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AMERIKAI GRESIA 
RUSIŠKAS CARIZMAS.

20,000,000 Bušelių 
Kviečių Badarbiams 

Maitini.
Šį panedėlį Jungtinių 

Valstijų Senatas Washing- 
tone nutarė atiduoti iš val
džios magazinų 20,000,000 
bušelių kviečių bedarbiams 
ir nukentėjusiems f armė
nams maitinti. Šitą nutari
mą turi da užgirti žemesny
sis Kongreso butas ir prezi
dentas pasirašyti. Valdžia 
turi patiekti lėšų tiems kvie
čiams sumalti ir išsiuntinėti 
į reikalingas vietas.

Nukerta 90 Nuošim
čių Imigracijos.

Kongreso imigracijos ko
misija patarė Atstovų Butui 
priimti naują imigracijos bi- 
lių, kuris nukerta imigraciją 
90 nuošimčių. Šitam biliui 
pritarė ir valstybės sekreto
rius Stimsonas, taigi nėra 
abejonės, kad Kongresas jį 
užgirs.

Bilius reikalauja suma
žinti 90 nuošimčių visų Eu
ropos valstybių kvotas, taip 
pat Kanados, Meksikos ir 
pietų Amerikos. Filipinų 
kvotai skiriama 500 ateivių 
metams.

Jeigu šitas bilius virs įsta
tymu, o šito galima jau tikė
tis. tai iš Lietuvos galės at
važiuoti tiktai apie 35 asme
nys per metus.

RUSIJA MINĖJO LENINO 
MIRTI.

Sausio 22 dieną Rusija 
minėjo 7 metų sukaktuves 
nuo Lenino mirties. Visa ša
lis apsidengus raudonomis 
vėliavomis su juodais apy- 
kraščiais. Visur buvo laiko
mi mitingai ir kalbėtojai aiš
kino, kad Rusijoj šiandien 
daug geriau, negu kur nors 
kitur pasauly.

NEPAPRASTI ŠALČIAI 
PORTUGALIJOJ.

Portugalijoj prasidėjo la
bai aštrus šalčiai. Braganza 
mieste užsidarė visos krau
tuvės ir žmonės neišeina iš 
namų. Visi darbai lauke su
stojo. Miestas užverstas 
sniegu. Sušalo daug gyvulių. 
Pradėjo siausti influencos 
epidemija.

LENKIJOS PATRIOTAI 
NORI RAMYBĖS.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Zaleskis anądien 
paskelbė pasauliui per radio 
iš Ženevos, kad Lenkija no
rinti gyventi su visais ramy
bėj. Labai gražus noras. 
Banditai apiplėšė savo kai
mynus ir dabar nori ramy
bės.

SOCIALISTŲ PARTIJA 
SMERKIA FISHO RA

PORTĄ.

Užsimodami ant komunistų,; 
reakcininkai taiko smūgį vi

soms darbininkų organi
zacijoms.

Mes jau rašėm “Keleivy” 
apie kongresmano Fisho ko
misijos raportą Kongresui. 
Tyrinėjusi komunistų dar
buotę kelis mėnesius, šita 
komisija savo raporte pata
ria Kongresui uždrausti ko
munistų organizacijas, laik
raščius, atimti komunistams! 
pilietybę, kad negalėtų bal-l 
suoti, ir taip juos suvaržyti.) 
kad jie negalėtų Amerikoj 
nei darbo gauti, nei gyventi.

Prieš šitokį užsimojimą 
ant komunistų Amerikos So
cialistų Partija pakėlė pro
testą. Socialistai su komuni
stais nesutinka ir simpati
jų jiems neturi, bet jie prie
šingi tokiems nekultūrin
giems kovos būdams, kokius' 
siūlo reakcinė Fisho komisi
ja. Atimti gyventojams bal
są, tai reiškia ištikrujų pa
statyti juos į tokią padėti, 
kur kitokio išėjimo nėra, 
kaip tik revoliucija.

Bet tai ne viskas. Pluto- 
kratai nemano sustoti vien 
tik ant komunistų. Jie galan
da kirvį visoms darbininkų 
organizacijoms. Tegul tik 

Jiems pasiseka išleisti toki 
įstatymą prieš komunistus, 
tai jie padarys “komunis
tais” ir socialistus, ir visus 
kitus susipratusius darbinin
kus. Tam tikslui bus suda
rytas ištisas tinklas šnipų ir 
provokatorių. Kiekvienas 
streikas tuomet bus aiškina
mas kaip “komunistų dar
bas” ir visi streiko vadai bus 
areštuojami khipo “komuni
stai.” Ir “laisvoj” Amerikoj 
tuomet viešpataus nabašnin- 
ko Mikės dvasia.

Komunistų “pavojui” ne
tiki ir pati Fisho komisija. 
Bet plutokratams reikalin
gas koks nors ožys, ant kurio 
jie galėtų suversti kaltę už 
visus savo nepasisekimus. 
Jeigu pavyktų išpusti komu
nizmo baubą, tai piliečiai 
gal užmirštų apie tą baisų 
vargą, kokį ant jų užtraukė 
republikonų administracija. 
Tada gal ponas Hooveris 
vėl galėtų “runvt” į prezi
dentus. Dabar, žinoma, jam 
šansų nėra.

Kad Fisho komsijos žygis 
turi nedorų tikslų, tai su
pranta kiekvienas blaivas 
žmogus. Reikia pasakyti, 
kad net ir buržuazijos spau
da ne visa jam pritaria.

KINIJOJ BAISI PADĖTIS.
Kinijos valdžia pasiuntė 

specialę komisija ištirti ba
do apimtą sritį Šensi pro
vincijoj. Dabar šita komisija 
praneša, kad padėtis tenai 
pasibaisėtina. Žmonės kito
kio maisto neturi, kaip šie
nas ir medžių žievė, kurią 
jie trina ir valgo kaip košę. 
Nuo tokio maisto daugybė 
žmonių miršta. Kuro taipgi 
nėra. Užėjus dabar dide
liems šalčiams, žmonės ardo 
savo triobas ir degindami 
jas šildosi.

NELAIMĖ AUTOMOBI
LIŲ LENKTYNĖSE.
Automobilių lenktynėse 

Los Angeles mieste šį pane
dėlį įvyko nelaimė. Sukda
miesi dideliu greitumu apie 
kampą, keturi reisiniai au
tomobiliai sugriuvo vienas 
ant kito ir susidaužė. Vienas 
greituolių užsimušė, o kiti 

| trys susižeidė.

Witos Organizavo 
Armiją Prieš 

Pilsudskį?
Brest Litovsko tvirtovėj 

dabar sėdi daug buvusio 
Lenkijos seimo atstovų, ku
riuos tą seimą paleidus Pil
sudskio šaika suėmė. Suim
tųjų tarpe yra ir valstiečių 
vadas Vincentas Witos, bu
vęs vienu laiku ministerių 
kabineto pirmininkas. Pil
sudskio bernai kaltina jį 
“valstybės išdavimu,” nes 
jis organizavęs revoliucinę 
armiją, tiekęs jai ginklų ir 
mokinęs vartoti rankines 
granatas, kad nuverst Pil
sudskio režimą. Prie to są
mokslo prigulėję ir kiti opo- 
zicininkai, kurie dabar sėdi 
Brest Litovsko tvirtovėj. Yra 
žinių, kad Pilsudskio žval
gybininkai žiauriai kalinius 
kankina.

ITALAI SKERDŽIA 
LIBIEČIUS.

Katalikiška Italija paver
gė Libijos kraštą Afrikoj ir 
pradėjo išnaudoti jo žmo
nes. Kada šie pradeda nuo 
išnaudotojų gintis, italai 
juos šaudo. Ir šį panedėlį 
Roma giriasi pasauliui, kad 
narsi jos kariumenė Libijoj 
užėmė Kufros oazą ir užmu
šė 20 .“maištininkų.” O kata
likų Dievas sako: “Neuž
mušk!”

Liberija Šiaušiasi.
Mažutė juodveidžių res- 

Dublikėlė Afrikoje, būtent 
Liberija, labai įsižeidė, kam 
Tautų Lyga liepė jai panai
kinti žmonių vergiją. Juo
das Liberijos delegatas prie 
Tautų L'-o-os Ženevoj parei
škė, kad jo šalis su pasipikti
nimu atmetanti kitų valsty
bių mėginimą jai diktuoti. 
Dėl vergijos Liberija netu
rinti jokios bėdos. Bėda jai 
tik tame, kad ji pinigų netu
rinti. Taigi, jis sako, jeigu 
Tautų Lygai rupi Liberijos 
labas, tai tegul ji paskolina 
juodai respublikai pinigų. Ir 
kvaila, ir juokinga.

VYRO UŽMUŠĖJA PA
SMERKTA MIRIOP.

San Antonio, Tex. — Pa- 
nedėly čia buvo pasmerkta 
miriop Mrs. Clara Uhr, 49 
metų amžiaus moteris, ku
ri susidėjus su dviem karei
viais nužudė savo vyrą pe
reitą rudenį. .Jam miegant ji 
paėmė kirvį ir užkapojo jį 
lovoj. Vienas jos meilužis 
kareivis jau nuteistas kalėji- 
man, o kitas laukia teismo. 
Pastarasis prisipažino, kad 
ji siūlė jam $500, kad jis jos 
vyrą užmuštų, bet jam atsi
sakius, ji pati atliko bučerio 
darbą.

JUODAŠIMČIAI PLAKA 
MERGINAS.

Havanos mieste, Kuboje, 
viešai nuplakė 3 studentes 
merginas, kurios dalyvavo 
sukilime prieš despoto Ma- 
chado valdžią. Bet studen
tai užtai juodašimčiams at
keršijo. Keliatas studentų 
persirengė į merginų drapa
nas ir nuėjo juodašimčių 
erzint. Tie puolė mušti er
zintojus, manydami, kad tai 
ištikrujų merginos. Bet stu
dentai tuos “patriotus” taip 
apšventino, kad juos reikėjo 
vežti ligonbutin.

Uždarė Socialistų 
Radio Stotį.

Reakcininkų pastangomis 
New Yorke tapo uždaryta 
radio stotis WEVD, kurią 
Socialistų Partija buvo įstei
gus Dėbso atminčiai. Pluto
kratams nepatiko, kad per 
tą stotį socialistai ir kitos 
darbininkų organizacijos 
skelbė teisybės žodį. Ir pa
klusnus Kapitalo tarnai Wa- 
shingtone pereitą sąvaitę at
ėmė tai stogai laisnį.

Tai yra didžiausis netei
singumas iš valdžios pusės, 
ir dėl to socialistai pasiryžo 
operuoti savo stotį nežiūrint 
uždraudimo. Jei visokie bur
žuaziniai politikieriai ir biz
nieriai gali per radio maitin
ti publiką savo humbugais, 
tai kcdėl darbininkai negali 
pasakyti per savo radio tei
sybės žodžio? Juk buržua
zija visuomet triubija, kad 
Amerikoje visi lygus.

Kanada Lupa Pikta
darius Rykštėmis.
Pasirodo, kad Kanadoje 

dar labai madoje rykštės. 
Prisiųstos iš tenai laikraščių 
iškarpos aprašo 4 tokius at
sitikimus. Tūlas Harry Stap- 
leton iš Russell, Man., už su
mušimą savo žmonos buvo 
nuteistas 6 Mėnesiams kalė
jimo ir prie to da nuplaktas 
rykštėmis. Winnipege keli 
ukrainiečiai plėšikai taipgi 
buvo nuteisti kalėjiman ir 
nuplakti bizūnais. Plėšikas 
Housley tam pačiam Winni- 
pege gavo 3 metus kalėjimo 
ir 5 smūgius per nuogą sėdy
nę. Hamiltone William Han- 
ley už pardavinėjimą narko
tikų gavo 5 metus kalėjimo 
ir 16 kirčių. Ir nežiūrint visa 
to, plėšimai Kanadoje kar
tojasi vis tankiau ir tankiau. 
Du jauni banditai Winnipe- 
ge prisipažino papildę net 
39 plėšimus.

3 METŲ MERGAITĖ KE
LIAUJA 4,500 MYLIŲ.
Šiomis dienomis Liver- 

poolin atvyko garlaiviu trijų 
metų mergaitė iš Lenkijos. 
Ji keliauja į Kanadą. Prie 
jos rūbų yra prisiūtas lenkų, 
vokiečių ir anglų kalbomis 
šitoks raštas: “Mano vardas 
yra Olga Kamovicz. Aš esu 
3 metų amžiaus ir važiuoju 
viena pati į Kanados Mont- 
realą. Prašau pasirūpint, 
kad aš saugiai pasiekčiau 
Liverpoolį ir išplaukčiau 
‘Laurentic’u’ 17 sausio.”

Ji važiuoja Kanadon pas 
savo motiną. Jos kelionė bus 
4,500 mylių ilgio.

PROVIDENCE SUSTREI
KAVO VEŽIKAI.

Providence, R. I — Perei
tą sąvaitę čia sustreikavo 
taxicabų vežikai. Jie reika
lauja pripažinti uniją, 10 va
landų darbo ir po 45 centus 
mokesties už valandą. Kom
panija atsakė, kad jeigu jie 
paskirtu laiku negrįš į dar
bą, tai visi skaitysis atstaty
ti.
PERŠOVĖ PROHIBICIJOS 

ŠNIPĄ.
Detroite tapo peršautas 

prohibicijos šnipas Harry 
Sominski, kuris šnipinėdavo 
daugiausia priemiesty Ham- 
tramck. kur gyvena daug lie
tuvių.

kratai Laimėjo Rin- Slinkiai Stenėjo Kalnas, 
kimus. Q y jį peIį||į^——. -------- 4

Pereitą sąvaitę Suomijoj 
buvo prezidento rinkimai, 
socialdemokratai skaudžiai 
sumušė lapujiečius (fašis
tus). Nors galutinų žinių kol 
kas da nėra, bet sprendžiant 
iš tų davinių, kurie jau pa
aiškėjo, matyti, kad social
demokratų kandidatas Re- 
lander vėl liks Suomijos pre
zidentu. Fašistinė lapujiečių 
organizacija statė prieš jį 
savo kandidatą Svinhufvu- 
dą, bet pasirodo, kad Suo
mijos liaudis už fašistų erštą 
nebalsavo.

Socialistai Nusiuntė 
Vagoną Maisto 
Streikieriams.

Amerikos Socialistų Par
tija organizavo komitetą 
šelpti streikierių šeimynas 
Danvillėj, kurias kapitalis
tai su valdžios pagalba iš
metė iš namų ant sniego. So
cialistų komitetas pradėjo 
rinkti pinigus ir drapanas. Ir 
pasekmės buvo tokios, kad 
pereitą' sąvaitę socialistai 
nusiuntė badaujančioms šei
mynoms visą vagoną maisto 
ir drabužių. Tenai 4,000 
darbininkų streikuoja j‘.u _ 
17-tą sąvaitę.

Kunigas Sugautas 
Su Svetima Pačia.

Kansas Citv mieste perei
tą sąvaitę policija areštavo 
katalikų kunigą Edwardą 
Taylorą, kuris buvo atbėgęs 
tenai iš kitos valstijos su far- 
merio Abrell’o jauna pačia. 
Ji prigulėjo prie jo parapi
jos, todėl jis ją pažinojo ir 
ėmė ją vilioti nuo vyro. Far- 
merys Abrell sako, kad kun. 
Taylor gana dažnai atsilan
kydavo pas jį ant farmos į 
“svečius.” Anądien jis neti
kėtai parėjęs namo ir užklu
pęs tą “dūšių ganytoją” da
rant visai nekunigišką dar
bą. Farmerys sakosi taip 
perpykęs, kad bemaž ko ne
nusukęs galvos tam “doros 
mokytojui.” Jis pagriebęs jį 
už sprando ir taip traukęs 
žemėn, kad kunigas nusiri
tęs grindimis kaip koks mai
šas.

Po šitos pirties kun. Tay
lor dingęs, bet kartu su juo 
dingusi ir Abrell’o pati. Pa
aiškėjo, kad kunigėlis pavi
liojo ją nuo vyro ir pabėgo 
automobilium į Kansas City. 
Farmerys bet gi juos susekė 
ir išėmė varantą. Policija 
areštavo abudu, kunigą ir 
moterį.

5 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
GĖRIMO.

Ashland, Ky. — Pereitą 
sąvaitę čia nusinuodijo 5 vy
rai. Jie ištisą naktį gėrė taip 
vadinamą “anti-freeze mix- 
ture,” kuris yra pilamas į au
tomobilių radiatorius, kad 
žiemos laiku vanduo neuž
šaltų.

UŽPUOLIMAS ANT 
TRAUKINIO.

Ohio valstijoj pereitą są
vaitę 6 ginkluoti banditai 
užpuolė ir apiplėšė greitąjį 
traukinį. Vienas pasažieris 
buvo peršautas, o penkiems 
atimta $2,670.

Sako, Hooveris Pa
slėpęs 9,000,000 

Bedarbių.
Darbininkų spaudos agen

tūra, Federated Press, pra
neša iš Washingtono, kad 
prezidentas Hooveris paslė
pęs raportą, kuris rodė, jog 
Amerikoje dabartiniu laiku 
yra 9,000,000 žmonių be 
darbo. Tas raportas buvęs 
padarytas Metropolitan Life 
Insurance kompanijos ir pa
tiektas Hooverio Nedarbo 
Komisijai, kurios pirminin
kas yra pulk. Woods. Kada 
ponas Woods pasakęs apie 
tą raportą ponui Hooveriui, 
pastarasis liepęs tuojaus už
rakinti tą dokumentą į vaul- 
tą, kad niekas apie jį nesuži
notų. Tokie bent paskalai 
dabar vaikščioja po Wash- 
ingtoną. Senatorius La Fol- 
lette daręs žygių tą raportą 
išgauti, bet jam tuojaus bu
vęs užkirstas kelias. Hoove
ris nenorįs parodyt Ameri
kai ir visam pasauliui, kad 
jam šeimininkaujant taip su
smuko šalies ūkis.

Mirė Skebo Peršau
tas Vaikas.

Marion, N. C. — šiomis 
dienomis čia mirė Buckne- 
rių 14 metų vaikutis, kurį 
pernai peršovė kompanijos 
skebas. Čia tada streikavo 
audėjai. Audinyčios kompa
nija prisisamdė skebų ir ap
ginklavo juos. Vieną vakarą 
tie niekšai pradėjo šaudyt į 
streikuoiančių darbininkų 
stubas ir viena kulipka pa
taikė minėtam vaikui. Ji iš
mušė jam dantis, suardė ton- 
silius ir įstrigo pakaušyje. 
Vaikas sirgo 10 mėnesių ir 
dabar mirė. Nors buvo liudi
ninkų, bet šerifas atsisakė 
skebus areštuoti, o guberna
torius iš savo eilės atsisakė 
šitą reikalą tyrinėti. Ot, jei
gu streikieris butų skebą nu
šovęs, tai tuomet desėtkai 
darbininkų butų į kalėjimą 
sugrusta. Taip bus visuomet, 
pakol darbininkai rinks į 
valdžią republikonus ir de
mokratus.

NUTEISTAS PAKART, 
KAM PADEGĖ NAMĄ.
St. Louis, Mo. — Trys me

tai atgal Ralph Pierson čia 
padegė savo h otelį, nes biz
nis ėjo prastai ir jis norėjo 
gauti pinigų iš apdraudos 
kompanijos.“ Bet gaisre su
degė 7 žmonės, kurie tuo lai
ku tenai nakvojo. Sąmoks
las išėjo aikštėn ir dabar tei
smas nuteisė Piersoną užtai 
pakarti. Naktinis sargas bu
vo pakartas užtai pereitą ru
denį, o dar du kaltininkai 
laukia teismo.

GAISRAS BEPROČIŲ 
PRIEGLAUDOJ.

Quebec, Kanada. — šv. 
Mykolo Arkaniuolo bepro
čių prieglaudoj andai kilo 
ugnis, kuri sunaikino visą 
tos įstaigos sparną rytų pu
sėj ir padarė $700,000 nuos
tolių. Bepročių tame skyriu
je buvo daugiau kaip 1,000, 
bet visi buvo išgelbėti.

TOKIE WICKERSHAMO 
KOMISIJOS VAISIAL

Vienuolika vyrų per 20 mė
nesių tyrinėjo prohibiciją, 
suvalgė $500,000 ir parašė 

raportą, su kuriuo jie patys 
nesutinka.

Apie 20 mėnesių atgal 
prezidentas Hooveris pasky
rė iš 11 vyrų komisiją, kad 
ji nuodugniai ištirtų prohibi
cijos klausimą ir paskui pa
tiektų jam raportą. Komisi- 
jon inėjo keli kunigai, keli 
profesoriai, keli advokatai 
ir senas republikonų politi- 
kieris Wickersham. Jisai bu- . 
vo paskirtas tos komisijos 
pirmininku, todėl ir visa ko
misija yra vadinama jo var
du.

Kongresas buvo paskyręs 
tai komisijai pusę miliono 
dolerių. Komisija dirbo, 
kaip sakėm, apie 20 mėne
sių. Darbas buvo nelengvas. * 
Reikėjo ir pulmanais pasiva
žinėti, reikėjo visokiuose ho- 
teliuose gyventi, reikėjo 
daug storų steikų ir vištų su- 
valgyt, pakol $500,000 buvo 
pravalgyta.

Kai pusė miliono dolerių 
pasibaigė, tai ir Wickersha- 
mo komisija savo darbą už
baigė. O užbaigus parašė la
bai durną raportą. Jis susi
deda iš 75,000 žodžių, nu
šviečia prohibicijos supuvi
mą. graftą, žmogžudystes 
ir tt, ir ant galo pataria tęs
ti tą “garbingą bandymą” 
toliaus.

Po tuo raportu pasirašo 
visa 11 komisijos narių.

Bet atskiruose savo pra-. ’ 
nešimuose jie šitam raportui 
priešinasi. Iš vienuolikos na
rių, septyni reikalauja pro
hibicijos įstatymą tuojaus 
atšaukti.

