MASS-ACHUSETTS AVA. 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optemetnstas
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PAKKWAY AUTO SERVICE;
ii
I

v _ •

bilius ilgai laikytų, duokit patai- į 
Darbas geras, kaina I 

prieinama Jeigu norite, kad jūsų ’ 
................. Į

Į

i

Išegzaruinuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis a’.itiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Broadeay, So. Boston, Masu.

and FILLING STATION 
St ode bake r Kary Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo-.. - ■ —_ ---
syt mums.

(DOVANŲ S VENTE MS:
* —

LIETUVOS ‘
I

Lietuvos mergaites jau • 
nuo 1911 m. išdirba “Bi- j I 

[ rutės ” fabri ke gardžių sal- į 
dainių. J

Tie jų saklainiai buvo 
apdovanoti šešiais aukso, j 
dviem sidabro ir vienu S 
bronzo medaliais įvairiose 4 
Europos parodose už jų 5 
gerumą.

Tų saldainių Lietuvos < 
mergaitės atsiuntė mums J 
į Ameriką.

galima gauti gražinu dėžutėse kiekvienoje ge- 4 

resm je lk-ttirių krautuvėje po pusantro dolerio už 5 
dėžutę; arba šešias dė- į 
žutea už $7.50. Jei vie- 2 
toje necalite Kauti tai J 
prisiųskite pinigus ir 
saldainius mes pasiusi- 5 
me Tamstai paštu. £ 
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} LITHUANIAN IMPORTING COMPANY 
'818 East Sixth St.
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.
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Senovės Lietuvių Žinyčia

i

Ypatingai dabartinės krikšėionybės gadynėje kiekvienas turėt* 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dieve ketinamų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdania 
- $1.00: audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini ėotarv 
arba “Money Orderį.” Adresuoki* sekančiai:

KELEIVIS, JW BraMvtv. Rootli Root*o. Mum
,sr~

karas gerai trauktų, imkite garo- » 
liną pas mua.

V1KTOR VAITA1TI3
415 Oid Colony Avė,

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

r

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADM'AY, 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.

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 Dielea 
galima gaut pas

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.
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'■ LIETUVIŠKA
i BUČERNČ
4 Užlaikome geriausių tavorų ir 
{parduodame pigiausia kaina. Mė-, 
J sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežiu* die-
4 gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 
{ Pagardinimui Chop Suey, var- 
| tokit China Boy Soy Sauce, 15c. 
i už bonkų.
t Lietuviški skilandžiai . ■. .*▼. 35c 
{ Švieži sūriai nuo farmų.
I Visokį tavorą pas mus galite gaut 
{ pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS
{ STRAND CASH MARKET
• 331 BROADM’AY, SO. BOSTON. 
| Telefonas: So. Boston *551.

I

4 
I 

•I 
e 

!
1

JOHN WOODS
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.
STYMU VALOME IR PROSI-' 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester are., 

DORU II ESI ER, MASS.
Tel. Coiumbia 3240.

r

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečioku Ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokios autoaroMta* Ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Eraktaa.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintų patarnavimu.
Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAT 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST, 
kampas E. EigM et,

SOUTH BOSTON. »A8<

LAIDOJIMUS; 
kariuos paveda] 
mano prižiurę ji-, 
mui, visuomet' 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina g*-, 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir viaui] 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI ] 
Lietuvis Grahorius <

162 Rro*dway, So. Boston, llaas ] 
Residence: 313 W. 2-rd slisst « 

Telsfonas: So. Boston n$*)4-W. ]
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