Tai yra tikra komedija. 
Iš to raporto dabar juokiasi 
visa šalis. Columbijos unp 
versiteto prof. Butler pasa
kė : “Sunkiai kalnas stenėjo, 
sunkiai kamavos, o pagimdė 
tik peliukę.”

Rimtesni žmonės piktina
si. Washingtone yra mano
ma, kad tas raportas išėjo 
toks kvailas dėlto, kad Hoo
veris privertė komisiją pa- ’ . 
keisti jo turinį, kuomet at
skiri komisijos narių prane- * 
Šimai buvo jau patiekti ir jų’ 
pakeisti nebuvo galima. To
dėl ir išėję taip, kad nors ko- 
misijos nariai siūlo prohibi- * 
ciją atšaukti, bendras jų ra- 
portas pataria ją palaikyti. ' •

Kai kurie senatoriai jau 
norėjo šaukti Wickershamo 
komisiją ir reikalauti pasi
aiškinti, kaip ji priėjo prie 
tokių prieštaraujančių išva- . 
dų. Bet Hooverio šalininkai 
tam pasipriešino.

*
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SAKSONIJA NORI DAU- 
G1AU BIZNIO SU RUSIJA

Saksonijos seimas Dres- 
dene priėmė savo vyriausy
bės sumanymą padidinti 
50 nuoš. valstybės garantijų 
tiems biznieriams, kurie no
ri daryti biznį su sovietų Ru
sija. Pereitais metais Saksb- 
nijos biznieriai turėję iš Ru
sijos $28,290,000 vertės už
sakymų ir jiem nebuvę nuos
tolių nei vieno pfenigo.

t
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KODĖL KITATAUČIAI 
LIETUVOJE PRALEN

KIA LIETUVIUS?
Brook'lyno “Vienybė 

svarsto klausimą, kas čia'

lietuvių emigracija buvo pa
krypusi. šiandien šiai emigra
cijai duris jau uždarė. Kanada, .
Brazilija. Argentina, Pietų Af- smeizią. 
rika, .Australija daugiau atei
tų neįsileidžia. Apie lietuvių;

S APŽVALGA i
priežastį atspėti, bet neat
spėja. O neatspėja dėl to, 
kad nemoka visuomeninio 
srvvenimo reiškiniu anali- 
žuoli. Negyvoj gamtoj visus 
reiškinius gimdo fizinės ar
ba cheminės priežastys, o 
žmonių visuomenėj viską 
nusprendžia ekonominis de
terminizmas.

Sekdami ekonomini de
terminizmą mes atrasime,. 
kad kitataučiai Lietuvoje 
pralenkia lietuvius ne dėl ti
kėjimo ir ne dėl politikos, 
bet dėl grynai ekonominių 
priežasčių. Visų pirma pa- 
statykim klausimą, koki vi- 

- suomenės luomą Lietuvoje 
; sudaro lietuviškasis elemen

tas? Atsakymas bus: uki-

NEVISI KLERIKALAI 
VYTAUTĄ GARBINA.
Vadinami “Vytauto me

tai” jau pasibaigė, bet atža
gareivių spauda vis da nega
li to “garbingo” kunigaikš
čio pamiršti.

Kaip žinoma, tarp tauti
ninkų ir klerikalų ėjo varžy
tinės už Vytautą. Vieni no-. 
rėjo Įrodyt, kad jis buvęs 
garsus “tautos vadas.” nely
ginant kaip Smetona, o kiti 
gvoltu šaukė, kad Vytautas 
buvo šventas žmogu>. nes 
Lietuvoje Įvedė krikščiony
bę, pristatė daug bažnyčių 
ir tt.

Mums, iš šalies žiūrint Į 
šitas “sorkes,” buvo juoko. 
Bet čia norisi konstatuoti tą 
faktą, kad nevisi ir 
Vytautą i šventuosius kėlė.

štai, “Lietuvos žinios" - .. ..... .
rašo toki ivvki Papilės baž-■50 ir verciasi 13 biznio, 
nyčioje: * ! Biznieriai visuomet būna

' apsukresni ir turtingesni už Papues klebena.. kun. An- linkus. 0 todėl propor. 
tanas Sveistrys. sakydamas ^„3,^ imant. ju vaiku 
pamokslu snamnkus.oms , pa-1 universitete vra dauįiau. nel 
maldas organizacijoms pasakė. ■ liPtuviu * 
kad musų Didysis kunigaikštis Į® ’ ~_________
Vytautas buvęs šelmis' dėl to. Į UETUVOS SPAUDA PA- 
kad Rusijos kraštuose dėjęsis ( SMERjęg “GRAŽUOLIU” 
stačiatikiu, nors buvo priėmęs į v
katalikų tikėjimą.” RINKIMĄ.

• .-j _*• 1 ! r I Mes jau rašėme “Kelei-Reikia pridurti, kad poli-1 . „ < } . gatviniu
timais sumetimais Vytautas 4n4ciiu laikraštis Lietuvo- 
netik savo tikėjimą keitė, Į^n^UU_la ik rastis Lietuto 
.. - . J . je sumanė nnkti iš Lietuvosbet ir savo žmoną uzstatyda-iJ 
vo kryžeiviams. Rimti ir 
garbingi žmonės to juk ne
daro.

MIELAŠ1RDYSTES SESERŲ NAMAS

Mielaširdystčs Seserų organizacija nusipirko sau šitą naiaą su 900 akrų žemės netoli Washingt«no mies o 
Čia bus tos organizacijos centras ir gyvens visa jos valdybą. Mielaširdvstės Seserys užsiima mokymu ir ligonių 
slaugymu.

LIETUVOS IŠEIVIAMS j KUR EINA TIKINČIŲJŲ jeigu tėvas pasiima vaiką, 
UŽDARYTI KELIAI. ŽMONIŲ AUKOS. ; tai motina primoka jo tėvui.
Vienas laikraštis pastebi,! T,KuomeE , n\espanašom Rusija atmetė praktinai 

Į "Keleivy, kad tikėjimas ir visus papročius ir doros su- 
bažnyčios kunigams yra rei-! pratimą, kokio laikosi va- 
kalingos tik tam. kad galėtų kaių Europa, sako rašyto- 
Dievo vardu išnaudoti nesu- jas Hindus.

* ’> Jis pasirodė savo kalboje 
sau tūkstančius, tai kunigų1 aiškus sovietų tvarkos šali- 
spauda išvadina mus “be
dieviais” ir sako, kad mes

• kunigai nįnkus. O kaip ir kur gyvena; kad Lietuvos darbininkams) 
uskėlė. į kitataučiai? Jie daugiausia,-au nebeliko į<ur važiuot 
nios” ap- susispietę Lietuvos miestuo-
•a- , - n-von'io:! i« hiznin įuuvuw

“Kraštai. Į kuriuos pokarinė sipraturius žmones ir krauti

t kė ima keitė sensacij^ laikraštis Lietuv°- tiKejimą heite, „„kti £ T.iotnvn^
merginų “gražuolę”—“Miss 

'Lietuva.” Visa rimta spau
da ir veikėjai šitą sumany- 

) mą aštriai pasmerkė. “So- 
i cialdemokratas" pasakė, 
kad šitokie dalykai gali at
eiti galvon tiktai dykaduo
niams, kurie neturi ko veik- 

■” į ti-
Kiti sako, kad tai yra ak- 

kakas, kad žydai ir kiti sve- Jas užsienio biznierių seki- 
timtaučiai Lietuvoje parodo mas. Lietuvoje tokiems reis- 
daugiau apsukrumo, negu kiniams nesą nei sąlygų, nei 
patys šalies šeimininkai —' pateisinimo, 
lietuviai? Ji ima pavyzdi iš i 
moksleivijos. Girdi:

“Lietuvos Universitete viso 
yra 3,727 studentai: 2.498 lie
tuviai. ir 1.229 kitataučiai. Sve
timtaučiu studentų nuošimtis 
siekia arti 33. arba netoli treč
dalis aukštesni Lietuvoj moks
lą einančiii studentų sudaro ne
lietuviai.

“Lietuvių yra 67 procentai, 
arba praktiškai, du trečdaliu ■ 
viso skaičiaus. Tuo tarpu Lie
tuvos gyventojų 85 proc. suda
ro lietuviai, ir tik 15 proc. kita
taučiai. Butų daugiau negu be
šališka ir teisinga, jei lietuvių 
moksleivija sudalytų propor- 
cionali nuošimti gyventojų 
skaičiui. Bet taip nėra, 
tautu moksleivija žymiai nu
stelbia lietuvius, šalies šeimi
ninkus. Ypatingai tuo naudo
jasi žydai. Jie tesudaro 7 proc. boikotuoti tą užsienio madų 
Lietuvos gyventojų, o jų tau- pamėgdžiojimą.
tos studentų Lietuvos univer-j Lietuvos literatas Putinas 
sitete yra net 27 ir pusė nuo- sako: 
šimčio. Toli prašokę proporci
ja!

“Kodėl toks lietuvių tautai | 
nepageidaujamas, neprielankus' 
ir nesveikas apsireiškimas ?! 
Studentai priimami per tą pati 
sietą sijojant. Kitos tautos nė
ra paperkamos. Faktas tas. 
kad lietuvių yra mažiau apli- 1 
kantų. Bet kodėl ?”

Ir “Vienybė” mėgina at- j 
spėti, kodėl taip yra. Jai ro-' 
dosi, kad čia yra kaltas tikė- j 
jimas ir politika. Seni tėvai 
norį, kad jų vaikai eitų Į ku
nigus, o studentai neturį 
prie to pašaukimo, ir dėl to 
jų karjera būna sunaikinta. 
Vadinas, čia kaltas tikėji
mas. Paskui seka politika. 
Kitataučiai grupuojasi į 
“tautines grupes,” tuo tarpu 
kaip “mūsiškiai pasidalinę į 
partijas — pešasi už tuščią 
maišą.” Ir taip, kuomet jie 
“siekia šiltų vietų per politi
nes peštynes, kitatautis mo
kosi ir išmoksta.”

“Vienybė" čia mėgina

Tūla Lietuvaitė “Lietuvos 
•Žiniose" smerkia “gražuo
lių” rinkimą kaipo nerimtą 
ir moterį žeminantį darbą. 
Girdi, vyrai suvarys mergi
nas i krūvą ir žiūrės, kuri iš 
to būrio geriau jiems patiks. 
Tai lyg ir karvių butų paro
da. kur už geriausia suaugu
si galviją duodamas meda
lis.

Išparodžius. kaip toks 
dalbas yra nerimtas ir be
prasmis, autorė pataria 
“gražuolės” rinkėjams pasi
rūpinti geriau kultūros rei
kalais, moterų apšvieta, o ne 
lėlėmis žaisti.

Lietuvos katalikų moterų 
.. Kitų sąjunga paskelbė net protes

tą prieš “gražuolių konkur
są” ir pataria visoms Lietu
vos moterims ir merginoms

“Grožio ‘karalienių’ rinkimai 
yra vakarų Europos ir Ameri
kos niekadėjų prasimanymas. 
Pamėgdžioti tokius dalykus 
Lietuvai nedera ir netinka. Pa
čią ‘gražuolių’ rinkimo proce
dūrą laikau moterims užgau
lingą ir Jas žeminančią. Nesu
prantu. kaip save gerbianti 
moteris gali leisti, kad jos gro
žis butų viešai diskusuojamas, 
svarstomas ir pagaliau pave
damas visokių biznierių bei mi
nios nuosavybei ir cinizmui.”

Maždaug taip pat išsireiš- 
kia ir žinomas visuomenės 
veikėjas Vaižgantas. Jis 
sako:

“Ištyrimas visų galų, kurie 
tobulesni, gali būti ciniškas, kai 
komisiją sudarys vieni vyriš
kiai. dar nerimti, jauni pašaipi
ninkai.”

“Keleivis” visuomet buvo 
tos nuomonės, kad “gražuo
lių” rinkimas yra nerimtas ir 
beprasmis darbas.

Kad kunigai ištikrujų su
renka iš vargšu tūkstančius 

emigraciją i Jungtines Valsti- dolerių ir paskui tuos pini- 
jas rei kalbėti neapsimoka. Pa- £P* savo gaspadinėms bei 
skyrus 1924 metais lietuviams 
kvotą apie 350 kasmet, jau gal 
niekad ateity i J. V. neplauks 
tie tūkstančiai lietuvių, kurie 
pirm karo plaukdavo.

"Kanada, kaip žinoma, emi
graciją uždraudė rugsėjo mė
nesy. Įsileidžia tik lietuvius 
ūkininkus su kapitalu. Tokių, 
suprantama, iš Lietuvos 
emigruoja.

"Argentinos konstitucija 
leidžia emigracijos visai 
drausti, tat. valdžia išleido 
tvarkymą. Įsileisti tik tokius 
ateivius, kurie sumoka 831.85 
už vizą. Tas neturtingesniems. 
prie kurių dauguma lietuvių 
ateivių priklauso, kelią užker
ta.

“Brazilija šiomis dienomis 
paskelbė, kad Įsileis tik tuos 
ateivius, kurie su savim atsi
veš po 8250. Tuos pinigus turės 
turėti kiekvienas virš 12 metų 
amžiaus.

“Tokiu budu. lietuvių emi
gracijai visi keliai užsidarė, ar 
žymiai pasunkėjo. Kaip ilgai 
jie bus uždari, priklausys nuo 
pasaulinio biznio padėties. Ka
nadai, Brazilijai ir Argentinai 
žmonės reikalingi, bet ne tada, 
kada ir esami neturi iš ko pra
gyventi. Galima spėti, kad 
emigracijai durys bus kietai 
uždarytos kokius du-tris me
tus.”

Sakoma, kad kas metai 
Lietuvoje priauga 15,000 
naujų gyventojų. Taigi ištik- 
ro kįla opus klausimas, kur 
tie žmonės susiras pragyve
nimo šaltini.

---- ) gaspadinėms bei 
kitoms davatkoms atiduoda, 
tai paliudija ir “Lietuvos Ži
nios," kurios dabar rašo:

“Kun. Juras iš Amerikos 
šiomis dienomis atsiuntė 10.000 
litų ateitininkų reikalams. Ki
ti kunigai taip pat labai gau
siai ateitininkams aukoja.”

Ateitininkai, tai Lietuvos 
brostvininkų ir davatkų or
ganizacijos. iš kurios klebo
nai renkasi sau jaunas gas- 
padines ir zakristijonus.

Suvargę Amerikos lietu
viai katalikai, kurie aukoja 
čia savo “dūšių ganytojams” 
paskutinius savo dolerius, 
turbut ir sapnuot nesapnuo
ja. kas jų aukas sudoroja.

Tikyba Rusijoj Iš
nyksianti Visai.

SAVAS BIAURESNIS UŽ 
SVETIMĄ..

Pasakodama savo atsimi
nimus apie 1905 metų revo
liuciją, liaudininkų veikėja 
Felicija Bortkevičienė “Lie
tuvos Žiniose” prisimena ir 
apie pralotą Olšauską, kuris 
tada padėdavo caro žanda
rams revoliucionierius areš
tuoti. Jis buvo Įskundęs ca
ro valdžiai net ir “Lietuvos 
Ūkininką," kuris tuomet ėjo 
Vilniuje. Ir teisme jisai būti
nai reikalavo, kad šitas ku
nigų nekenčiamas laikraštis 
butų uždarytas, nes kitaip jo 
sukurstyti valstiečiai pradė
sią plauti rusus valdininkus.

Bet buvęs tuomet Vilniaus 
gubernatorius Veriovkinas 
teismui paaiškinęs, kad to
kio pavojaus iš spaudos jis 
nematąs. Taigi pasirodo, 
kad savas patriotas yra ar
šesnis da ir už svetimą juo
dašimtį.

Broliai lietuviai! Proteetuo- obalsį:
kime prieš 20-to amžiaus 

inkviziciją.
Pereitų metų “Keleivio" 

45-tame numery tilpo drg. 
Eks-kalinio baisus aprašy
mas. kaip Lietuvoje nežmo
niškai elgiamasi su politi
niais kaliniais. Perskaičius 
tą straipsni šiurpas krečia. 
Įsivaizduoti sunku, kad kul
tūros _ _____ _____
žmogus žmogų taip žudytų. ■ įr tokių, kuriems kvepėjo

Eks-kalinio aprašyme 
skaitom, kad lietuviškos ink
vizicijos auka buvo stud.l 
Vosylius ir kiti. Kam teko 
nors pripuolamai pakliūti 
Lietuvos “tautininkų,” arba 
teisingiau pasakius, Lietu
vos budelių naguose, tas pil
nai sutiks su Eks-kalinio pa
rodymais.

Drg. Krukonis aprašyda
mas savo pergyventus kry
žiaus kelius, “Lietuvos faši
stų vergijoj,” irgi tvirtina, 
kad Lietuvos “didvyriai” 
vartoja žiaurias tardymo 
priemones.

Lietuvių tauta, šimtme
čius vergaudama sveti
miems, ypač rusų carui, nu
stojo daug gerų savo sūnų. 
Jie buvo aukomis to žvėriš
ko siaubūno, kuris savo kru
vina letena manė nuslopinti 
tautines liaudies teises. Bet 
despotas skaudžiai apsivylė.

“Viskas liaudžiai ir 
viskas per liaudį.” Tai buvo 
vienas demokratiškiausių 
principų. To obalsio vedami, 
lietuviai atsispyrė prieš 
daug galingesni priešą ir 
sukurė savo valstybę. Ro
dos, liko tik įgyvendinti tas 
gražus obalsis ir duot ramy
bę tiems kūnams, kurie gra
žaus tikslo siekdami krito 
nelygioj kovoj.

ir progreso amžiuje, Deja... musų tautoj radosi 
' ir tokių, kuriems kvepėjo 
baudžiauninko engėjas dva- 

! rininkas ir žibučiais apkars- 
jtytas karalius. Jie pamina 
gražų obalsį ir liaudies tei
ses, ir tūlą vokieti “karū
nuoja” Lietuvos karalium. 
Veltui jų darbas:- tik ką iš
dygusiam karaliui, karūna 
nuo galvos nukrinta, nes 
liaudis trokšta laisvės.

Nepasisekus čia, “tikrieji 
patrijotai” iš pasalų puola 
liaudies pastatytus žmones 
ir kruvinu batu patrempia 
liaudies teises. Tos liaudies, 
kuri išsaugojo mus kalbą, 
papročius ir iškovojo nepri
klausomybę. Tos liaudies sū
nūs žudo, kankina, kalėji
muose pūdo. Čia aš tave bro
li, lietuvi, paklausiu kas ge
riau: ar ruso nagaika, ar to 
paties lietuvio kulipka krū
tinėn?...

Visos diktatūros, visos 
despotijos vienodai žiau
rios, nepakenčiamos. Bet... 
skriauda nuo svetimo žmo
gaus lengviau pernešti, negu 
nuo savo artimo.

Čia norisi sušukti: “Liau
kitės ‘patriotai,’ ‘tautinin
kai’ ! Praregėkit, nes dabar 
esat apjakę! Nebeužtvenk- 
sit upės bėgimo. Nebeišplė- 
šit iš liaudies laisvės troški
mo! Laisvę ragavę — ver
gais nebūsim! Mes ją atgau- 
sim, nežiūrint kiek tai kai
nuotų. Atsiminkit, ponai,, 
kad kas ginklu kariauja, tas 
nuo ginklo žūna.”

Broliai išeiviai!... Mes 
esam tos liaudies dalimi, ku
ri dabar kenčia kalėjime ir 
visaip budelių kankinama. 
Lietuva dabar — vienas išti
sas kalėjimas. Ar gi mes lei
sim tai liaudžiai nekaltai 

i žūti? Ne!... Protestuokime 
! griežčiausiai. Paduokim 
: jiems brolišką ranką. Prade- 
j dant karšta ja Brazilija, Ar- 
' gentina, šiaurine Amerika 
; ir Kanada, gelbėkim musu 
įbrolius kalėjimuose. Siųski- 
I me aukas politinių kalinių

ninkas. Ar jis taip kalba iš 
savo širdies, ar skleidžia to
kią propagandą už atlygini
mą, tai niekas nežino. Te
čiaus kada pabaigus jam 
kalbą klausytojai apipylė jį 
visokiais paklausimais, tai 
jisai pripažino, jog Ameri
koj darbininkas gyvena 
daug geriau negu Rusijoj, ir 
jis taip pat pripažino, kad 
Maskvoje šiandien nebūtų 
galima sušaukti tokį susirin
kimą. kaip šitas, kur jis šitą j Vietoj vieno nužudyto ar iš- 
paskaitą skaitė, jeigu tamej tremto Sibyro tyrlaukiuose, 
susirinkime kalbėtojas girtų Į šimtas širdžių, jaunų kruti- 
kitos valstybės tvarką. Tik-; nių užsidegdavo keršto liep
tai Rusijos kaime esą šiek sna. Caro budeliai apsilpo ir 
tiek laisvės, jis sako: mieste prieš liaudies teises neatsi- 
gi laisvės nesą.

Apie religiją jisai pasakė, 
kad už penkių metų Rusijoj 
cerkvių jau nebusią, nes ne
busią kam jas užlaikyti. Gi 
be pinigų bažnyčia turi iš
nykti.

Rašytojas Maurice Hin- 
dus turėjo anądien Bostone 
paskaitą temoje: “Rusija— 
šalis kokios dar nebuvo.” 
Bet jis aiškino daugiausia 
etinę Rusijos gyvenimo pu
sę. Jis yra buvęs Rusijoj jau 
8 kartus ir parašęs apie ją 
3 knygas. Nors Rusijoj da
bar esanti neapribota jung
tuvių ir persiskyrimų laisvė, 
Rusija esanti švariausia ša
lis visam nasauly. Tokio pa
sileidimo ir ištvirkimo, koks 
matosi kitose šalyse, Rusi
joj visai nesą.

Tikybos klausimu Rusijoj 
irgi niekas žmonių nevar
žąs. Jei suaugęs žmogus te
nai norįs garbinti Dievą ar 
Velnią, jam niekas to ne- 
draudžiąs. Bet vaikams, ne
sukakusiems 18 metų am
žiaus, tikybos brukti neva
lia. Pasiekę pilno proto jie 
patys gali nuspręsti, ai' jiems 
religija reikalinga, ar ne.

Nors suaugusiems žmo
nėms tikyba nedraudžiama, 
tečiaus maldininkų skaičius 
bažnyčiose baisiai mažinasi. 
Net kaimiečiai, kurie visur 
sudaro dievobaimingiausį 
elementą, Rusijoj pradeda 
bažnyčių jau nebelankyt. 
Jungtuvės atliekamos labai 
paprastu ir lengvu bildu be 
kunigų ir popų pagalbos. 
Tam tikras valdininkas pa
ima jaunavedžių pasižadėji
mą kurti šeimynišką gyveni
mą, ir to užtenka. Jeigu vė
liaus pasirodo, kad vyras ne
gali su moteriške susitaikyt, 
jiedu gali persiskirti. Kur 
nėra vaikų, persiskyrimas 
labai lengvas. Bet kuomet 
yra vaikas, tai paprastai mo
tina jį pasiima, o vyras mo
ka jai trečdalį metinio savo 
uždarbio, iki vaikas pasie
kia 18 metų amžiaus. Bet

VILNIUI VADUOTI AU
KŲ DABAR NERENKA.
Vilniui vaduoti sąjunga 

praneša, kad ji jokiu rink
liavų dabar nedaro ir nieko 
nėra Įgaliojusi rinkti aukas.

laikė. Kražių kruvinos sker
dynės nieko nenulėmė. Ga
lingas budelio kardas iškri- 

; to iš rankų ir sutrupėjo.
Veikliausieji Lietuvos su- 

; nųs negalėdami gyvent tėvy- 
1 nėj, priversti buvo emigruo
ti svetur. Daugiausia jų pate
ko į Amerikos Jungtines 
Valstijas ir čia nenuilstamai 
dirbo ir tikslą atsiekė.

Subyrėjus caro priespau
dai, lietuviai laisviau atsi
kvėpė ir 1918 metais iškėlė

JIS REIKALINGAS KIEKVIENUOSE 
NAMUOSE

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

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

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

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

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

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metą Kalendoriuje daug 
pamokinimą bei patarimą, daug gražią eilią, juoką ir 
paveikslu.

Kalendoriaus kaina 50 centu. “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 ženkleliu prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

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

šelpimui. Gelbėkim vien
minčius jų sunkioj kovoj dėl 
visuomenės labo. Tegul ne
mano aklieji budeliai, kad 
jie vainikuosis karaliais w 
atstatys sugriautus dvarus.

Taigi dar kartą sakau: pa- 
duokime viens kitam broliš
ką ranką, o tikslą atsieksi
me. t. y. susilauksime demo
kratiškos santvarkos musų 
tėvynėj. Tuomet ir mums, iš
eiviams, malonu bus grįžti į 
tą mylimą kraštą, kur mus 
sutiks su išskėstomis ran
komis kaip tikrus jos sūnūs, 
o ne kaip posūnius.

P. Montrealietin.

SENOVĖS PRŪSUOSE 
BUVO DEGINAMOS 

NAŠLĖS.
Netoli Karaliaučiaus tapo 

atkastos senovės kapinės, 
kurios liudija, kad apie 3,- 

i 000 metų atgal tenai vyrui 
i numirus jo žmona būdavo 
!gyva sudeginama ant jo ka
po.

i --------------------
BULGARIJA UŽSIMANĖ 

PROHIB1CIJOS.
Bulgarijoj paskutinėmis 

dienomis prasidėjo agitaci- 
i ja už panaikinimą svaigina
mų gėrimų, taip kaip Ameri
koje dabar yra. Bulgarai 
turbut nežino, kad Amerika 
jau ruošiasi savo prohibici- 

, ją atšaukti.
t



AMERIK

t

I(-)

Duoda Paaiškinimi

SLOAN’S Liniment

21

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

I

JONAS GIRDŽIUS
22 K1RKPATR1CK STREET, 

PITTSBURGH, PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

i

KELEIVIS

Strėndiegiis?—šis jums 
pagelbės

Aštrys "reumatiškys” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Nega i 
naktims miegoti. Negali pasu- 
judinti be skausmo. Koks neti
kėtas laimikas yra Sloan’s Lini
ment!

No. 5. Sausio 28 d., 1931 m.

MARLIN, PA. 
Anglių karalijoj.

Musų apylinkėj dirba tik1 
trys anglių kasyklos. Visos 
kitos dėl vandens stokos 
prieš Kalėdas sustojo.

Daugelis tur būt mano, 
kad anglies išvalymui van
dens nedaug tereikia. Vie
nok jo suvartojama po 5,- 
000 galionų kiekrieną minu
tę. Per dieną suvartojama 
3,000.000 galionų vandens. 
Juomi išplaunama 1,500 ka
riukų arba 6,000 tonų ang
lies.

Apie 20 metų atgal, ši
tuos akmenis iš anglies rink
davo rankomis jauni vaiki
nai ir seniai. Prie šito darbo 
jų dirbo šimtai, bet dabar 
patobulintos mašinos iš jų tą 
darbą atėmė. Tam tikrais lo
viais ir audeklais leidžiama 
vandens srovė. Anglį, kaipo 
lengvesnį, vanduo nuneša, 
o akmenys nuskęsta ir lieka.

Apie tokias mašinas ang
lies magnatai jau senai gal
vojo. 1909 metais Tomaąue, 
Pa. Stasys Miliauskas buvo 
išradęs tam tikrą mašiną 
Sužinoję apie tai kasyklų 
savininkai atvyko pas Mi
liauską ir siūlė $100,000 
kad jis išrastų anglims plau
ti mašiną.

Senatvėje pasitaisė akys.
Schuylkill Mountain, Pa. 

apylinkėj, farmerio Jono 
Anzo motina pagarsėjo 
Ona Anzienė susilaukė jau 
87 metus ir netikėtai atga
vo šviesą. Jau 21 metai, kaip 
p. Anzienė buvo apakus ir 
turėjo būt vedžiojama. Pe
reitą rudenį senukė atgavo 
akių regėjimą. Ji dabar gah 
gerai siųsti ir pati į adatą 
insiveria siūlą. Šitą Įvykį da
bar daktarai tiria.
Mirė “Keleivio” skaitytoja.

Po poros savaičių ligos, 
sausio 9 čia mirė Petronė 
Naujalienė. Velionė išgyve
no Amerikoj 39 metus ir su
laukė 55 metus amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo iš Jestrakio 
kaimo, Plutiškių valsčiaus. 
Mariampolės apskričio.

Sausio 14 d. a. a. P. Nau
jalienė tapo palaidota su 
laisvomis apeigomis ant 
Chas Babers kapinių, savo 
dviejų sūnų tarpe. Sūnūs 
Petras buvo žymus mūrinin
kas ir pora metų atgal Phila- 
delphijcj mirė. Brolis Vin
cas buvo statė constebelis, 
mirė metai atgal.

Palydėję draugę Nauja- 
lienę amžinybėn, visi atsi
sveikino ją numesdami duo
bėn po gyvą rožę. Namie ir 
ant kapų širdį draskė gra
žios dukrelės Aliusės, 13 
metų mergaitės, verksmas. 
Ji nors dar jauna mergaitė, 
bet talentinga lakūnė. Toj 
srity motina ir buvo pažadė
jus ją lavinti.

P. Naujalienė buvo žymi 
ir pavyzdinga motina. Apie 
jos gerą širdį pasakojama 
tokia smulkmena. Jos vyras 
kartą norėjo pataisyt por- 
čius, bet rožių krūme prie 
porčių strazdelis turėjo liz
delį ir perėjo vaikus. Šito 
paukštelio pagailo Naujalie- 
nei ir ji neleido vyrui por
čių taisyti tol, kol paukštelis 
išsivedė vaikus.

Sugrįžus nuo kapinių, prie 
pietų stalo svečiams patar
navo 5 jos sūnus ir dvi duk
terys. Tai buvo: Beniuj Ro
bertas, publiškos mokyklos 
mokytojas; Elmer, jūrių ka
pitonas; Alfonsas; Floran- 
cas, kuris irgi rengiasi Į ju
rininkų mokyklą; Pranciš
ka ištekėjus už Lijo Driebi- 
no, jos vyras yra čeverykų 
kompanijos menedžeris ir 
Aliusė.

Drg. P. Naujalienė per il
gus metus skaitė “Keleivį” 
ir užtai savo šeimyną išauk
lėjo gražiai. Kapitonas El-

mer Naujalis gražiai vartoja 
(lietuvių kalbą. Jis patarė 
| jaunuoliams eiti į jurininkų 
mokyklą ir norintiems žadė
jo padėti.

Lai būna atrtiinty a. a. P. 
Naujalienės vardas.

Trys prezidentai.
Jungtinių Valstijų istori

joj turim garsų prezidentą 
George Washingtoną, kuris 
narašė gerą šalies konstitu
ciją, turim Abraomą Lin- 
colną, kuris paliuosave 
juodveidžius vergus ir turim 
Herbert Hoover, kuris pa- 
liuosavo žmones nuo sun
kaus ir lengvo darbo, taip 
kad daugumas neturi jau 
nei ko valgyti.

A. J. Banišauskas.

NEW BRITAIN, CONN.
Staiga mirė kun. Grikis.
Sausio 11 dieną kun. Gri

kis atlaikė pamaldas, atėjęs 
klebonijon paleido radio ir 
rtaiga kritęs ant žemės mi 
rė.

Sausio 14 d. jo kūnas iš 
vežtas ir palaidotas Nau- 
gatuck’o kapinėse, nes tena-’ 
?o giminės gyvena ir tėvai 
mirę.

15 metų atgal čia buvo 
nušautas kun. žebrvs. Pr 
Žebrio mirties visą laiką Čir 
;šbuvo kun. Grikis. Iš pra
džių kun. Grikis pasirodė 
’abai žiaurium žmogum. Jt 
būtinai norėjo išnaikint čia 
visus “bedievius.”

Tais laikais New Britaine 
gyveno tūlas didelis fanati
kas. Jis kiekvieną laisvesnių 
uažiurų žmogų skųsdavo 
kun. Grikiui. Šis tuos žmo
nes šaukdavosi pas save ir 
ardydavo.

Kartą atsirado rimtas, 
drąsus žmogus ir nuėjęs pas 
Grikį tiek jam davė vėjo, 
■ aip sukritikavo, kad kun. 
Grikis atsiprašė jo ir priža
dėjo daugiau nieko neužka
binti.

Taip nuo to laiko, ligi mir
ties, kun. Grikis buvo labai 
nrielankus žmogus.
Kliubas nupigino Įstojimą 

pusiau.
Pilietiškas lietuvių Kliu

bas susitveręs apie 32 meta1’ 
atgal. Nariais priima ligi 45 
metų amžiaus. Nepilietis w- 
’-vs per tris mėnesius turi iš
siimti pilietybės popieras. 
Jei to nepadaro, jispaliuo- 
suojąmas.

Pašalpos ligoj yra du sky
riai. Iš pirmo skyriaus narys 
heroje rauna $5, o priklausy
damas abiejuose skyriuose 
gauna $10 į sąvaitę. Pomir
tinės mokama $150. Jeigu 
nario moteris miršta, ta‘ 
Kliubas ir šitam atsitikimf 
moka $100.

Pilna pašalpa ligoje mo
kama per 6 mėnesius. Kitus 
6 ligos mėnesius mokama 
tik pusė

Metiniam Kliubo susirin
kime nutarta trims mėne
siams sumažinti įstojime 
mokesnį pusiau. Tuomi no
rima padaugint narių skai
čių. Ypač norima pritraukti 
daugiau jaunimo, nes seni 
nariai retėja, iš Lietuvos 
žmonių neatvažiuoja, taigi 
musų vietas turės užimti či? 
gimiai jaunuoliai.

New Britaine yra apie 300 
biednuomenės šeimynų. Jų 
šelpimui yra susidaręs ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja miesto majoras. Kliu
bas savo metiniame susirin
kime biednuomenės šelpi
mui paaukavo $10. Kuome1 
pinigai buvo perduoti komi
tetui, tai majoras gražiai pa
dėkojo ir pareiškė, kad jis 
lietuvių niekad neužmirš.

Po kiek laiko majoras pa
sikvietė Kliubo narį,adv. Ta- 
mulionį ir pareiškė, kad jei 
lietuvių tarpe atsirastų tin
kamas žmogus, tai jis pa-

i LIETUVA ŽENGIA PRIE 
GYVULIŲ ŪKIO.

Lietuva, kaip žinoma, 
jo šalis. Didžiausis jos gy- 

sHBi^ojų verslas ligi šiol bu- 
ai grudų ūkis. Bet Lietu- 
ar žymiai atsilikęs kra- 

Jos ūkininkai dar ne- 
i pagaminti geros ru- 
grudų. Taigi už juos 

a labai pigią kainą. A- 
tai imant, grudų ūkis pa
de nepelningas net kul- 
ngose šalyse.
Zienintėlį išsigelbėjimą 
tuvos ūkininkai mato pie- 
| ūky. Pieno produktai 
aa daugiau pelno. Nu- 
htu pienu šeriamos kiau- 

M 'karnos bekonui, kuri 
WauKii angiai. Taigi jau 
Pirkit ai atgal, Lietuvos 
maltuvįPasuko >. K'’vulil;* ’^kai įsigyja geres- 
namiejekarves ir kiaules, 
LaToura’es..irtt .. .

rejimas, iš vie
ku ant skis Į kitą, yra ne-

as. Ūkininkai 
reikalinga 

JUrlona. Deja, dik- 
--------------------os valdžia ši- 
—skupiai tei- 

---- .___ ' metu tiems 
kirs lietuvį kokioj nc[e pardavė 

misijoj. Tokiai vietai 5 bekonui 
bas išrinko drg. Poškų. JOCĮa po g 
ėsime kokioj komisijoj ,jos gg. 

gaus dirbti. imingų
Matote gerbiamieji, kac,ram3 

jau ir miesto ponai žiuri Į 
lietuvius kaip . į kulturingus 
Įmones. Pareiga todėl, vi- 
dems stoti į kliubo narius, 
dalyvauti politikoj, nes tik 
tuo budu pakelsime lietuvių 
vardą.

Prigulėt į abu pašalpos 
skyrių, su posmertine, per 
metus kainuoja apie $8. Tai
gi mokesnis nedidelis, o 
naudos daug. Dzūkelis.

MONTREAL, CANADA.
Gražus kambarys, dėl dviejų vaiki

nų; vieta graži. Molson Parke.
6405 lberville St., Montreal, Canada.

BROOKLYN', N’. Y.
FORNIŠIUOTI KAM

BARIAI
Labai švariai užlaikomi. Kaina že

ma. Ir iš kitur atvažiavę gali gaut 
kambarį švarioj ir parankioj vietoj, 
pale y Lorimer street Subway. (6> 

MRS. P. R ŪMO N
563 Lorimer st_ Brooklyn. N. Y.

»

GERA PROGA
86 akeriai geros žemės, daug vais

medžių, 13 ruimų namas su elektros 
šviesomis; 12 karvių, 4 arkliai, 200 
vištų, 3 meitėliai, visi įrankiai, der
lius, prie šteito kelio, mainau mieste 
ant namo. Klauskite, norint daugiau 
žinių. .MRS. A. LAl'R
Box 172. Perkasie, Pa.

Telefonas 281.

r paamsi
Oriai vi jos inžinierius Hodgedon padarė Los Angeles mieste 

įaują skraidomąjį laivą, kurio išvaizda parodyta šiame paveik
slėly. Jis daug kuo skiriasi nuo dabar vartojamų dirižablių bei 
teppelinų.

*

PABANDYKITE 
MANO IŠDIRBYSTES

E. L MOSE
CIGARAI |

KAINA $2-50 UŽ ŠIMTĄ. 
N'usiunčiane visur C. O. D.

GEORGE NORKUS 
IR H. WIMMER CO.

Perkasie, Pa.

ANGLIJOS MAINERIŲ 
VADUI NUPIAUTA 

KOJA.
Anglijos mainerių unijos 

sekretoriui Cookui šį pane
dėlį buvo nupiauta dešinėji 
koja, kad sumažinus skaus
mą. Apie 17 metų atgal ji 
buvo sužeista kasykloj.

NORI UŽDRAUST KOMU
NISTAMS PAŠTĄ.

Kongiesmanas Eslick šį 
panedėlį Įnešė atstovų butan 
bilių, kuriuo reikalauja
ma uždrausti komunistams 
siuntinėti savo literatūrą 
paštu. Jei bilius virs įstaty
mu, tai visi komunistų laik
raščiai turės užsidaryti.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus, Statau Naujus . 
NAMUS IR G AR ADŽIUS 

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

Pentinu, Gražinu Fliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viską, kas 
prie Namų yra reikalinga.

. 1 Kaina pigiausia. Patarimų tuose
Pajieškau tėvo Jono Žilinsko, jo su- reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei- 

nus iš Alytaus apskričio, \ arenos Lia ką nors sutaisyt, klauskite patari- 
valsč., Vaižgtrdonių kaimo. Lapkri- llto įr kainos pas jūsų kontraktorių. 
čio mėnešy 1930 metų atvažiavau į 
Urugvajų. Prašau tėvelio atsišaukt, 
arba kurie žino kur jis randasi malo
nėkit pranešti.

ALEKSANDRA ŽILINSKAS 
Vilią dėl Cerro Calla Japoin 15,

Montevideo, Uruguay.

PILVO VAISTAS 
DĖL VISŲ

Trumpos Žinios.
Senato darbo komisijos 

pirmininkas Wcods sako, 
kad dabartiniu laiku Ameri
koje yra tarp 4 ir 5 milionų 
bedarbių.

CHICAGO, ILL. 
Vaidylų Naują Metu 

bankietas.
Kaip kas metai taip ir šį

met vaidylos ir jų draugai 
susirinko palydėti senuosius 
metus ir sutikti naujųjų. Ra
gutis nurodė vaidyloms ban- 
kieto vietą Universal Kliu- 
be, o Didysis Perkūnas aprū
pino Įžangos bilietais ir ki
tokiais suvartojimo daly
kais.

Man pirmą kartą teko da
lyvauti vaidylų parengime ir 
turiu pasakyti, kad vaidylos 
yra tikrai geri žmonės, turi 
gerus norus dirbti ir veikti 
kitų labui. Vaidylos už ma
žą atlyginimą surengė gra
žiausi bankietą, kur stalai 
buvo apkrauti visokiais gar
džiais valgymais ir sveikais 
gėrimais.

Vaidylų ir jų draugų susi
rinko apie 30 galvų, tai vi
sokių amatų ir profesijų 
žmonės. Apie dvyliktą va
landą nakties, vaidylos pra
dėjo eiti savo pareigas. Be- 
ižkandžiaujant ir senus at
iminimus beprisimenant, 
staiga pasigirdo Didžiojo 
Perkūno balsas, kuris kiek
vieną bankiete dalyvavusį 
oerstatęs, pasakė keliais žo- 
Ižiais kievieno biografiją, 
’upažindino su valdytomis, 
o vaidylas su svečiais.

Po trumpos ceremoninės 
Perkūno prakalbos, vienas 
iš svečių, J. Budriko radio 
pardavėjas, Kazys Baltimo- 
ietis, užstatė radio, kurį p. 

Budrikas specialiai pasko- 
ino vaidylų vakarui. Radio 
Ta naujosios mados. Jis ir 

bevielę muziką perduoda, ir 
”ekordus griežia ir policijos 
•aportus perduoda.

Prie gražios muzikos, kū
jai dirigavo Kazys Baltimo- 

rietis, vaidylos ir svečiai 
pasišoko. Tik ketvirtai va- 
andai praėjus, po to kai se
nieji metai jau nuėjo praei
tin ir jauniklis 1931 metas 
užėmė jo sostą, vaidylos su 
svečiais pradėjo skirstytis.

Apleisdami svetainę visi 
draugiškai pasispaudę ran
komis, linkėdami geriausių 
naujų metų.

MOi Amerikos “slapiųjų”
Jas Curan tvirtina, kad už 

Var'oros metų prohibicija bu- 
,-^nti jau atšaukta. Dabar- 

i šaliU laiku esJ* Jau lygiai PU‘ 
užnikusia v:?lstijų-„ 
Ar dėl to. . sausaJ! laab™* 
ža saujelė ir a Tautų Lygos
eųos mažos? a p^iuoti

Atsimenam, k.Ų Rusijos “dūm
ines jautėmės veu 
vaizdavome narsuc___
manėm, kad ką tai op^itą sąvai— 
prieš mus kitos tautos ^gbėjimas, 
šioj “laimės” šaly H'ustmonil^ 
bė žema. Nekurie, pran_ 
šios šalies kalbą, užmįj Marv- 
savo praeitį, linksmai skja išplėšė 
bančias dainas, savo pn.įgino ant 
tą šalį ir daugiau berunn’ą ku_ 
darbiau ja su svetimais. s tuo.’kad 
jaunuoliai neapsisyaig jauną 
Vad mes čia esam tik sve 
Gal tik retas iš mus lik.
gvventi. Kiti grįšim į gipskaitlia- 
nes bakūžes. apitalistai

Todėl broliai, lietifsięniuose 
daugiau domės kreipkiP^^0- 
lietuvių reikalus. Daug 
rūpinkimės apie savo kras5 ^sako, 
atsiminkim savo draug žemės 
kurie dabar vargsta tent? buvo 
padėkim jiems, o tuomet jn____
jausis, kad užjūrio broliai- * « 
eina išvien su jais. Al.

A. Bulakas.

Pajieškau pusbrolių Prano ir Izi
doriaus Užusenių, paeina iš Suba
čiaus parapijos, Rudiškių kaimo Tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. Prašau 
jų pačių atsišaukti arba kurie žino 
kur randasi, malonėkite pranešti, už 
tai busiu didei dėkingas

PETER WILIN
1419 E 25th st., Cleveland, Ohio

Pajieškau mano vyro Antano Do- 
mininkaičio, aš išvažiavau į Lietuvą, 
o jis pasiliko Kanadoje. Paskui aš at
važiavau Į Braziliją ir gavau nuo ma
no vyro kelis laiškus. Dabar jau ne
toli metai ir nieko apie jį negirdžiu. 
Kas apie jį žino, prašau pranešti.

MARIA DOMINIKA
Rast. Patria Rua de Moica 431, 

Sao Paulo, Brazil.

Pajieškau draugo Kazio Žekonio, 
seniau gyveno Toronte; turiu reikalą. 
Prašau atsišaukt arba kas žino kur 
jis randasi, malonėkit pranešti. (6) 

ANTANAS KUKENIS 
Box D-. Port Colborne, Ont., Canada

Pajieškau brolio Pranciškaus Sa
dausko, jis turėjo farmą Canton, 
Mass. .J ieško M ar joną šadauskiutė- 

i Vaizgilienė. Turiu svarbų reikalą, 
prašau atsišaukt arba kurie žino kur 

Va- jis randasi, malonės pranešti; busiu 
dideliai dėkinga. (6)

MRS. M. VAIZGILIENĖ
659 Centrai avė., Camden, N. J.

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

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

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
nešti. Už pranešima tariu nuoširdų 
ačiū. JOSEPH NAVICKAS (7) 

Palm Garden Inn., Clementon, N. J.

KATARINA RUSECKAITĖ. pa
jieškau draugės Veronikos Baranaus- 
kiutės, man rodos, po vyru pravardė 
Zubavičienė, paeina iš Lietuvos Ža
liosios kaimo, Liubavo parapijos, Su
valkų gub. Aš girdėjau, kad ji gyve
na apie Scranton, Pa. Prašau atsi
šaukti. ar kas žinote apie ją, malonė
kite man pranešti, aš turiu svarbų 
reikalą. (7)

KATARINA JUŠKIENĖ
38 Tower st., Worcester, Mass.

Viktoras Ulčinskas, paeina nuo Žas
lių, Vilniaus gub., gyvena apie Wor- 
cester, Mass., ženijosi I-awrence su 
M. Adamavičiute. Yra labai svarbus 
reikalas ir kas praneš, tas gaus $10 
atlyginimo. Jeigu pats atsišauks taip
gi gaus $10. Meldžiu greitai atsi
šaukti. (7)

STANISLOVAS BUDZTNSKAS
40 Garden st., Yonkers, N. Y.

TORONTO, CANADA. 
Bedarbius šelpia.

Toronte naujienos pras
tos. Ir čia tūkstančiai žmo
nių vaikščioja be darbo. Ku
rie" neturi jau nei pavalgyti, 
tuos miestas šelpia. Pavie
niai gauna samtį zupės, ve
dusieji maistą gauna leng
viau ir vežiasi iį namo.

Šelpiamųjų tarpe yra ne
mažas skaičius ir lietuvių.

WILLOW CREEK, CAN. 
Padėtis kasyklose.

Musų apylinkėj pereitą 
spaliu ir lapkričio mėnesiais 
kasyklose darbai dar pusė
tinai ėjo. Laukėm šalčių, 
nes manėm, kad tuomet dar
bai dar pagerės. Bet apsiri- 
kom. Gruodžio mėnesį ang
lių kasyklos pradėjo visai 
silpnai dirbti, vos 2-3 dienas 
į sąvaitę.

Uždarbiai kasyklose butų 
neperblogi ausi, jei tik gau
tum pilną laiką dirbti. Pa-

APSIV ĖDIMAI.
Vaikinas 29 metų, pajieškau mer

gelės apsivedimui nuo 21 iki 29 metų. 
Su pirmu laišku prašau paveikslo.

MR BRON’IS (5)
1189 Britannia st., Montreal, Canada

T------------------------------ 1 --------—..................

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų; aš esu vaikinas 
inteligentiškas, 24 metų, nevartoju 
svaiginamų gėrimų ir nerūkau. Geis
tina kad mergina butų pasiturinti. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst paveiks
ią, reikalaujant sugrąžinsiu A. P.

ausio 
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as 
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lėra- 
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laros 
daili oMifE,* youioiu. a .
Jiems 2766 St. Charles st., Montreal, Canad. 
j^PETRAŠ MlKOLAiNlS~ 
Vite ir ne»a,i atsakyti i laiškusrs.us>, neg. Jaivų vardus ir kitus reikalas.

— tik pasveiks, viską sutvarkys. 
J1® palaukti. (-)

WorcesL p Mikolainis 
pereita nedt Sands St., Brooklyn, N. Y. 
bėjo Senas Vin —■

gelis yra, atsipr. SUSTOK 
nistų “literatas,” KOSĖJĘS’ 
tyt jo pripeckotav ’
bet nežiūrint to, žn 
smnko nedaug, r . 
visi ir komunistai at košė ji 
nas Vincas, kurio t apkrečia iigi 
varde yra Jakstys, CoQgh bj- 
nuobodžiai ir be jok50 m;’'i Šu
rnos. Jis savo kalboj^^n’iakJn.” 
šė viską: Rokfelerio ti> inkns. į
Smetonos Varnius, kom? n"J 
tų partiją, Vytautą, Len^$ 
Trockį ir tt. Tai buvo 
šiupinys.

Daugelis žmonių priklinasi nuo aliejų 
ir mielių, daugelis buvo nepatenkinti 
pilėmis ir plyskeliais, bet kiekvienas 

__ * ■ MAKSAM* A « va r to t priimniai ir su geromisNAUJI KALENDORIAI; p^^mis
Klauskite Katalogo, iš Kurio i TRINERIO KARTŲ VYNĄ
Pa\/

IAMAC KCnmE? IIIC i Pa.,Lapkričio 12fl., 1930
JON?K3FOU»?HST US A' Trinerio KarĄ Vyną

g pM U S A. ' menesius ir dabar ąs dau-
  i giau nesergu pilvo liga, kuri mane 

— - — - ~ - - k I kankino per'ilgą laiką, Charles B.
inia t Puzio.”

Vyrams ir Moterįms-jaunients ar j PASEKMĖS, ko jus galite tiktis nuo 
seniems, kuriems niešti odą ir turi valst® jūsų ligoje. Ir Trinerio Kartus 
r.esmagumą ir slenka plaukai. Kurk* Vynas turi visas sudėtines, kuries už- 
nori turėt tankius gražius plaukus, tikrina pagelbą turint blogą apetitą, 

wlv.. kvaitulį, geo,. 
L. j. GECHUS i nepoilsingrą miegą. Visuose aptiekose.

P. O. Box 133, Linnton, Ore. • Dviejų didumų.

S.'on't si eiitM karstu aautna 
kui.į kaip saulės Ivusa. Taoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jj vartoja dėl reumatiškų 
skaudėjimų. Gauk šviežią bonką 
šiądien—35 centai.

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

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

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MARGUTIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

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

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

Metams kainuoja $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 nus>pirkti 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 nurodymai 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.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTt

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV HjmtlTYJl

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romane?, 468 

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BernatSTHI
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turit li

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
vio” knygyną.
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ž APŽVALGA l
NEVISI KLERIKALAI 
VYTAUTĄ GARBINA.
Vadinami “Vytauto me

tai” jau pasibaigė, bet atža
gareivių spauda vis da nega
li to “garbingo” kunigaikš
čio pamiršti.

Kaip žinoma, tarp tauti
ninkų ir klerikalų ėjo vais
tinės už Vytautą. Vieni no
rėjo įrodyt, kad jis buvęs 
garsus “tautos vadas,” nely
ginant kaip Smetona, o kiti 
gvoltu šaukė, kad Vytautas 
buvo šventas žmogus, nes 
Lietuvoje įvedė krikščiony
bę, pristatė daug bažnyčių 
ir tt.

Mums, iš šalies žiūrint į 
šitas “sorkes.” buvo juoko. 
Bet čia norisi konstatuoti tą 
faktą, kad nevisi ir kunigai 
Vytautą į šventuosius kėlė, j

Štai, “Lietuvos Žinios” ap-į .- ..... .
rašo tokį įvykį Papilės baž-; verčiasi biznio, 
nyčioje:

“Papilės klebenąs, kun. An
tanas šveistrys. sakydamas 
pamokslą susirinkusioms i pa-; 
maldas organizacijoms pasakė.' 
kad musų Didysis kunigaikštis j ___________
Vytautas buvęs ‘šelmis’ dėl to, j LIETUVOS SPAUDA PA-

priežastį atspėti, bet neat
spėja. O neatspėja dėl to, 
kad nemoka visuomeninio 
gyvenimo reiškinių anali
zuoti. Negyvoj gamtoj visus 
reiškinius gimdo fizinės ar
ba cheminės priežastys, o 
žmonių visuomenėj viską 
nusprendžia ekonominis de
terminizmas.

Sekdami ekonominį de
terminizmą mes atrasime, 
kad kitataučiai Lietuvoje 
pralenkia lietuvius ne dėl ti
kėjimo ir ne dėl politikos, 
bet dėl grynai ekonominių 
priežasčių. Visų pirma pa- 

. statykim klausimą, kokį vi- 
į suomenės luomą Lietuvoje 

sudaro lietuviškasis elemen
tas? Atsakymas bus: ūki
ninkus. O kaip ir kur gyvena 

; kitataučiai? Jie daugiausia 
■susispietę Lietuvos miestuo-

M1ELAŠIRDYST® SESERŲ NAMAS. Moterų Teisybe
- - 

i Biznieriai visuomet būna 
’ apsukresni ir turtingesni už 
ūkininkus, o todėl, propor- 

. eionaliai imant, jų vaikų 

. universitete yra daugiau, ne
gu lietuvių.

kad Rusijos kraštuose dėjęsis 
stačiatikiu, nors buvo priėmęs 
katalikų tikėjimą.”

Reikia pridurti, kad poli
tiniais sumetimais Vytautas 
netik savo tikėjimą keitė, 
bet irsayo žmoną uŽtatyda-I

S/ Lietuva?’ Visa rin 
garbingi žmones to juk ne
daro.

SMERKĖ “GRAŽUOLIŲ” 
RINKIMĄ.

Mes jau rašėme “Kelei
vyje,” kad vienas gatvinių 

Į sensacijų laikraštis Lietuvo- 
’: je sumanė rinkti iš Lietuvos 

- */’_“Miss
______ Visa rimta spau
da ir veikėjai šitą sumany
mą aštriai pasmerkė. “So
cialdemokratas" pasakė, 

; kad šitokie dalykai gali at
leki galvon tiktai dykaduo- 
i niams. kurie neturi ko veik- ! X-

šian- 
yvenimas 
alas mu- 
usimink! 

! Aš irgi 
Vienas 

š kenčiu, 
as liki- 

d mudu 
eturime 
jau ke- 

ėjau tau 
t vis tru- 
inu pas 

Mielaširdystės Seserų organizacija nusipirko sau šitą naiią su 900 akru žemės netoli Vashingtono. moterimi be 
Čia bus tos organizacijos centras ir gyvens visa jos valdybų. Mielaširdvstė s Seserys užsiima mokymu.lai, kad 3Š tik 

. Bet tu taip pat 
—— ---------------- man yra sunku
jeigu tėvas pasi’dmesti, veidmai- 

, tai motina prim< čia įvyko įvy- 
Rusija atme , _

visus papročiusna s°dje valande- 
! pratimą, kokį rašiusi, galvoda- 
kara Europa, įvykiai galėtų būti 
* „ 7^../... t niausiu jos santikių 
' Jis pasirodė;1 u. Bartiže nutrau- 

ninkas Ar ?nas t?sėsi dvejus me- 
savo širdies au sPėi° Įgristi jai iki 
kią propag.Kaul°- Armanas jai be
rną. tai r jau nustojo buvęs vilio- 
čiaus k:eiu- Jis buvo perdaug iš
kalbą idmas. perdaug meilus ir 
visokrJO Pačiu laiku baisiai pavy- 
jisai -didingas. Ji beveik jau ne- 
koj jautė jokio malonumo, užei- 

dama pas Armaną į jo vien- 
jjg . gungį butą, kuris dabar slė- 

d gė ją savo banališkumu.

H' :”W'jį - '■■■■ U

slaugymu.

LIETUVOS IŠEIVIAMS 
UŽDARYTI KELIAI.
Vienas laikraštis pastebi,

kad Lietuvos darbininkams; 
jau nebeliko kur važiuot 
duonos jieškot. nes—

KUR EINA TIKINČIŲJŲ
ŽMONIŲ AUKOS.

Kuomet mes parašom 
“Keleivy," kad tikėjimas ir 
bažnyčios kunigams yra rei-

i kalingos tik tam. kad galėtų 
Dievo vardu išnaudoti nesu- jas Hindus'
sipratusius žmones ir krauti i r______
sau tūkstančius, tai kunigų'aiškus soviet^te^nį.m.u; Juodvie- 
spauda išvadina mus “be
dieviais” ir sako, kad mes 
juos šmeižią.

Kad kunigai ištikrujų su-
Apie lietuvių • renka iš vargšų tuksiančius 

Jungtines Valsti-' dolerių ir paskui tuos pini-
’ i

kitoms davatkoms atiduoda,

KODĖL KITATAUČIAI 
LIETUVOJE PRALEN

KIA LIETUVIUS?
\ Brooklyno “Vienybė” į

svarsto klausimą, kas čia • Kiti sako, kad tai yra ak- 
.. - kaltas, kad žydai ir kiti sve- las užsienio biznierių seki- 

timtaučiai Lietuvoje parodo mas. Lietuvoje tokiems reiš- 
daugiau apsukrumo, negu kiniams nesą nei sąlygų, nei 
patys šalies šeimininkai —' pateisinimo.
lietuviai? Ji ima pavyzdį iš i Tūla Lietuvaitė “Lietuvos 
moksleivijos. Girdi: * Žiniose” smerkia “gražuo

lių” rinkimą kaipo nerimtą 
ir moterį žeminantį darbą. 
Girdi, vyrai suvarys mergi
nas į krūvą ir žiūrės, kuri iš 
to būrio geriau jiems patiks. 
Tai lyg ir karvių butų paro
da, kur už geriausia suaugu- 

> si galviją duodamas meda- 
• lis.
' Išparodžius. kaip toks 
dalbas yra nerimtas ir be
prasmis, autorė pataria 
“gražuolės” rinkėjams pasi
rūpinti geriau kultūros rei
kalais, moterų apšvieta, o ne 

sudarytų propor- lėlėmis žaisti.
nuošimti gyventojų Lietuvos katalikų moterų 
Bet taip nėra. Kitų sąjunga paskelbė net protes

tą prieš “gražuolių konkur
są” ir pataria visoms Lietu
vos moterims ir merginoms

“Lietuvos Universitete viso 
yra 3.727 studentai: 2.498 lie
tuviai. ir 1.229 kitataučiai. Sve
timtaučių studentų nuošimtis 
siekia arti 33. arba netoli treč
dalis aukštesni Lietuvoj moks
lą einančių studentų sudaro ne
lietuviai.

“Lietuvių yra 67 procentai, 
arba praktiškai, du trečdaliu 
viso skaičiaus. Tuo tarpu Lie
tuvos gyventojų 85 proc. suda
ro lietuviai, ir tik 15 proc. kita
taučiai. Butų daugiau negu be
šališka ir teisinga, jei lietuvių 
moksleivija 
cionali 
skaičiui,
tautu moksleivija žymiai nu
stelbia lietuvius, šalies šeimi
ninkus. Ypatingai tuo naudo- _
jasi žydai. Jie tesudaro 7 proc. boikotuoti tą užsienio madų 
Lietuvos g>-ventoių. o jų tau- pamėgdžiojimą.
tos Studentų Lietuvos univer-1 Lietuvos literatas Putinas 
sitete yra net 27 ir pusė nuo- sako: 
šimčio. Toli prašokę proporci
ja!

“Kodėl toks lietuvių tautai 
nepageidaujamas, neprielankus 
ir nesveikas apsireiškimas ? 
Studentai priimami per tą pati 
sietą sijojant. Kitos tautos nė
ra paperkamos. Faktas tas. 
kad lietuvių yra mažiau apy
kantų. Bet kodėl?”

Ir “Vienybė" mėgina at
spėti, kodėl taip yra. Jai ro
dosi, kad čia yra kaltas tikė-1 
jimas ir politika. Seni tėvai. 
norį, kad jų vaikai eitų į ku
nigus, o studentai neturi I 
prie to pašaukimo, ir dėl to 
jų karjera būna sunaikinta. 
Vadinas, čia kaltas tikėji
mas. Paskui seka politika. 
Kitataučiai grupuojasi į 
“tautines grupes,” tuo tarpu 
kaip “mūsiškiai pasidalinę į 
partijas — pešasi už tuščią 
maišą.” Ir taip, kuomet jie 
“siekia šiltų vietų per politi
nes peštynes, kitatautis mo
kosi ir išmoksta.”

“Vienybė” čia mėgina

“Grožio ‘karalienių’ rinkimai 
yra vakarų Europos ir Ameri
kos niekadėjų prasimanymas. 
Pamėgdžioti tokius dalykus 
Lietuvai nedera ir netinka. Pa
čią ‘gražuolių’ rinkimo proce
dūrą laikau moterims užgau
lingą ir jas žeminančią. Nesu
prantu. kaip save gerbianti 
moteris gali leisti, kad jos gro
žis butų viešai diskusuojamas, 
svarstomas ir pagaliau pave
damas visokių biznierių bei mi
nios nuosavybei ir cinizmui.”

Maždaug taip pat išsireiš- 
kia ir žinomas visuomenės 
veikėjas Vaižgantas. .Jis 
sako:

“Ištyrimas visų galų, kurie 
tobulesni, gali būti ciniškas, kai 
komisiją sudarys vieni vyriš
kiai. dar nerimti, jauni pašaipi
ninkai.”

“Keleivis” visuomet buvo 
tos nuomonės, kad “gražuo
lių” rinkimas yra nerimtas ir 
beprasmis darbas.

“Kra štai, i kuriuos pokarinė 
lietuvių emigracija buvo pa
krypusi. šiandien šiai emigra
cijai duris jau uždarė. Kanada, 
Brazilija. Argentina. Pietų Af
rika, Australija daugiau atei
vių neįsileidžia, 
emigraciją į Jungtines vaisu-------- * — «■------- - - — -- .
jas rei kalbėti neapsimoka. Pa- sa' ° gaspadmems bei
skvrjs 1924 metais lietuviamsĮ kitoms d malkoms atiduoda, 
kvota apie 350 kasmet, jau gal i tai paliudija ir “Lietuvos Ži

nios, kunos dabar rašo:
“Kun. Juras iš Amerikos 

šiomis dienomis atsiuntė 10.000- 
litų ateitininkų reikalams. Ki
ti kunigai taip pat labai gai
šiai ateitininkams aukoja.” >1 

Ateitininkai, tai LietuvoB 
brostvininkų ir davatkų 
ganizacijos, iš kurios kle 
nai renkasi sau jaunas 
padines ir zakristijonus.jr 

Suvargę Amerikos 
viai katalikai, kurie 
čia savo “dusių ganj 
paskutinius 
turbut ir sapnuot # laivai. Uz 
ja. kas ju aukas ’?no administ- 

2____ ate $2.00 buše-
T"*l 1 iv tik farmeriai dau- 
1 IKyba Rūgintų.

atsitiko no karo? 
nyKSkdė, kad fabnkų pri- 

■a perdaug, mašinų per- 
Rasyto-, laivų nėra kur dėt. 

dus turėjqarė didžiausis krizis. 
paskaitą u]is neatsigavo nuo to 
salis koki-, gjaj dienai.

kPa klausimas, ar etinę Rūsį pat§ jr gu
tenai darbininkų stin- 

o v ! lU>- -s Per Penkis metus val- 
o Kny gas, atlikti nepa-
pai esantiaj daug darbo. Bet kas 

11 Piai pasibaigs penkme- 
pti.-pja esll Ogi-amas 2 Kas bus, kai 

?^arainos paliuosuos nuo dar- 
sileiclimc{Okią 15.000,000 ar 20,- 
’Pą10?1 .,000 ūkininkų? Kur juos 
JOH^Rusija?

i Žinoma, galima pasakyti, 
Jadtas klausimas lengvai iš- 

ząs. J;šamas, būtent, sutrumpint 
arbo valandas. Bet ar galės 

eIn'iada Rusija parduot savo 
produktus užsienin be nuos- 
tolio? Juk kožnas supranta, 

z.ia kad dirbant trumpesnes va- 
i]ai landas, produktų pagamini- 
P^r mas atseina brangiau. Kapi- 
re)s talistai griebiasi mašinų dėl- 
_ar.|to, kad galėtų samdyti ma- 
>asi-; žku darbininkų. O jeigu so

vietai pristatys mašinų ii

U J

,8 <

ne

ne- 
už- 
pa-

niekad ateity i J. V. neplauks 
tie tūkstančiai lietuvių, kurie 
pirm karo plaukdavo.

“Kanada, kaip žinoma, emi
graciją uždraudė rugsėjo mė
nesy. Įsileidžia tik lietuvius 
ūkininkus su kapitalu. Tokių, 
suprantama, iš Lietuvos 
emigruoja.

“Argentinos konstitucija 
leidžia emigracijos visai 
drausti, tat, valdžia išleido
tvarkymą, Įsileisti tik tokius 
ateivius, kurie sumoka $31.85 
už vizą. Tas neturtingesniems. 
prie kurių dauguma lietuvių 
ateivių priklauso, kelią užker
ta.

“Brazilija šiomis dienomis 
paskelbė, kad Įsileis tik tuos 
ateivius, kurie su savim atsi
veš po $250. Tuos pinigus turės 
turėti kiekvienas virš 12 metų 
amžiaus.

“Tokiu Hudu, lietuvių emi
gracijai visi keliai užsidarė, ar 
žymiai pasunkėjo. Kaip ilgai 
jie bus uždari, priklausys nuo 
pasaulinio biznio padėties. Ka
nadai. Brazilijai ir Argentinai 
žmonės reikalingi, bet ne tada, 
kada ir esami neturi iš ko pra
gyventi. Galima spėti, kad 
emigracijai durys bus kietai 
uždarytos kokius du-tris me
tus.”

Sakoma, kad kas metai 
Lietuvoje priauga 15,000 
naujų gyventojų. Taigi ištik- 
ro kįla opus klausimas, kur 
tie žmonės susiras pragyve
nimo šaltini.

savo

UŽ

ranka nustūmė ji į šalį, vie
nai akymirkai praslinkus, 
Elijanos vyras jau stovėjo 
Armano kabinete, kuriame 
buvo ir pati Elijana. Elija- 
na, pilna išgąsčio, susitrau
kė tolimiausiame kambario 
kampe. Armanas- uždengė 
Elijaną savo kunu, pasiren
gęs ginti ją iki paskutinio 
kraujo lašo. “Klausykite, ta
rė jis Eliianos vyrui, “kam 
tas smurtas!”

“Čia nėra joks smurtas,” 
ramiai atsakė ponas Šodje. 
“Aš geidžiau žūt būt patekti 
pas judu, dėl to taip stipriai 
skambinau ir beldžiausi. 
Bet dabar jums nėra ko bijo
ti. Aš neturiu su savim jokio 
ginklo. Apskritai šeimyniš
kos dramos man atrodo da
lyku juokingu. Bet aš visa
me kame mėgstu aiškumą. 
Gavau anonimini laišką, — 
greičiausiai iš atleistos tar
naitės, kuriame pranešama, 
kad mano žmona teikėsi ap
dovanoti tamstą savo prie
lankumu. Aš kreipiausi į 
seklių biurą, prašydamas ži
nias patikrinti ir gavau atsa
kymą, kuris patvirtino tar
naitės pranešimą. O dabar 
aš atėjau išaiškinti padėtį. 
Mano žmona myli tamstą. 
Tamsta myli ją. Tad imk ją. 
Imk ant visados. Man butų 
už vis maloniausia, kad ji 
niekuomet daugiau negrįž
tų pas mane. Aš pasiųsiu jos 
daiktus ten, kur ji įsakys, 
čia ar pas jos motiną. Man 
tas vis tiek pat. Mes atsiskir- 
?ime be triukšmo. Ji myli 
tamstą, o ne mane. Tai ne 
tamstos ir ne mano kaltė. Ti
kiuos, tamsta mane supratai. 
Ir taip, likite sveiki!”

Ponas Šodje su pašiepian
čia grimasa užsirakė papiro
są ir išėjo.

Elijana ir Armanas pa
žvelgė Į vienas antrą. Juodu 
buvo taip sujaudinti, jog 
vargu besuprato aiškiai visą 
Įvykusį. Bet Armanas pir
mas atsipeikėjo ir ėmė ra
minti Elijaną. Jis įtikinėjo 
ją esąs patenkintas, kad vis
kas taip virto. Ir didžiuosis 
tuo, kad galės tapti jos vyra.

Elijana tylėjo. Gailėjosi 
atėjusi čia. Bet paskum ji 
pagalvojo, kad jei ji butų 
pasiuntusi Armanui laišką, 
tai jos vyro susitikimas su 
iuo butų galėjęs būti pavo- 
jingesnio pobūdžio. Jai bu
vo svarbu išvengti skandalo, 
ir dabai- sutuoktuvės su Ar- 
manu turėjo išgelbėti ją iš 
padėties. Armanas, tiesa, 
nebuvo taip turtingas, kaip 
Šodje, bet vis dėlto turėjo 
pakankamai, kad ir dviem 
gyventi. O vyra jis bus ma
loniu, paklusniu ir ištikimu.

“Arman. aš žinau, kad ta
vim aš galiu pasitikėti,” tarė 
Elijana.

Armanas jautėsi laimin
gu. Bet jis atsiminė nutrauk
tą pasikalbėjimą.

“Sakyk man Elijana,” pa
klausė jis. “Tu buvai pradė
jusi kalbėti apie -kažkokį 
rimtą mudu abu liečiantį rei
kalą. Kas ten per reikalas?”

Elijana meiliai nusišypso
jo. “Ach,” tarė ji, “dabar 
jau visa tai neturi prasmės. 
Aš norėjau tik pasakyti tau, 
kad mano neaiški padėtis to
liau nepakenčiama ir kad il
giau aš negaliu gyventi, ne
susijungusi ant visados su 
tavim. Aš iau senai buvau 
nusprendusi skirtis su savo 
vyra ir susituokti su tavim.”

—Matai, brangioji, —ta
rė Armanas, — pats likimas 
tavim pasirūpino.

Elijana ėmė galvoti, kad 
ištikrujų pats likimas ja pa
sirūpinęs. Jos vyras atsirado 
anksčiau, negu ji pasakė tai, 
ką norėjusi pasakyti, ir tai 
buvo jos laimė.

lo mintis, kad šiandien dar 
reikėtų nueiti. Ji nusprendė, 
kad geriausiai bus pasakyti 
jam apie reikalingumą nu
traukti santikius tada, kai ji, 
išeidama iš jo, paduos jam 
atsisveikinimui ranką. 
Trumpas ir tvirtu balsu iš
tartas pareiškimas bus ge
riau už laišką, kuris gali ją 
ir sukompromituoti, jei pa
teks į neoageidaujamas ran
kas. Elijana labai brangi
no savo gerą vardą ir meiliš
kuose romanuose buvo labai 
atsargi. Jai nedavė ramumo 
klausimas, kaip Armanas at
silieps į pareiškimą apie san- 
tikių nutraukimą. Jis ją kar
štai mylėjo. Ji nutarė, kad 
reikia veikti atsargiai ir pa
mažu paraošti jį prie tos ne
laimės.

Elijana sudraskė laišką, 
pasišaukė kambarinę, apsi
rengė. pasidairė į veidrodį 
ir išėjo...

♦ « ♦

Armanas — jaunas, malo
nios išvaizdos šviesiaplau
kis vyras sėdėjo savo kabi
nete. Jis buvo įpratęs ilgai 
laukti Elijanos ir dabar žio
vaudamas skaitė knygą. Bet 
riaiga pasigirdo skambutis. 
Armanas greit pakilo ir nu
ėjo pasitikti Elijaną.

—Ach, tu jau atėjai, bran
gioji ! Kaip gerai! Aš taip 
Datenkintas. kada tu ateini 
anksti. Ach, kaip tu graži! 
Tavo grožis diena iš dienos 
darosi puikesnis, ir aš imu 
mylėti tave vis labiau ir la
biau! Aš taip džiaugiuos! 
Kur dar ketvirta valanda, o 

• tu jau čia. Aš stačiai už- 
springsiu džiaugsmu.

Armanas visai nemelavo, 
šitaip kalbėdamas. Iš tikrų
jų, jis buvo labai susijaudi
nęs.

Elijana atsisėdo ant sofos. 
Jis atsiklaupė prieš ją ir ėmė 
bučiuoti jos rankas. Elijana 
nekaltai šypsojosi. Tečiau 
vienok ji pasiliko prie savo 
nutarimo lygiai šeštą valan
dą pasakyti jam anie santi- 
kių nutraukimą. Po to dar 
lieka vadanda prieštaravi
mams, ranku laužymams ir •> 
ašaroms. Visai užtektinai 
laiko, kad pasakyti viską, 
kas reikia.

Šešioms baigiantis meilės 
garų apsvaigintas Armanas 
sėdėjo su Elijana už nedide
lio staliuko ir gėrė kavą. 
“Na. dabar iau laikas!” — 
pagalvojo Elijana. — “Bet 
gal geriau bus apsirengus 
pirm negu pradėti kalbėti.”

—Ar nenori portveino, 
brangioji? -— pasiūlė Arma
nas.

Elijana priėmė taurę, nu
gėrė iš jos mažą gurkšneli ir 
tarė — “Arman, man reikia 
rimtai su tavim pakalbėti. 
Prašau tave, išklausyk ma
nęs ramiai.”

Armanas krūptelėjo ir iš
blyško. “Kas yra, Elijana?” 
—paklausė jis. “Tu mane 
gąsdini.”

“Tik nesijaudink,” — at
sakė ji. “Jei myli mane, klau
sykis ramiai. Reikalas liečia 
mudu abudu, Arman, ir aš 
turiu”...

Bet tuo pačiu momentu 
pasigirdo skambutis. “Kas 
ten?” — paklausė Elijana. 
“Neturiu supratimo,” 
sakė Armanas.

Juodu su baime pažvelgė 
vienas į kitą. Ties durimis 
nesiliovė skambinę. Kažkas 
skambino atkakliai ir be pa
liovos. Paskum ėmė belstis į 
duris. Armanas išblyško. 
“Eisiu atidaryti,” tarė jis, 
“nes dar duris išlauš.”

Ir nuėjo atidaryti. Vos tik 
pravėrė duris, kai pro jas į 
butą įsiveržė... Elijanos vy
ras. Armanas bergždžiai 
: tengėsi jį sulaikyti. Stipri
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SAVAS BIAURESNIS
SVETIMĄ.

Pasakodama savo atsimi
nimus apie 1905 metų revo
liuciją, liaudininkų veikėja 
Felicija Bortkevičienė “Lie
tuvos Žiniose” prisimena ir.J 
am> nralota Olšauską kuri-’0"15''"',?1 "laal,,ų “apie piaiotą oi. au. Ką, Kunpaji0] paliks prie darbo visus savo 
tada padėdavo caro žand'jįaigs ! darbininkus, tai kur ir kaip 
rams revoliucionierius ar0 darbople Sa’ės parduoti savo pre- 
tuoti. Jis buvo įskundę Rusijoj, ^es;
ro valdžiai net ir “Lh toks įsiti- ■ ^ali būt, kad šitas klausi 
Ūkininką," kuris tu-s dabartiniu, “°SrS ,

išrištas. Taigi, kas bus Rusi
jos penkmečiui pasibaigus, 
dabar d a niekas negali pasa
kyti. Iksas.

Vilniuje. Ir teisme ‘ sav.?:. . , atrevohucionie-nai reikalavo, k;.ukdo ..penkme_ 
nigų nekenciamjr (Urj įjUį užtai 
butų uždarytais. Taigi dabar 
sukurstyti val'is klausimas, kaip

i

OVtJV V4-A 0V V VI V C4 A Iii V4 ,

šią piauti rus kad, anot tos paša-Į Centerline miestely, Mi- 
n Jkas butų sotus, ir chigano valstijoj, bedarbiai

i pareikalavo iš miestelio val-
Fekmui' n<sijos žy^i dabar yra dybos po $25 pašalpos į są- 
i • ‘ nQVABptos viso pasaulio | vaitę. Valdyba jų reikalavi- 
nematas Kapitalistinės šalys mą atmetė.’ Tuomet bedar- 
kad <ava sus*ruPinus’*os> nes J08 b*3’ užpuolė valgomųjų dai- 
- i konkurencijos. Šitą ktų krautuvę ir išnešė už 
dašimti ;UI enc^ Jos l>aiuto Jau

'A
/

Elijana užsirakė papirosą 
ir pažvelgė pro langą į Mon- 
so parko medžius, kurių vir
šūnėmis žaidė pavasario 
saulė. Puikus oras ją džiugi
no ir svaigino. Ji ėmė vaiz
duotis, kaip nusimins Arma
nas, perskaitęs jos laišką, ir 
iai pasidarė gaila jo. Bet ji 
išvaikė visus abejojimus ir 
vėl ėmėsi plunksnos.

“...Mes neturime daugiau 
susitikti. Nemėgink mane 
perkalbėti ir versti pakeisti 
savo nutarimą. Dar negali
ma. Meilės garuose aš nete
kau proto, bet dabar mes 
privalome vienas antrą už
miršti. Visas pasaulis prieš 
mudu nusistatęs. Tu žinai 
priežastis, kurios neleidžia 
man pamesti savo vyrą, o be 
to aš bijau jo. Jo keršto. Jei 
jis patirs apie mudviejų san
tykius, — jo kerštas bus bai
sus!”

Elijana vėl padėjo plunk
sną į šalį ir perskaitė, ką pa
rašiusi. Ne. pagalvojo ji, taip 
negalima. Išeina perdaug il
ga. ištęsta, kvaila. Vargšas 
Arman neužsitarnavęs tokio 
su juo elgesio. Taip negali
ma!

Armanas tuo tarpu jau 
’aukė savo mylimosios. Jis 
laukdavo jos visuomet, kai 
juodu susitardavo susitikti 
antrą valandą po pietų, nors 
pasimatymas butų skirtas 
ketvirtą valandą, kas tikra- 
noj reikšdavo penktą ar 
net pusę šeštos. Elijanai ki-

KORĖTŲ VALDYT CHICAGĄ.

čia yra Chicagos miesto teisė- 
’as John H. Lyle. kuris dabar 
‘runija” republikonų sąrašu į 
majorus. Tapęs miesto gaspado- 
rium jis žada išnaikinti visus 
?engsterius. Bet kodėl jis nega
li išnaikinti jų dabar, būdamas 
teisėju?

at-

v
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Įvairios Žinios. Į
i LIETUVA ŽENGIA PRIE 

GYVULIŲ ŪKIO.

Lietuva, kaip žinoma, 
ūkio šalis. Didžiausis jos gy- 

į ventojų verslas ligi šiol bu-
PR1RIŠO PRIE KARVĖS I TAUTŲ LYGA NESUSI- | vo, Ui grudų ūkis. Bet Lietu- 

VUODEGOS PLYTĄ, GA- TAIKO DĖL RUSUOS IR va dar žymiai atsilikęs kra- 
VO PER GALVĄ. TURKIJOS. įštas. Jos ūkininkai dar ne-

Toledo, Ohio. — High 
school mokyklos studentas 
Horsfall nuėjo aną rytą pa
melžti savo šeimynos karvę, 
bet jam nepatiko, kad ji la
bai švaistė vuodegą. Palauk 
tu, tarė sau vaikėzas, aš taip 
padarysiu, kad tu tos vuode- 
gos nepajudinsi. Jis susira
do plytą ir pririšo ją prie ki
to karvės galo. Bet vos tik 
jis prisėdo karvę melžti, iš 
jo akių pasipylė kibirkštys ir 
žvaigždės. Atsipeikėjęs vė
liau jis pastebėjo, kad jif 
guli ant žemės ir galvoje tu
ri labai skaudamą guzą.

BAŽNYČIOJ ŽUVO 70 
KATALIKŲ.

šiomis dienomis Meksiko; 
drebėjo žemė. Protingi žmo
nės šitokiais atsitikimais ša
linasi nuo triobesių, kad tie 
griūdami jų neužmuštų. Bet 
kitaip galvoja tie, kurie tik' 
Dievo galybei. Jiems rodos, 
kad Dievas viską gali; kad 
jis gali net ir žemės drebėji
mą sustabdyti. Taip galvoje 
ir Meksikos katalikai Guela- 
tovos miestely. Kada žemė 
pradėjo tenai drebėt, jie su
bėgo bažnyčion ir pradėjo 
melstis. Atbėgo ir kunigas 
Vieton patarti žmonėm? 
bėgt iš bažnyčios, jis liepė 
uždegti ant altoriaus žvakes 
ir pats pradėjo melstis. Baž
nyčia sugriuvo ir 50 žmonių 
užmušė ant vietos, o 20 pas
kui da mirė nuo žaizdų. Žu
vo ir pats kunigas po griu
vėsiais. Sveikas neišliko nei 
vienas, visi maldininkai kaip 
nors nukentėjo. Tuo tarpu 
tie, kurie bažnyčion nėjo 
pasiliko gyvi ir sveiki.

Tokia pat nelaimė ištiko 
tikinčiuosius ir Huixtepec’c 
miestely. Čia tamsus žmonės 
taipgi susirinko bažnyčion 
kuri tuojaus sugriuvo ir vi
sus palaidojo. Paskui kilc 
gaisras ir lavonai sudegė. 
Kiek tenai žmonių žuvo, ži
nios nesako.

Ženevoj šiomis dienomis moka pagaminti geros ru- 
>usirinko Tautų Lygos ko- sies grudų. Taigi uz juos 
misija svarstyt Europos Są- gsuna |a^ai+

sirodė nepelningas net kul
tūringose šalyse.

Vienintelį išsigelbėjimą 
Lietuvos ūkininkai mato pie
no ūky. Pieno produktai 
duoda daugiau pelno. Nu
griebtu pienu šeriamos kiau
lės tinkamos bekonui, kurį 
labai myli anglai. Taigi jau 
keli metai atgal, Lietuvos 
grudų ūkis pasuko į gyvulių 
ūkį. Ūkininkai įsigyja geres
nės veislės karves ir kiaules, 
steigia pienines ir tt.

Tik toks perėjimas, iš vie-

jungos klausimą,^ kurį yra bęlnai 
numanęs Francuzi jos Brian-• “ ~
das. Vokietijos ir Italijos at
stovai pareikalavo, kad prie 
tų diskusijų butų pakviestos 
Rusija ir Turkija, nes kokia 
rt gali būt Europos valsty
bių sąjunga, jeigu jon ne- 
inetų Rusija, kuri užima di
desnę dalį Europos? Angli
jos atstovas taipgi pritarė 
am, kad Rusija ir Turkija 

butų pakviestos. Bet Belgi
jos, Olandijos, Jugoslavijos 
ir Rumunijos atstovai griež
ei tam pasipriešino. Kilo ______ ________ 7 - ..~
vaidai ir tas komisijos posė- nos ūkio šakos į kitą, yra ne
lis užsidarė nieko nenuta- lengvas daiktas. Ūkininkai 

”ęs. j nuskurę ir jiems reikalinga
-------------- (valdžios parama. Deja, dik- 

UŽDRAUDĖ DAUG VAI- tatorinė Lietuvos valdžia ši-
KŲ TURĖTI. ; tą paramą labai skupiai tei-

Budapešto laikraštis “Az kia. Tiesa, šiuo metu tiems 
Ėst” praneša, kad valdžia'Ūkininkams, kurie pardavė 
’šleidusi patvarkymą, ku- nemažiau kaip 15 bekonui 
•iuo Vengrijos banko tar- tinkamų kiaulių, duoda po 8 
įautojams draudžiama ture-, litus už kiaulę premijos. Bė-

MONTREAL, C ANAU A.
Gražus kambarys, dėl dviejų vaiki

nų; vieta graži. Molson Parke.
6405 Iberville St., Montreal, Canada.

BROOKLYN, N. Y.
FORNIŠIUOTI KAM

BARIAI
Labai švariai užlaikomi. Kaina že

ma. Ir iš kitur atvažiavę gali gaut 
kambarį švarioj ir parankioj vietoj, 
paley Lorimer street Subway. (6> 

MRS. P. RUMON
563 Lorimer st.. Brooklyn. N. Y.

M

Orlaivijos inžinierius Hodgedon padarė Los Angeles mieste 
įaują skraidomąjį laivą, kurio išvaizda parodyta šiame paveik
slėly. Jis daug kuo skiriasi nuo dabar vartojamų dirižablių bei 
'.eppelinų.

ANGLIJOS MAINERIŲ 
VADUI NUPIAUTA 

KOJA
Anglijos mainerių unijos 

sekretoriui Cookui šį pane
lei} buvo nupiauta dešinėji 
koja, kad sumažinus skaus
mą. Apie 17 metų atgal ji 
buvo sužeista kasykloj.

Pajieškau tėvo Jono Žilinsko, jo sū
nūs iš Alytaus apskričio, Varėnos 
valse., Vaižgtrdonių kaimo. Lapkri
čio mėnešy 1930 metų atvažiavau į 
Urugvajų. Prašau tėvelio atsišaukt, 
arba kurie žino kur jis randasi malo
nėkit pranešti.

ALEKSANDRA ŽILINSKAS 
Vilka dėl Cerro Calla Japoin 15, 

Montevideo, Uruguay

5

GERA PROGA
86 akeriai geros žemės, daug vais

medžių, 13 ruimų namas su elektros 
šviesomis; 12 karvių, 4 arkliai, 200 
vištų, 3 meitėliai, visi įrankiai, der
lius, prie šteito kelio, mainau mieste 
ant namo. Klauskite, norint daugiau 
žinių MRS. A. LAUŠ
Bos 172. Perkasie, Pa.

Telefonas 281.

t

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus, Statau Naujus . 
NAMUS IR GARADŽIUS

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

! Pentinu, Gražinu Fliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viską, kas 
prie Namų yra reikalinga.

i Kaina pigiausia. Patarimų tuose 
reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei
kia ką nors sutaisyt, klauskite patari
mo ir kaines pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS
22 KIRKPATRICK STREET, 

PITTSBURGH, PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

PABANDYK1TJE
MANO 1ŠDIRBYSTĖS

E. L MOSE 
CIGARAI \ 

KAINA $250 UŽ ŠIMTĄ. 
Nusiunčiama visur C. O. D.

GEORGE NORKUS 
IR H. WIMMER CO.

Perkasie, Pa.

PILVO VAISTAS 
D£L VISŲ

i daugiau kaip 4 vaikus, da tik, kad tokių laimingų 
Kas turi daugiau vaikų, tas 
busiąs atleistas nuo darbo, i 
Tūli bankai pareiškę savoj 
amautojams, kad jie bus 
tuojaus atleisti, kaip tik su
silauks bent vieno vaiko. 
Kas apsives slapta, o bankas 
apie tai sužinos, taipgi bus iš 
darbo atleistas. Turbut bijo- 
nasi, kad turėdami dideles a w
šeimynas bankų tarnautojai jjems gręgja sušaudymas, 
levogtų pinigų. jie praleidę buri vals

tiečių, kurie bėgę nuo bolše
vikų į Lenkiją.

nedauff tėra. Šita parama 
tai tik lašas juroje.

NORI UŽDRAUST KOMU
NISTAMS PAŠTĄ.

Kongiesmanas Eslick šį 
panedėlį įnešė atstovų butan 
bilių, kuriuo reikalauja
ma uždrausti komunistams 
siuntinėti savo literatūrą 
paštu. Jei bilius virs įstaty
mu. tai visi komunistų laik
raščiai turės užsidaryti.

Pajieškau pusbrolių Prano ir Izi
doriaus Užusenių, paeina iš Suba
čiaus parapijos, Rudiškių kaimo Tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. Prašau 
jų pačių atsišaukti arba kurie žino 
kur randasi, malonėkite pranešti, už 
tai busiu didei dėkingas

. PETER WILIN
1419 E 25th st., Cleveland, Ohio

Pajieškau mano vyro Antano Do- 
mininkaiėio, aš išvažiavau į Lietuvą, 
o jis pasiliko Kanadoje. Paskui aš at
važiavau i Braziliją ir gavau nuo ma
no vyro kelis laiškus. Dabar jau ne
toli metai ir nieko apie jį negirdžiu. 
Kas apie jį žino, prašau pranešti.

MARIA DOMINIKA
Rast. Patria Rua de Mottca 431, 

Sao Paulo, Brazil.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio

Daugelis žmonių priklinasi nuo aliejų 
, ir mielių, daugelis buvo nepatenkinti 
' pilėmis ir plyskeliais, bet kiekvienas 
! gali vartot priimniai ir su geromis 
' pasekmėmis

įTRINERIO KARTŲ VYNĄ
jus '“f-

Aš vartoju Trinerio Karjį Vyną
663 FOURTH ST. į msiAte i. H.k.. i

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Duodu Paaiškinimą

į per šešis mė»»esiųs ir dabar aš dau- 
_ i giau nesergu pilvo liga, kuri mane 

į kankino per'ilgą laiką, Charles B. 
i I’uzio.”

.. ~ PASEKMĖS, ko jus galite tikėtis nuoVyrams ir Moterims—jaBnierrfs ar . į _ . . ..
seniems, kuriems niežti odą ir turi vaisto jūsų ligoje. Ir Tnneno Kartus 
nesmagumą ir slenka plaukai. Kurie Vynas turi visas sudėtines. Kuries už- 
nori turėt tankius gražius plaukus, tikrina pagelba turint blogą apetitą,

L. j. CECHUS » nepoilsintą miegą, visuose aptiekose.
P. O. Box 133, Linnton, Ore. • Dviejų didumų.

•v

BĖGA IŠ RUSIJOS I 
LENKIJĄ.

Vilniaus “Naše Vremia” 
rašo, kad šiomis dienomis 
lenkų pusėn pabėgo 4 rau
donarmiečiai iš Rusijos. Jie 
sakosi pabėgę dėl to, kad

Pajieškau draugo Kazio Žekonio, 
seniau gyveno Toronte; turiu reikalą 
Prašau atsišaukt arba kas žino kur 
jis randasi, malonėkit pranešti. (6) 

ANTANAS KUKENIS 
Box D-. Port Colborne, Ont., Canada

PALIUOSAVO KLERIKA
LŲ REVOLIUCIJOS 

VADĄ.
Kanadoj buvo suimtas 

gen. Jose Gonzales Esco- 
bar, kuris 1929 metais vado- 

avo kunigų revoliucijai 
Meksikoj, arba, kaip jis sa
ko, kariavęs už Kristų. Kai 
kunigų maištas buvo nuslo
pintas. Escobaras pabėgo 
Amerikon. Išpradžių jis gy
veno nekurį laiką Texas val
stijoj, o paskui persikėlė Ka- 
nadon. Tuomet viena firma 
iš Texas valstijos pareikala
vo ji areštuoti, sakydama, 
kad jis pavogęs iš jos $15,- 
000 vertės aukso. Pasire
miant tuo kaltinimu, Kana
dos valdžia tą Kristaus ka
reivį suėmė ir uždarė belan
gėm Bet iš Texas valstijos 
jokių žingsnių prieš jį ligi 
šiol nebuvo daroma, , todėl 
šiomis dienomis Kanados 
valdžia jį paleido.

KUBOJ AREŠTUOJAMI į 
PROFESORIAI. |

Havanos mieste areštuota 
12 profesorių ir 3 žymus ad-' 
vokatai. Juos kaltina są-.* 
mokslu prieš dabartinę dik
tatūrą. Amerikos pinigais 
oalaikomas diktatorius Ma- 
?hado tiesiog naikina Kubos 
■•espublika. Jis uždarė net 
Havanos Universitetą ir už- 
iraudė visokias pamokas, 
dėl to, kad studentai ir pro
fesoriai priešingi jo despo
tizmui. Laikraščiai taipgi 
visi uždaryti, išskyrus tik 
jo paties organą ir porą ang
lų kalba leidžiamų Ameri
kos kapitalistų spausdinių. 'sekliams. Šie išpildė įsaky

mą. Bet tuo tarpu iš užpaka
lio atbėgo trečias detekti- 

| vas. Greitai prisiartinęs jis

NUŠOVĖ BANDITĄ.
šį panedėlį New Yorke 

buvo nušautas banditas Hi- 
nes. Trys sekliai sekė pieno 
vežimą, norėdami sugauti 
plėšikus, kurie paskutiniu 
laiku pradėjo užpuldinėti 
pieno išvežiotojus. Ir sykis 
pasirodė du plėšikai. Bet 
pamatę detektivus, jiedu 
pasijuto spąstuose. Todėl 
jiedu išsitraukė revolverius 
ir puolė detektivus. “Stokit 
prie sienos ir pakelkit ran
kas aukštyn!” sušuko jiedu

VIETOJ DRABUŽIŲ— 
ŠAMPANO STIKLAI.
Maskvos laikraščiai pra- vienam banditui išmušė gin- 

neša, kad Rusijoj vis dar klą, o antrą šovė. Peršautas 
viešpatauja baisi betvarkė, banditas norėjo atsisukti ir 
Pavyzdžiui, Sibyro ko-ope- šauti šitą detektivą, bet tuo 
•atyvas Novosibirske šiomis tarpu aniedu detektivai. *ką 
dienomis turėjo gauti trans- buvo prispirti prie sienos, im
portą šiltų drabužių ir kito- sitraukė savo revolverius ir 
kių būtinų reikmenų. Vietoj patiesė banditą ant vietos. 
*x>, jam atėjo 10,000 stiklų Antras užpuolimas buvo su- 
šampanui gerti ir 8,000 mau- imtas gyvas, 
dymosi kostiumų. Į --------------

Trumpos Žinios.
Senato darbo komisijos 

pirmininkas Wcods sako, 
kad dabartiniu laiku Ameri-
koje yra tarp 4ir5milionų Ft™““kc“»Ž“n.
bedarbių. Mass. Jieško Marjona Šadauskiutė-

i Vaizgilienė. Turiu svarbų reikalą. 
; prašau atsišaukt arba kurie žino kur 

Va- jis randasi, malonės pranešti; busiu 
dideliai dėkinga. (6)

MRS. M. VAIZGILIENĖ
659 Centrai avė., Camden, N. J.

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

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

Amerikos “slapiųjų” 
das Curan tvirtina, kad už 
poros metų prohibicija bu
sianti jau atšaukta. Dabar
tiniu laiku esą jau lygiai pu
sė valstijų nusistačiusių 
prieš “sausąjį” įstatymą.

i .. ... . ... .

Ateinančiam Tautų Lygos 
posėdy manoma protestuoti 
prieš sovietų Rusijos “dum- 
pingą.”

Javos saloje pereitą savai
tę buvo žemės drebėjimas, 
per kuri žuvo 18 žmonių.

Missouri valstijoj, Mary- 
villės miestely, minia išplėšė 
iš kalėjimo ir sudegino ant 
laužo juodveidį Gunn’ą, ku
ris buvo kaltinamas tuo, kad 
išžagino ir nužudė jauną 
baltveidę merginą.

Washingtono apskaitlia- 
vimu, Amerikos kapitalistai 
turi investavę užsieniuose 
$15,000,000,000 kapitalo.

Patikrintos žinios sako, 
kad per paskutinį žemės 
drebėjimą Meksikoje buvo 
užmušta 114 žmonių.

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
nešti. Už pranešimą tariu nuoširdų 
ačiū. JOSEPH NAVICKAS (7) 

Palm Garden Inn., Clementon, N. J.

KATARINA RUSECKAITĖ. pa
jieškau draugės Veronikos Baranaus- 
kiutės, man rodos, po vyru pravardė 
Zubavičienė, paeina iš Lietuvos Ža
liosios kaimo, Liubavo parapijos, Su
valkų gub. Aš girdėjau, kad ji gyve
na apie Scranton, Pa. Prašau atsi
šaukti, ar kas žinote apie ją, malonė
kite man pranešti, aš turiu svarbų 
reikalą. (7)

KATARINA JUŠKIENĖ
38 Tower st., Worcester, Mass.

Viktoras Ulčinskas, paeina nuo Žas
lių, Vilniaus gub., gyvena apie Wor- 
cester, Mass., ženijosi Iawrence su 
M. Adamavičiute. Yra labai svarbus 
reikalas ir kas praneš, tas gaus $10 
atlyginimo. Jeigu pats atsišauks taip
gi gaus $10. Meldžiu greitai atsi
šaukti. (7)

STANISLOVAS BUDZINSKAS
40 Garden st., Yonkers, N. Y.

SLOAN’S Liniment

Strėnd i e g i is?—šis jums 
pagelbės
Aštrys "rcumatilkųs” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Nega i 
naktims miegoti. Negali pasu- 
judinti be skausmo. Koks neti
kėtas laimikas yra Sloan’s Lini
ment!

SJoaa’s sveika* karsta 
kaip saulės svitsa. Tuoj 

palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jį vartoja dėl reumatiškų 
skaudėjimų. Gauk šviežią bonką 
šiądien—55 centai.

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

Jonas B. Ambrazaitis (12)
560 GRANO ST.. BROOKLYN, N. Y.

KOMUNISTAI TRIUKŠ
MAUJA AUSTRALIJOJ.

Australijos mieste Mel- 
bourne komunistai suruošė 
demonstraciją ir sutraukę 
apie 500 žmonių pradėjo 
maršuoti po miestą ir triukš
mauti. Policija liepė demon
strantams išsiskirstyt. Tie 
nepaklausė. Tuomet policija 
pavartojo jėgą ir minią iš
vaikė. Vienuolika komunis
tų buvo areštuota.

INFLUENCA VĖL 
SIAUČIA

Influencos epidemija vėl 
pradėjo siausti. Japonijos 
sostinėj Tokio kas diena 
miršta po 50 žmonių. Visoj 
Europoje ligonbučiai pilni 
ligonių. Žmonės miršta visu 
plotu nuo Viduržemio iki 
Baltijos jūrių. Paliesta ir 
Lietuva. Ispanijoj, Portuga
lijoj, Vokietijoj ir Anglijoj 
kas diena būna vis daugiau 
susirgimų. New Yorke serga 
apie 400 žmonių. Annapolio 
karo akademijoj guli-200 
kadetų. New Havene serga 
apie 60 Yale universiteto 
studentų.

I -----------
TURKŲ KONSULAI RU

SIJOJ ATSTOVAUS 
AMERIKĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Turkijos konsulatai so
vietų Rusijoj gavo įsakymą 
atstovauti tenai Jungtinių 
Valstijų piliečių reikalus, 
nes pati Amerika neturi dip
lomatinių santikių su Rusi
ja.

t

MADRIDE SUSTREIKA
VO SPAUSTUVNINKAI.

Ispanijos sostinėj Madri
de sustreikavo 4,000 spaus-

PAJIESKOJIMAI.
NORIU ATSILYGINT!

Aš išvažiavau iš Liepojaus Sausio 
mėnesyje. 1014 m., napamenu ant ko
kios linijos. Liverpool, Anglijoje, aš 
persėdau ant kito laivo. Amerikon aš 
atvažiavau Vasario 14 d., 1914 m Ne
pamenu Į kokią prieplauką aš atva
žiavau. nes labai sirgau Man atsidū
rus kebliame padėjime atėjo pagal
bon lietuvis (jis dirbo Emigracijos 
Bureau), pasiuntė telegramą mano 
broliui P Runkelai i Eenton, III. Jei 
randasi kur nors toji ypata. kuri pa
gelbėjo man toje sunkioje valandoje, 
prašau atsišaukti. (6)

A RUNKELA
11562 St. A ūbi n avė.,

Hamtramck, Mich.

DIDELI KARŠČIAI ČILI 
RESPUBLIKOJ.

Iš Santiago pranešama, 
kad paskutinėmis dienomis 
tenai prasidėjo dideli karš
čiai. Žmonės dėvi baltais 
drabužiais, kad netaip smar-

ISPANIJOS KARALIUS 
DAR NEBĖGA UŽ

SIENIN.
Madrido žiniomis, kara

lius Alfonsas pareiškęs, kad 
skleidžiami paskalai, buk jis 
ruošiasi bėgti užsienin, esą 
neteisingi. Žinortla, kol pa
vojaus nėra, nėra reikalo('JdUUZUdli?, Iv d vi iivvcvAp ^įnai“ vujauc nviu, nvia ■ vinaiu 

kiai juos degintų saulės spin-lir bėgti. Bet tas reikalas gali 
i. labai greitai atsirasti.dūliai.

I

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 464 

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BsraatavHI
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina twtt li

tą knygą savo namuose. Ją gali 
vio” knygyną.

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV iUmttTYJR

g

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, “pilv.ozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” ‘•teatrOlogijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

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

Metams kainuoja $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, IU.

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

APSIVEDIMAI.
Vaikinas 29 metų, pajieškau mer

gelės apsivedimui nuo 21 iki 29 metų. 
Su pirmu laišku prašau paveikslo.

M R BRONIS (5)
1189 Britannia st., Montreal, Canada
f - - • ■ ................... “

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų; aš esu vaikinas 
inteligentiškas. 24 metų, nevartoju 
svaiginamų gėrimų ir nerūkau. Geis
tina kad mergina butų pasiturinti. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst paveiks
lą, reikalaujant sugrąžinsiu. A. P. 
2766 St. Charles st., Montreal, Canad.

PETRASMIKOLAINIS
SERGA ir negali atsakyti į laiškus 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 
Kaip tik pasveiks, viską sutvarkys. 
Prašome palaukti. (-)

P. Mikolainis
188—190 Sands St., Brooklyn, N. Y. PAJAUTA

* LIZDEIKOS DUKTĖ

Pajieškau tetos Augustės Nakau- 
niutės-AUGUSTA PETSULT (gal 
Pečiulienė», iš Lietuvos paeina iš Su- 

, dabar gyvena kur 
Ė valstijoje. Jieško se- 

I sers duktė. Prašau jos pačios kad at- 
i rišauktu, arba kurie žino kur ji ran- 

(5) 
MRS. MAE RICE

190 Rose Avė, Jersey City. N J.

V 1 -1 * l valk” ?uiKrn’jos,tuvnmkų. Valdžios laikras- nors Miehjgano v 
tis irgi paliestas. Streikinin-1!° -i i • . . ’ sišauKtu, arua Kurie zmoKai reikalauja trumpesnių dasi. malončkite pranešti.
darbo valandų ir po 2 pesa-
tų (apie 20 centų) daugiau
algos į dieną, nes gyveni- Pajieškau brolio Antano Strakaus-—.r ko paeina is Mažų I.ukselių kaimo,

Zyplių valsč’aus, Naumiesčio (Šakių) 
anskričio; 23 metai atgal gyveno 
Bavonne, N. J. Kurie žinot kur jis da
bar randas, prašau pranešti. 

KASTANTAS STRAKAUSKAS
50 Phillip- et., North Andover, Mass

algos į dieną, nes gyveni
mas labai pabrango.

POTVINIAI SUVARĖ 
ŽMONES ANT STOGŲ.

Algerijoj pasidarė potvi- 
nis.
upė, Maizon Carre apielin- 
kėj žmonės tūrėjo gelbėtis 
ant stogų. Jų gyvuliai žuvo.

T oRgi' nnlziU UakLaIia KLIMAS CIRAS (Chiras) mano 
Baoai pakilo Harracno Avogeris. gyveno south Bostone, m. 

. dos jis ir dabar gyvena So. Bostone 
Labai noru au jį surasi i. Kas apie jį 
žino pi.icm praneši) į “Keleivio" ofi
są

SUSTOK 
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA
VO VAIKUS

(7) |

jęEATSARGUS kosėjimas na
muose greitai apkrečia liga 

visą šeimina. Greitai sustabdykit 
kosėjimą su Severa's Cougb Bal
sam. Užtikimas per 50 merų. Sau
gus. veikmingas, palengvina kvė
pavimą. suteikia greitą, raminan
čią pagelbą. Pas aptirkininktis. 
VarMl *evrr»’« r.ld TaMefv nnn š.lfl.Jte



LAIŠKAI “KELEIVIO” REDAKCIJAI 
JUBILĖJAUS PROGA.

New Haven, Conn.—Ger
biamoji “Keleivio” Redak
cija ! šiuomi sveikinu jumis, 
redaktoriai ir leidėjai, su 25 
metų jubilėjum ir linkiu il
giausių metu. Aš linkiu taip 
pat, kad “Keleivis” taptų 
dienraščiu ir musų stubeles 
lankytų kasdien.

Visam “Keleivio” 
o lygiai ir visiems 
skaitytojams linkiu laimin
gų šių ir ateinančių metų, 
kad sveiki sulauktume, bū
tume turtingesni ir “Kelei
vį” geriau paremtume arba 
padarytume ji dienraščiu. 
K. Biažaitis.

štabui, 
“Kel.”

Marlin, Pa. — Laikraščiai 
rašo, kad “Keleiviui” suėjo 
25 metai amžiaus. Tai tikra 
teisybė, nes man teko susi
pažinti su “Keleiviu” jau 
1905 metais. Ne tik aš, bet ir 
mano draugai Maikį su tėvu 
pamylėjome. Iš Schuylkill 
pavieto man prisiėjo daug 
trąšų pasiųsti, kad “Kelei
vis” tarptų ir bujotų. Neži
nau ar mano sunkus darbas 
kiek prigelbėio “Keleiviui,” 
bet žmonės sako, kad Mai- 
kis su tėvu pasidarė daug 
turtingesnis savo pasikalbė
jimais, o laikraštis pasidarė 
dusyk platesnis ir vedamas 
geru skoniu.

Iš savo pusės linkiu “Ke
leiviui” geriausios kloties. 
Kaip tik pradės geriau dar
bai eiti, tai musų “Keleivis” 
lai paauga dar daugiau ir 
lanko mus bent tris sykius Į 
sąvaitę. Tai butų geras ju
bilėjaus atminimas.

A. J. Banišauskas.

New Britain, Conn.—Ger
biamą “Keleivį” skaitau jau 
24 metai. Iš visų lietuviškų 
laikraščių, geriausiai man 
patinka “Keleivis,” nes jis 
paduoda iš viso pasaulio tei
singas žinias ir naikina viso
kius burtus bei prietarus. 
Todėl sveikinu “Keleivį” 
susilaukus 25 metų jubilė
jaus. Visam “Keleivio” šta
bui linkiu sulaukti kitų 25 
metų. Mano pageidavimas 
yra. kad Maikis su Tėvu ga
lėtų lankyti mus bent du kar
tu Į sąvaitę.

M. Petruškevičius.

Langdon, Altą, Canada.— 
Gerb. “Keleivio” Redakci
ja! Siųsdamas jums $1.50 
prašau siuntinėti man “Ke
leivį” pusei metų. Kadangi 
dabar sunkios apystovos, tai 
ant visų metų iš karto užsi
mokėti neišgaliu. Tikiuos 
betgi, kad vėliaus sutaupy
siu ir ant toliaus Maikio tė
vui ant batų. Iki šiolei gau
davau “Keleivį” nuo drau
gų pasiskaityti ir jis man pa
tikdavo. Dabar gi, minint 25 
metų “Keleivio” gyvavimo 
sukaktuves, prašau priimti 
ir mane Į skaitlingą jo pase
kėjų armiją. Linkėdamas 
“Keleiviui” laimingai ke
liauti po platųjį pasauli ir 
nešti šviesą ir teisingas ži
nias, pasilieku laukdamas 
jo ir į savo bakūžę.

A. Kučinskas.

Holyoke, Mass.—Gerbia
moji “Keleivio” Redakcija! 
Mes visi Holyoke’o lietuviai 
sveikiname “Keleivi” su 25 
metų sukaktuvėmis ir linki
me geriausios ateities.

Holyoke’o lietuviai gerai 
stovi, visi gerai dirba, gra
žiai apsieina ir myli “Kelei
vį.” Taigi ilgiausių “Kelei
viui” metų! Su pagarba, 

Motiejus Sabaliauskas.

Beloit, Wi». — Iš širdies 
linkiu “Keleiviui” geriau
sių pasekmių. Tik “Kelei
vis” darbininkams neša švie
są ir tiesą. Linkiu Maikiui 
sulaukti 50 metų jubilėjų. 
Su aukota pagarba, 

A. Kapočinskis.

., ,

Montreal, Canada.—Ger
biamoji “Keleivio” Admini
stracija ! Visų pirmiausia 
sveikinu jus linkėdamas il
giausių “Keleiviui” metų, 
ypač Maikiui su tėvu. Aš lin
kiu, kad jie nuo šių jubilė
jaus metų lankytų daug dau
giau lietuvių darbininkų ne
gu dabar lanko. Labiausiai 
linkiu, kad “Keleivis” galė
jų laisvai nukeliauti ir aplan
kyti tą mažą Lietuvos kraš
teli, nes tenai daugelis jo 
laukia. Lai būna jam atdari 
vartai visur ir visuomet.

Pasiųsdamas seniui ant 
batų tris dolerius kviečiu, 
kad nepamirštų ir toliau ma
nęs lankyti. P. Yurkšta.

Carnegie, Pa. — Prisiun- 
čių S2 prenumeratos, širdin
gai ačiū Maikio tėvui, kad 
taip ilgai palaukė.

Švenčiant “Keleivio” 25 
metų jubilėjų, aš norėčiau, 
kad Maikio tėvas mestų skai
tęs “Draugą” ir kitus tamsy
bės skleidėjus, o imtųsi už 
“Keleivio.” Lai ir jis sykiu 
su mumis padarys jubilėji- 
nį maršrutą. Mes gerai ži
nom, kad kur generolas, ten 
ir visa armija. Taigi i darbą, 
tėvai. Už tai aš sukrapštęs 
oaskutinius grašius prisiun- 
čiau tau ant puspadžių, kad 
kojų neperšlaptum. Drau
giškai, J. M.

Shenandoah, Pa.
riaušių linkėjimų “Kelei
viui” sulaukus 25 metų jubi
lėjaus. Lai keliauja jis dar 
šimtą metų. “Keleivis” sma
giausias lietuvių laikraštis. 
Skaičiau daug laikraščių ir 
daug jų praleidau, bet “Ke
leivio” nepraleidau nuo pir
mo numerio. Kas myli teisy
bę ir šviesą, tam “Keleivis” 
yra žvake. Bile fanatikas 
paskaitęs “Keleivi” porą 
metų, senoviškus burtus me
ta i šalį.

Gerbiamieji skaitytojai! 
Perskaitę “Keleivi” nenu- 
meskit, bet leiskit jį per 
draugus, kol jo raidės nenu
dils. Aš daug “Keleivio” lei
džiu i Latviją, kur daug mu
sų brolių ir sesučių gyvena. 
Labai dėkingi už “Keleivį,” 
o Latvijos durys jam atda
ros.

šiais metais Maikis mane 
ir pamiršo, neprisiuntė nei 
bilos, bet aš pasistengiau 
prisiųsti jam metinę, kad 
lankytųsi kaip lankėsi. Su 
gilia pagarba, J. Drizas.

t

Dover, N. J. — “Keleivio” 
iubilėjaus proga aš nuo sa
vęs patariu skaityti “Kelei
vį” kiekvienam lietuviui, nes 
jis naudingiausias laikraštis. 
“Keleivis” apgina mus nuo 
“pragaro,” “liucipierių” ir 
visų jo klapčiukų. Be to, 
“Keleivis” suteikia daug 
straipsnių apie sveikatą ir 
pasako, kaip apsisaugoti li
gų. Štai mano akys buvo 
tamsios ir negelbėjo nei aki
niai. “Keleivy” radau vais
tus ir jais žymiai pagerinau 
regėjimą. Linkiu “Kelei
viui” geriausios kloties. Lai 
lankosi jis kiekvienam lietu
vio namely. K. Skubąs.
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KUN. OLŠAUSKAS DA 
NEPRALOTAS.

—Ei. kūmai, kas tas Olšauskas 
do per vienas, kad giizietos taip 
tankiai apie ji rašo?

—Ar tai tu, kūmai.
nai, kas jis do per vienas? Jis 
pralotas ’

—Pralotas, sakai! O kas jį 
pralojo?

NĖRA PAKLUSNUMO 
ANT SVIETO.

Motina.—Vincuk, ar tu 
užmiršai, kad prižadėjai manęs 
klausyt ?

da neži- Vincukas.—Tai niekis. Juk
mama irgi prižadėjai tėtės klau
syti.

East Boston, Mass. — Vi
siems “Keleivio” skaityto
jams šiais metais leista išsi
reikšti, kaip kas mano apie 
“Keleivi.” Aš “Keleivį” 
skaitau senai ir esu užrašęs 
ji savo giminėms. Man pa
tinka “Keleivis,” kad jis jo
kių pasninkų nepripažįsta; 
jo reporteriai velnių irgi nie
kui’ neužtinka, o už vis ji ge
riausiai myliu, kad jo kores
pondentai sužino ir parodo 
mums, kiek “dvasiški tėve
liai” mirdami palieka savo 
panoms-gaspadinėms turtų 
Tik iš “Keleivio” sužinome, 
kur musų vargšų sunkiai už
dirbti centai nueina. Linkiu 
“Keleiviui” geriausio pasi
sekimo. šviesk kaip švietęs 
musų vargdienius žmone- 
lius. Jurgis Walotkevičius.

Montello, Mass. — Ka
dangi dabar “Keleivis” 
švenčia savo 25 metų sukak
tuves, o mes esam “Kelei
vio” skaitytojai per 19 metų, 
tai sveikinam savo brangų 
draugą “Keleivi, kuris lan
ko mus kas sąvaitę, ir lin
kini geriausio pasisekimo ir 
ištvermės grumtis su savo 
priešais.

Su geriausiais linkėjimais, 
A. Žigas.

Chicago. III. — Aš Gab
rielius Šarkutis, esu bran
gaus “Keleivio” skaitytojas 
nuo pat jo užgimimo. Pažiū
rėkit i 1906 metu rekordus, 
ir įsitikinsit. Musų gerbia
mas “Keleivis” gavo nuo 
manęs daug darbo, kuomet 
aš buvau A. F. of L. organi
zatorius. Su “Keleiviu” nesi
skiriu ir po šiai dienai. Chi- 
eagoje gyvendamas nusi
perku jį kiekvieną penkta
dieni. Linkiu viso labo “Ke
leiviui” laimingai susilau
kus 25 metų sukaktuvių.

Su didžia pagarba, mylin
tis ji, “Keleivio” skaitytojas 
Gabrielius šarkutis.

Bayonne, N. J. — Ger
biamas “Keleivio” Redakto
riau! Siunčiu Tamstoms šir
dingiausius linkėjimus 25 
metų jubilėjaus proga. Lin
kiu sulaukti tris sykius po 
25 metus. Linkiu “Kelei
viui” augti ir storėti. “Kelei
vis” geriausias darbo žmo
nių laikraštis. Lai gyvuoja 
jis peer šimtus metų! Maikė 
su tėvu tegul lanko mane da 
daug, daug metų. Aš myliu 
juos, nes jie susiėję daug 
juokų prikrečia. Kad ir kaip 
nenorėtum juoktis, jie tave 
prajuokina.

Aš patariu draugams ir 
draugėms skaityti ir platinti 
tik “Keleivi.” Negalėdamas 
“Keleiviui” kažin ką padėti, 
prisiunčiu bent vieną naują 
skaitytoją. Su pagarba, se
nas “Keleivio” skaitytojas, 
Augustas Masalskis.

SLA. VIRŠININKAI.

Kaip tu mistini, arPirma:
mes turėsim užmokėt £32.000 už 
Devenio paskolą, ar ne?

Antras.—Ne; už tą paskolą
reikia apkaltint ką kitą. Sei. su- j 
verskim bėdą ant šito šuniuko.

PAS DENTISTĄ.
Pacijentas. — Kiek tamsta 

skaitai už ištraukimą danties?
Dentistas.—Jei be gazo, tai 

doleris; o jei su gazu. tai S5.
Pacijentas.—Na, tai aš atei

siu rytoj rytą, kaip bus šviesu ir 
nereikės gazo.

--------- -—

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO' 
KNYGYNE

'I f.'ngvM B&daa Hmokti AngttikaL 
Sinkias reikalingiausių žodžių ir 

1. sis 'knlb-5 jimą. ši knyga sutaisyta ta .p 
-nevai ir suprantamai, kad kiekvienas 

g iii greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje t^ipa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
i; sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant ktir nors, nuėjus 
kraatuvėn, pas daktarą, pas barzda
vusį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiš -u 
L t a rimu ir gramatika. Antra padidin- 
a ir pagerinta laida. Sutaisė St 

į - .cheisonas Pusi 95..................... 3bc.

į

I

“jsaHyetėe Karėti#.” Vienaveiksmė, 
koir.edija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičios, ir Susižiedavims'3 Pagal Sa*
■ tarties. N V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžąs Labai užimanti, meiliška ko- 
naedi.a ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.

■“ «» * i . - ’ T i
“O. S. S.” arba šiiubinė iškilmė. -

Vieno akto farsas, labai juokingai 
ir geras perstatymai Kaina .... lšx

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

na juokingas veikalėlis Dalyvauja 2 
orote -s ir 5 vyrai

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

veik: iėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- 5 
terš Abu veikalėliai vienoje kny- 
gutė.e. Kair.a ............................... 25c

Nihilistai Tragedija trijuose aktuose.;

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
viso reikalaujamos tik 2S ypatus.
So Boston, 1913, pusi. 61..............
ftceuto Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23................................ 10c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirst, 

šv Jonui galva. Drama vienam*
akte, parašyta 
ninku Vertėtų 
skaityti ........

ir žrnertM. Labai l<fcmi ir pamo
kinanti knyga Iš jos sužinom, kai? 

ž nogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
’is kovojo su gamta ir Kaip civilizavo- 

IJaugelis paveikslų įvairią rasių 
------ir moterų. Pagal E. Rea-

TEISINGAS POLITIKIERIS.
—O kaip jūsų gubernatorius? 

Ar teisingas žmogus ?
| —Teisingesnio jau nerastum.
Jis už kožną balsą balsuotojams 
užmoka.

DIVORSAI AR BANKROTAI 
GERIAU?

žmona:—Jei vyrai taip mylė
tų žmonas, kaip per vestuves, 
tai dukart mažiau butų persi
skyrimų.

Vyras
daugiau butų bankrutų...

Bet už tai dukart

KUNIGĖLIS KALĖDOJA.

Sagastume Chica, Argen
tina. — Gerbiamoji redakci
ja ! Ačiū už laikrašti, kuris 
lanko mus Argentinos salo
se. Apart jo, per ištisas są
vaites mes daugiau nieko 
nematome.

Kazys Vaitekūnas.

Torrington, Conn.—Svei
kinu “Keleivio” redakciją 
su 25 metų sukaktuvėmis^ 
Linkiu sulaukti 50 metų. 
Mykolas Stone.

PO ILGOS KELIONĖS.

Motina.—Pasakyk, kur per 
naktį daužeisi?

Duktė.—Buvom toli nuvažia
vę. o pėksčia turėjau pareiti...

IRGI BAUSMĖ.
Darbininkas. — Oi, oi, kad ji 

perkūnas, tas tamstos šuva per
kando man koją. JĮ reik nušaut!

Ponia. — Rudi, eik šen. tu šel
mi ! Kam tu tą žmogų Įkandai ? 
Aš tave nubausiu užtai. Ant vi
sos dienos aš tau nuimsiu nuo 
kaklo tą šilkini raikšti!

Dusių ganytojas.—Jonai, žiū
rėk. kaip mudu čia ineisim? Du
rys išrodo persiauros...

Vargomistra.—žinai, 
tai yra bedievių darbas... 
neikim čionai...

ŠUO PASENO.
—Musų šuo jau paseno.
—Iš ko tu sprendi ?
—Jis jau nestaugia, kai mano 

žmona dainuoja.

I

tėveli. 
Kibą

Pabandyk Dykai

įsitikink, 
kad

RE M-OLA
GYDO

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 

drapan ;. Ji gydo—klausk jų aptie- 
kenaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtvtas Rašykit Henry Thsysr 
A Co.. Csmbride* Mw

, vyrų ir moterų, o.
1 -iu parašė Z Aleksa So. Boston, 
i riass., 19)2 pusi 63 ................ 25c-

Veikalas perstoto nužudymą caro' Paparčio Žiedas ir ketunos iatos 
leksandro II. Labai puikus ir nesun- anvsakos: (1) Nenžaitikintis yyraa;

................ 2)*žydinti Giria; (S) Klaida; (4) Kę- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmones 

25c. paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt ..............-.................

Lieavių Šeimynų Istorija Juškevičiaus 
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

bėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą, iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
.ityga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ..........................................
D nituose audeklo apdaruose .... Voc.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

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

n ui Muim, Boėun Gyveno? - A 
tynnėjonas. kur buvo pirmui’’4 

.norių lopšine. Knyga labai pa 
trukinanti Parašė Z. Aleksa 7b p «-• •

StabnreMiška Lietuva iš Artimos Pra: 
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

^•■Kančių dalių: (1) Giria ir moterų 
■ >gimas; (2) Lietuves moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka «ei- 
i.ais; (.4) Paskutiniai lietuvių dievai, 
riąrašė Z. Aleksa So Boston, 
1912 m., pusi. 32. ............................ 10c.

■libfija Satyroje. — Labai įdomi u 
juokinga knygą su 379 puikiais pa 

veikslais, perstatančiais įvairius nuo 
likitis nuo prieš sutvėrimo palaukt 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs sū 
•: :;ygą niekas nesigailės -182 pus- 
t piai Kaina .........  F

Kaip Senovės Žmonės Persistatyd*'
Sau Žemę. — Labai įdomus senove 

riosofų daieidimai apie žemės- išva,- 
i į. Pagal daugel} autorių para: 
•tsas. Antra knygutės dalis yra; “Ii 
- rkščias Mokslas arba Kaip 
10 Kalbos.” Parašė Z. Aieksa 
w pusi ........................................
r eito Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

-beito, kad norisi, atsakys koto 
nemokša. Bet delko gi norisi? Deixo 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų. 
Kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš žio 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina •••••••••••••••••••••••• ior 

ujtiškoa Ligos ir kaip nuo ją apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis, 

antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 25c.

tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rakę! Pagal A. Apolovą 

n daugelį iš gyvenimo patyrimų para
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
.999 1 *i pusi. t/v. •••••••••••••• 2oc.

-.letuvoa RespubBkes istorija ir Žem 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

• uo 1905 metų revoliucinės Lietuvo 
pėkos vedė kovą su caro valdžia, : 
.iip tuo pačiu laiku kunigai tą va 
trią rėmė ir gynė; kaip paskui rev. 
v;eija paėmė viršų, kaip Lietuva ii 
>s paliuosuota iš po care valdžios t 
iip ji buvo apskelbta respublils 
ridėtas didelis spalvuotos žemlapi- 
rrodo dabartinės Lietuvos rubežiu. 

i kaip šalis yra padalyta i apskri 
us. Tai yra vienatinė knyga, kur> 
įrodo, kaip gimė Lietuvos Respuoli 
i ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
rarbesni dokumentai: Steigiamoji 
eime nutarimai, taikos sutartis su 
ilševikais, sutartis su latviais, apra 
;mas visų mūšių su lenkais ir tt 
ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintų 
ra, kuris apšviečia visą Lietuvą 
lauko ir iš vidaus. Kaina $1.^<.

.ratais audeklo apdarais ŠI **

garsaus anglų rašri 
kiekvienais per- 

................... 25

S py šiai — It loto

a KULTŪRA
a &X

Džian Bambos __
fonės Daugiau juokų, regu Ame<- 

>wj munšair.o. Šioje knygoje telpa ne 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, P* 
sikal dėjimai, humoristiški straipsn’- 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida 128 pusi................................ 26
Moat togai ir Deklamacijas. šioje kny 

go. e teipa daugybė naujų, labai gra 
zjų ir juokingų monologų ir dekiama 
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso-1 
Kiems apvaikščtojimams. ba.iams., kon 
ceriams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston. 1914 m.,.................25c
Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Prag*

rų. Parašė Robert G Ingersoll. gt-’ 
šiaurias pasaulyje kalbėtoja- ir 
Ii jos prietarų naikintojas 
poslapiu

Ar £uv* Visuotina*- Tvanas?
Nojus galėjo surinkti j kelias die 

nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve 
na išsimėtę po visa žemes kamuolį 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto, 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmės 
tiek vandens, kad visą žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po Dano joodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų. į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ū 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knygs 
be gedo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; <as sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griuvi Mokslas •’
mokslas nuo pr&džiot iki galo 
Kaina ...........................................
Amerikos Macochas. — Ąfba kaip ka

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

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote 
rjs, dukteris ir mylimosios nepapultų : 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo 
TowTsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferd nand de Samogitia ... 25
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos

historijos, etnografijos, geografijos 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslu bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica 
go, III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta .......................................
Socializmo Teorija, tai veikalas, kun

trumpais ir aiškiais faktais parodo 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formo* 
ir kolei turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina ........................... 25-
Socializmas ir Religija. Labai įdon 

i knyga šituo svarbiu klausimu. _ Js 
turėtą peskaityti kiekvienas katalika 
ir soūalistas Parašė E. Vandervebh 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.. 
1915 m., pusi 24............................ •*
Moteris ir Socializmas. Parašė Augi

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai sva 
biausia ir geriausia knyga lietuv 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m. .........................$2.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj tel

23 gražios eilės, daugybė strai’ 
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota 95 prasi

72

i.

|

I 
I 
f

en-Hrar. — Istoriška apysaka * 
Kristaus laikų. Parašė Lew 
allace 472 pusi.....................

laota. — Lizdeikų Duktė, arba _L»« 
tava XIV metasimtyje Istoriški- 

>mansas M. Bemato wicz’o.
58 pusi........................................ S1-*

mžinos Dainos. Šioj knygutėj telp«
44 geriausių Jovaro dainų .Toa tin 

i deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
imie, taip ir susirinkimuose 

’usl. 32.

X 
iMĖNESINIS 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 darią.

“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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Cleveland, Ohio. — Svei
kinu “Keleivi” su 25 metų 
sukaktuvėmis ir linkiu gerų 
pasekmių. Keliauk “Kelei
vi” po platųjį pasauli ir 
šviesk darbo žmones ten, 
kur tik randasi lietuvių. Su 
pagarba, John Burch.

Chicago, III. — Sveikinu 
su 25 metų jubilėjum ir lin
kiu kuogeriausio pasisekimo. 
Visiems lietuviams patariu 
įsigyti “Keleivį,” —
ša mums 
pagarba,

nes jis ne- 
šviesą ir tiesą. Su 

K. Swagerienė.

i

A^italian

TCORDIONO
Visokios rūšies ir 
styliaus ranku dar 
bo Akordionai. ge
riausios medegos 
ir žemiausia 
na. Kožnas 
Akordionas 
pra rantuotas 
daug metą, 

padarome bile specialės mados Akor- 
dioną ant užsakymo, ir specializuo
jant taisyme.

DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 
pirkėjams duoda profes. Rosanova. 
Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
iliustruoto kataliogo ir jus nusistebė- 
sit kaip didei nupigintos kainos Ra
šykit šiandien:

IT ALI A N ACCORDION CO.
323 W. Polk st., Dept 28. 

CHICAGO, ILL.

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 Broadway, So. Boston, Mass.
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Manoma, kad ir šis pralo
to Olšausko prašymas tikslo 

, nes atatinkamos

ŠAUSKO MALONĖS 
PRAŠYMAS.

Pralotas Olšauskas pada-

IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N io musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

ANTISEPSOL

“VISKO PO BISKĮ 99 VYDŪNAS RENGIA DVA
SIŠKŲ GIESMIŲ RINKINĮ 

“Naujas Tilžės Keleivis” 
praneša, kad d r. Vydūnas, 
Prūsų lietuvių raginamas, 
rengia spaudai dvasiškų 
giesmių rinkinį su gaidomis. 
To rinkinio jau išėjo 4 Kalė
dinės giesmės.

RAŠYTOJO JUBILĖJUS.

Sausio 6 d. šukavo 30 me
tų literatūros darbo žino
mam rašytojui Kaziui Pui
dai.
—
ATSIKRATY

KITE JO!
SKAUDANTI 

GERKLĖ YRA 
PAVOJUS.

KA1V SKIRTA GYVENT, NAUJAS PRALOTO OL- 
TAS IR BIAURIOJ DUO

BĖJ NESKĘSTA.
Ta ’ buvo gruodžio 25 d.

Kaur e, Kęstučio g. 22 nr. vė naują malonės prašymą, 
To kiemo gyventojai išgirdo kurio turinys toks pat, ką ir 
kudil io balsą. Kūdikis ver- anksčiau jo rašytų malonės 
kė išimamojoj vietoj. Pilie- prašymų: pralotas Olšaus- 
čiai puolė, bet prie kūdikio kas išskaičiuoja visus savo 
prieP i negalėjo, nes jis buvo nuopelnus tautai ir bažny- 
įmestas į duobę. Pašaukė po- čiai ir prašo pasigailėti. Jis 
liciją ir piliečiai su policija rašo, kad į anksčiau paduo- 
atplėšė grindis ir išėmė ką tus prašymus dar negavęs at
tik p igimdytą vyriškos ly- sakymo, bet vis dėlto norįs, 
ties 1- udikį. kad Vytauto didžiojo metais

Sa -gai su tarnaitėmis nau- bausmė ir jam butų dovano- 
jagin į tuoj pakrikštijo Ado- ta. 
mo vardu, mat, manė, kad 
kūdikis mirs. k. ___

Te i pat kūdikis buvo nu-,nepasieks, 
plautas vandeniu ir nuga- valstybinės įstaigos praloto 
benu s ligoninėn. Iš ten nu- Olšausko malonės prašy- 
vežtas į “Lopšelį.” jmams neduoda eigos kol jo

Išeinamojo j vietoj kudi- bylą nėra išsprendęs bažny- 
kis gilėjo išbūti apie valan- tinis teismas, 
dą laiko. Jis būt nuskendęs --------------
ir ori gėręs, bet į duobę buvę KUNIGAI DEMORALI- 
primesta popierių; ant tų 
popierių kūdikis ir išplaukęs 
išeini moj vietoj, kaip Moizė 
Nilo upėj krepšy. Be to, na
me es_ 
kūdikį jau buvusios ir apspi
tusios; net veiduką apdras
kiusios ir apibraižiusios.

Su kūdikiu apsitvarkius, 
buvo pradėta jieškoti kalti
ninko. Vietiniai gyventojai 
nurod.ė j tame kiemetaip toliau. Ministeris, kuris 
nane ą L. butą. Policijos vai- v.,
dimr.kai nuėjo. Įėję klausia 
L., ar visi sveiki. L. atsako, 
kad sesuo Stefanija sergan-j 
ti. I radžioj L. gynėsi, bet ’ 
polic jos prispirta prisipaži-.
no.

Policija surašė protokolą 
ir L. paliko begulinčią. Te- i 
čiau mergina, susigraužus, 
rytojaus dieną prigriebė ac
to es uncijos. Greitosios pa
galba s automobiliu nuga
benti Kauno ligoninėn ir ten 
atgai vintą.

L. buvo 18 metų amžiaus j 
mergina.

malonės prašy
mams neduoda eigos kol jo

ZUOJA ŽMONES.
Barzdai, Šakių apskr.— 

Parapijos klebonas Kalėdų 
■ta tariS Pirm« dien« Per PamoM«

- išvardino visus tuos, kurie 
yra “nekatalikiškos sąži
nės.” Anot jo, nekatalikiš
kas sąžines turi tie, kurie 
leidžia vaikus į valdžios pra- 

• džios mokyklą, kurie skaito 
pažangiuosius laikrascius ir

išleido įsakymą uždaryti ka
talikiškas organizacijas, yra 
“didžiausias bedievis.”

Barzdiečiai sako, kad jr 
klebonas veik kiekviena 
sekmadienį politikuoja. Ne
senai, sako, jis iškoneveikęs 
ir civilinę metrikaciją, o pas 
tuos, kurie skaito “Lietuvos 

, Ūkininką” ir kalėdoti visai 
į nevažiuosiąs. Daugelis žmo
nių tokiais klebono pamoks- 

■ Jais baisiai nepatenkinti.

ŪKIAI PARDUODAMI 
UŽ SKOLAS.

Šiaulių apskrities žemės 
ūkio taryboj pranešta, kac 

'Joniškio valsčiuje paskelb- 
■ tos 68 ūkių varžytinės, iš ku
rių parduota 17. trims var
žytinės atidėtos, o 20 ūkinin
kų apmokėjo skolas.

ŠTAI KAIP LIETUVOJ 
BIEDNUOMENĘ ŠELPIA.

Žaliosios valsčiaus valdy
bos raštinėj įvyko valsčiaus 
tarybos posėdis, kuris pri
ėmė 1931 m. sąmatą. Visi 
valsčiaus ponai, pradedant 
viršaičiu ir baigiant raštinin
ku, sau al?as pasikėlė. Dar
botvarkėj buvo ir biednuo- j iikiiduojantis, jos vieton įsi- 
menes šelpimo klausimas., ^ejgė nauja organizacija — 
Pernai biednuomenei šelpti i Lietuvos akliesiems globoti 
buvo skirta 310 lit.. šįmet su-. 
manyta pakelti iki 900 litų, i 
Bet iš 900 litų pagaliau teli-1 
ko ves 350 lit. Valsčiaus po
nai paskui apsigalvoję, kad 
skirtieji 350 lt. biednuome
nei šelpti “truputį per ma
ža,” kad sąmatos -gali ne
tvirti, iti apskrities taryba, 
sušaukė antrą posėdį ir var
gais negalais paskyrė 450 
litų. Neturtingiems vaikams, 
kurie lanko pradžios moky
klą, paskrita 150 lt. Per
nai buvo skirta 95 lt., kurie 
ir dabar dar tebeguli kasoj. 
Gal ir šiais metais taip bus?

NAUJA ORGANIZACIJA 
AKLŲJŲ GLOBAI.

Lietuvos aklųjų sąjungai

draugija.

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KLAIPĖDOJ.

Nuo Naujų Metų Klaipė
doj pradėjo eiti informaci
nis, prekybai ir pramonei 
skinamas sąvaitinis laikraš
tis “Merkurijus.” Laikraštis 
eis lietuvių ir vokiečių kal
bomis.

NAUJAKURIO GYVENI
MAS.

Viteikiai (Giedraičių v.). 
Parceliuojant “krikščionių” 
viešpatavimo laikais Vitei- 
kių palivarką pil. P. S. gavo 
sklypą — dirvonų ir raistą. 
Nors praėjo nuo gavimo 5-6 
meta , bet niekaip užsigy- 
venti negali, dar nepasistatė 
jokio trobesio, net neturi 
arklio nei karvės; tai nutarė 
sklyp ą išduoti nuomon, žmo
ną su vaikeliu palikti kur 
“ant Įtampo,” o pats eiti kur 
kokios tarnystės jieškoti, 
kad išmaitinus žmoną ir vai
kelį. Panašią “laimę” turi ir 
kiti musų apylinkėj išparce
liuotų dvarų 
Štai ‘laimė,” 
“kril ščionių” 
mės reforma.

naujakuriai, 
kurią suteikė 
pravesta že-

k

Ak

šitame paveikslėly parodyta 3 dalykai, būtent: (1) senatorius Nye ir jo pagauta ties Miami 
Beach skraidomoji žuvis, kurią jis ištraukė ant meškerės: (2) Columbijos universiteto antro
pologijos prof. Franz Boas, kuris tvirtina, kad žmogus tikrai yra išsivystęs iš keturkojų gyvū
nų; (3) Baltimorės dienraščio ‘ Post” spaustuvės gaisras.

ŠIŲ DIENŲ LIETUVOJ.
Šiaulių valsčiuj, Kužių 

parapijoj, per pasaulinį ka
rą buvo sunaikinta bažny
čia. Po karo į Kužius atkėlė 
kun. A. Kleibą. Jis sumanė 
pastatyti naują bažnyčią.

Kuomet bažnyčios pama
tai jau buvo baigiami, pri
važiavo iš visur daug šventi
kų juos “pašventinti,” kad 

• •” ‘ •”--------- ■----- ----------------------------------------

griauti (mat, kunigai tam
siems žmonėms skelbia, kad 
socialistai, jeigu jie turėtų 
valdžią, bažnyčias sugriau
tų).

Kun. A. Kleiba paruošė i 
tam tikrą “dokumentą.’,’ ku
ri perskaitęs įmūrijo į baž
nyčios pamatus. Sako, kad 
kartu su “dokumentu” įmū
rijo ir pinigų, nes taip reika- 
lir.ga paties Dievo garbei.

Pats “dokumentas” gry
nai politinis ir sudiktuotas 
taip graudžiai, kad senos 
moterėlės, jį skaitant, net 
graudžias ašaras liejo.

“Dokumente” kalbama, 
kad dabar “baisus” laikai ir 
katalikai yra blaškomi kaip 
laivas audroj ant jūrių. “Do
kumente” taip pat pasakyta, 
kad bažnyčia išstengta pa
statyti kovai su “cicilistais.” 
Pabaigoj sakoma, kad tos 
bažnyčios nei “pragaro var
tai nepergalės.”

Bet mes dar gerai atsime
nam, 
prieš seimo rinkimus šauk
davo : 
cialistus, nes jie bažnyčias 
išgriaus! Kas prieš bažny
čią, tas prieš patį Dievą ei
na I”

Kunigų logika einant, so
cialistai galingesni ir už 
“pragaro vartus.” Ištiesų, 
“pragaro vartai” nesugrio
vė ir nesugriaus nei vienos 
bažnyčios, nes tokių “var
tų" visai nėra, bet socializ
mo mokslu persiėmę žmonės 
bažnyčių nelanko ir nelan
kys; taigi jos tuščios likę, 
pačios turės griūti.

Ateis laikas, kad ir šitas

MODERNIŠKA LIGONI- . ELGETA PIKTADARYS.
NE KLAIPĖDOJ. i Bijūnai, Joniškio vai. Lap-

Čia iškilmingai atidaryta kričio 17 d., į ūkininko Pet- 
krašto draudimo įstaigos raičio namus atėjo su tarba 
naujai pastatyta moderniš- žmogus. Buvo panašus į el- 
ka gydymo įstaiga, kurioj Ii-' getą, 
gonys bus gydomi oru, švie- mergaitė ir 9 m. berniukas, 
sa, saule, vandeniu ir elekt- Tėvai buvo išvažiavę į tur- 
ra. Joj įrengta įvairios mine- gų. Vaikams pranešus, kad 
ralinės ir garinės vonios, tėvelių nėra namie, elgeta 
specialiuose kambariuose išsitraukė iš tarbos kažko- 
įtaisyti elektros apšvietimo kio skystimo ir pylė vaikams 
aparatai, inhaliacijos apara- į akis. Vaikai apiplikintais 
tai, kambariai su įvairiais veidais ir akimis, nubėgo 

įrankiais ir tt. To pas kaimyną, ir buvo nuvež
ti į ligoninę. Elgeta piktada
rys pabėgo ir dabar jieško- 
mas.

Vaikai 2 metu negalėsią 
mokyklos lankyti.

kUt JtiUc paovuiiiiiivi, jycivi

cicilistai” nevaliotų jos su-1

į masažo
namo pastatymas kaštavo 

į 300.000 litų. Atidarymo iš- 
į kilmėse dalyvavo ir krašto 
gubernatorius p. Merkys.

VILNIUJE MIRĖ E. VI
LEIŠIENĖ.

Vilniuje mirė Petro Vilei
šio žmona E. Vileišienė, ku
ri nepersenai lankėsi Ame
rikoje ir čia rinko aukas.

Jos sūnūs. Vytautas Vilei
šis, dabar yra Lietuvos susi
siekimo ministerių. Nors su 
lenkais Lietuva geruoju ne
gyvena, bet ministeris Vilei
šis buvo nuvykęs Vilniun 
motinos laidoti.

kaip šitie senberniai

“Nebalsuokit už so- 
nes jie bažnyčias

MERGINA PAKLIUVO I 
KULIAMĄJĄ MAŠINĄl
Žemaitkiemio kaime. La-. ____ 7___ ______

pių valsčiuje, kuliant pas kun. A. Kleibo “dokumen- 
ukininką Ibankį javus, maši- tas,” tarp kitų liekanų, atsi- 
nos volas pagriebė pro šalį durs Kauno muziejuje 
ėjusios Bartkevičiūtės ru- ~ “ 
bus, sulaužė jai abi kojas, 
ranką, šoną ir sudaužė gal
vą. Nelaimė įvykus dėl to, 
kad pavojingoji volo dalis 
nebuvo apdengta.

LIETUVOS BANKAS PRI
IMTAS J TARPTAUTINI 

BANKĄ.
Lietuvos Valstybės Ban

kas gavo teisę būti tarptauti
nio pasaulinio banko nariu. 
Jam leista pirktis 200 akci
jų (serų).

PRŪDE PRIGĖRĖ 
TARNAITĖ.

Paupio kaime, Eržvilko 
valsčiųie, čekaičio orude nu
skendo tarnaitė Jadzė Erec- 
kaitė, 20 metų amžiaus.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Jaunam Padaužai.—Nors 
žinia apie tėvo ir sunaus peš
tynes gali būt teisinga, bet 
jos nedėsim, nes tai sukeltų 
bereikalingus ginčus.

Bemoksliui Žmogui. — 
Draugo raštas, “Kaip išrodo 
dabartinis žmonių gyveni
mas ir kokis turėtų būti,” 
perdaug ištęstas. Be to, yra 
tokių išvedžiojimų, su ku
riais sutikti negalima, nors 
yra ir rimtų minčių. Patogu
mo dėliai, spausdinsime jį 
atskirais straipsneliais.

A. Stikeliui.—“Keleivio” 
štabas nuoširdžiai dėkuoja 
draugui už gražius linkėji
mus.

Namuose buvo 10 m.

JAVAI Į LATVIJĄ.
Prasidėjo pasitarimai dėl 

javų užpirkimo sąlygų eks
portui i Latviją.

Pagal prekybos sutartį su 
Latvija, Latvija turi kasmet 
užpirkti Lietuvoj 5,000 tonų 
kviečių ir 5,000 tonų rugių.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

IVAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas.

730 McAlester avė., Waukegan, UI
J. Mačiulis, viee-pirmininkas,

906 Prescott st., Waukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

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

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

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

J. Petraitis,
907 So Jackson st., Waukegan, III. 

Pranas Bastis,
838 Prescott st., Waukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

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

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

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

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

paskutinį ketvergę kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje, 
8 S. Adams st., Waukegar., III.

į gKAUDANTI ilgesnį laiką ger
klė yra pavojus sveikatai. Var

pokite Severą’s Anrisepsol. Atsikra- 
I rykite jo. greitai. Per 50 metų šis 
užtikimas plovimas suteikė pageltų 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 
su juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Severa’s 11

Išgydė Jo Patrūkimą
Aš buvau sunkiai patrukęs kelda

mas kūpa ra keli metai atgal. Dakta
rai sakė, kad vienintelė viltis išsigy- 
dyt tai operacija. Suveržimai man 
buvo negeri. Galutinai aš užtikau tai 
kas mane greitai ir pilnai pagydė. 
Prabėgo daug metų, bet patrūkimas 
neatsikartoja, nors aš dirbu abelnai 
sunkų karpenterio darbą. Bet nebuvo 
operacijos, nei sugaišto laiko, nei 
skausmų. Aš neturiu nieko parduot, 
bet duosiu pilna informacija kaip ga
lima pilnai pasigydyt be operacijos, 
‘eigų jus paklausite manęs. Eugene 
M. Pullen, Čarpenter, 61-D Marčėnus 
Avė., Manasųuan, N. J. Geriausiai iš- 
kirpkit šį pranešimų ir parodykite ki
tam kuris yra patrukęs—jus gal iš
gelbėsite gyvastį, bet tikrai skaus
mus patrūkimo ir baimę operacijos.

SAMDINIAI BĖGA.
Rokiškis. Antanas Baro

nas 16 metų vaikas savo di
deliu noru išėjo tarnauti Au
dros kaiman pas Širvadžius. 
Dėl blogo maisto ir užlaiky
mo, vaikas nedabaigęs metų 
pabėgo, nežinia kur. Pabė
gimo priežastis, bijojimas 
grįžti namo, kad tėvai ne
bartų kam jis užsipuolęs eiti 
tarnauti pas pil. Š. Jau ant
ras mėnuo kaip Rokiškio po
licija jo jieško, bet vis neran
da. Ta proga priminsiu, kad 
pereitais metais samdiniai 
pasižymėjo pabėgimais ir 
bylomis su ūkininkais. O 
priežastis tokia. Sviestelis 
anglams, pienelis suktas 
kiaulėms, kiaulės ponams 
anglams, o samdininkams 
ridiko kerpės.

TEATRO SUKAKTUVIŲ 
IŠKILMĖS.

Valstybės teatro opera ir 
drama švenčia 10 metų gy
vavimo sukaktuves. Visos iš
kilmės Įvyko sausio 3 ir < 
dienomis.

Inkstai kvaršina jus?
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 

Tone palengvina inkstų ar pūslės įde
gimą ir sustabdo kurčius, gniaužian
čius skausmus nugaroje ir strėnose. 
Nakties poilsis nebūna sustrukdomas 
ir jus pabundate ryte sustiprėjęs ir 
žymiai atsigaivinęs po pciisingo, ne
nutraukto miego.

Nuga-Tone suteikia šią pageidau
jamą pagelbą, kadangi jis pašalina 
nuodus, kurie pagimdo įdegimą ir su
tvirtina inkstas, taip kad jie gali ge
riau veikti. Be to Nuga-Tone yra 
abelnas sveikatos ir stiprumo buda- 
votojas. kuris stimuliuoja visus kūno 
organus ir veikimą, tuo nugalėdamas 
nevirškinimą, gazus ar išpūtimą vidu
riuose ar pilve, gaivos skaudėjimą, 
kvaitulius, netekimą svarumo, stipru
mo ir panašius pakrikimus, paeinan- ; 
čius dėlei netinkamo vidurių valimosi 
ir pakrikusiu inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
su aptiekininku. Jeigu jūsų aptieki- 
ninkas neturi jų. jis gali gauti jų iš 
savo džiaberio.

i

Pažymėtina, kad šitas 
“doros mokytojas” kaimo 
jaunimui “pavelija” pavog
ti nuo motinos desėtką kiau
šinių, jei tik už gautus pini
gus bus išrašoma Kauno kle- 
rikališka “Vienybė.” Nėra 
abejonės, kad už parduotus 
kiaušinėlius jaunuoliai ir 
pusbonkę nusiperka.

Valdamų Kazys.

NĖRA IR 50 CENTŲ.
Česnaviškis (Dusetų vi.)'. 

Lapkričio 29 d. čia šauliai 
surengė vakarą. Buvo vaidi
nama komedijėlė. Vaidini
mo metu publikos buvo ma
žai. Daugelis stovėjo už lan
go. Mat, kaimo jaunuoliai, 
nors bilietai ir nebrangus, 
neįstengia bilieto nusipirkti.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PAŠAU IL0 
r ISTORIJA

šiame tomu kalbama apie: Budizmo tikyba atsiradimą, 
Romos imperiją, ja demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščicnyMa, Krintą. krikMionių kilimą ir iisiplėti- 
mą, apie Azijos tautų istoriją f hunu. persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir nausulm nų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauk * kryžiaus karus, apie ganų lrinų- 
mongolų karo vadą Cinai* Ch*r.ą ir jo darbus, kaip užkarta- 
vimas Rusijos. Knyga bagi®“’ straipsniu "Mongolai ir 
čigonai.” »

Knygoje yra daug paveikslų, temlapiu, pietinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Dntoelj* Apdaryta, puslapių 30L 

Kaina ... 52.25

KELEIVIS
253 RROADVAY. SOI’TP ROSTON, MASS.

65 Statė Street.

Per Cherbourg — 6 Dieno* 
Per Bremen

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

MtEMER ir EOMH
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUHIUS
Arba Nuolatiniai kas Savai
tė Išplaukiančiais Gerais 

žinomais Lloyd Kaju- 
tiniais Laivais

Informaciją

Hutk

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo 

DABAR!
Jei dviejų minu tų laiku patrym- 
mas su Enker PAIN-EXPELLK- j 
RIU nesustapdis kiekvieną perve
riantį ir kankinantį skausmą nuo 
Reumatizmo, Neuritis, Nenraigi- 
jos, Strėndieglio, arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungį ir t. t. — jeigu neišims per
šalimą. skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
joki s kitas lmimentas nieico ne
gelbės, •

Ūmus Palengvinimas su Pain-ExpeHeriu

Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERĮ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nusipirkite Dabar! 
Tik 35c ir 70c

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą puiki? paveiksi?, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eHių. tinkamą 
deklamuot ant viešę susirinkimą.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų roti? tilte:

TAUTIŠKOS, MII KINIŠKOS IR DARBINTNKIttOA.
Tai gražiajai* ir tartingiauaia eMa knyga Hetavtą kalkėje 

Kiekvienas terttą papeoiti savo knygyną antea knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas nnstpirkąs tą knygą paatCHmga. Ptnigna gerian

čia siųst “Money Orderio. Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškini užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint nž 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Bostono lietuviai apvaikš
čios Lietuvos Nepriklau

somybę.

Mergina su vyru apiplėšė 
vežiką.

Pereito nedėldienio naktį

Į

1

SOCIALISTO THOMASO Triukšmas miesto ligoninėj 
DEBATAI SU PROF. dėl degtinės.

DEVVINGU. Pereitą nedėldienį miesto
Pereitą nedėldienį Old ligoninėn atsilankė federali

nės prohibicijos agentas ir 
pakėlė triukšmą, kad tenai 
nuolatos prapuola degtinė. 
Jis sako, kad degtinę ligon- 
butis ima kas sąvaitę bačko
mis ir duoda ją ligoniams, 
tečiaus kada ligonis savo pa
skirtos porcijos neišvarto- 
jęs numiršta, arba pasveiks
ta ir išvažiuoja namo, tai li
kusi jo degtinė niekad nėra 
i sandėli grąžinama. Taigi 
jis paliko visoms norsėms ir 
daktarams Įsakymą, kad li
kęs nuo ligonių šnapsas vi
suomet butų gražinamas at
gal Į dispensariją ir imamas 
už tai paliudymas.

Bet tai yra juokingas rei
kalavimas. Nes kaipgi nor- 
sės gali likusią nuo ligonių 
degtinę grąžinti, kad ligo
niai beveik niekad degtinės 
negauna? Ją išgeria patys 
daktarai ir susirinkę miesto 
politikieriai.

Vasario 16 d. Lietuva pa-1 Jauna mergina su taip pat 
skelbė savo Nepriklausomy- Jaunu vyra pasisamdė prie 
bę. Kadangi Vasario 16 d. Stationo taxi ir liepė
šiais metais bus panedėlyje, puvezt juos Į Miltoną. Va-
tai Bostono lietuviai nutarė 
Lietuvos Nepriklausomybę 
apvaikščiot nedėlioję, Vasa
rio 15 d. Rengiamas platus 
programas. Žada dalyvaut 
“Gabijos” Choras, keliatas 
vietinių ir apielinkės solistų, 
dvi orkestros ir keli žymus 
kalbėtojai. Apvaikščiojimas 
Įvyks Lietuvių Svetainėje, 
Šo. Bostone. Visą apvaikš- 
čiojimo programą komisija 
paskelbs spaudoje vėliau.

. Reporteris.

South Meeting House Įvyko 
socialisto Thomaso debatai 
su Harvardo universiteto 
profesorium Dewingu. De- 
batuojamas buvo klausimas: 
“Ar turėtų viešos Įmonės 
prigulėti visuomenei?” Vie
šomis Įmonėmis vadinasi to
kios Įmonės, kaip elektros, 
telefono, gazo ir kitos pana
šios kompanijos.

Buržuazinio universiteto 
profesorius, žinoma, visuo
menės nuosavybei priešinos. 
nes tai butų socializmas, o 
socializmo jisai bijosi kaip 
velnias kryžiaus. Be to, jis 
aiškina, kad anglo-saksų ci
vilizacija išaugusi ant priva
tinės nuosavybės, todėl nai
kinti šitokią nuosavybės for
mą butų priešinga tradici
joms.

Tai buvo, žinoma, labai 
naivus profesoriaus argu
mentai, ir socialistų kalbėto
jas tuojaus suraitė . 
slieką. Kovoj už būvi tradi-’ 
cijos neturi jokios reikšmės. I 
ir progresas šluoja jas šiukš-. 
lvnan vieną po kitos, sako,! pą. Bet kaž kaip ten atsitiko, tolių ji pridarė i S50.000. 
drg. Thomas. f 
pono profesoriaus t,------ -
važinėjosi arkliais, c ;™i. 
dabar jau automobilium du
mia. Vadinasi, jis pats nesi
laiko tradicijų. Bet tai ne 
viskas. Anglo-saksų civiliza-

. cija nelabai senai da degino 
ant laužų “raganas” ir pa
laikė vergiją, o šiandien tie 
dalykai jau uždrausti Įstaty
mais, nes jie nepateisinami. 
Tas pats yra ir su privatine 
nuosavybe. Ji atgyveno sa
vo laiką, ji virto liga, ji neša 
visuomenei nepakeliamų 
krizių, ji niekuo nepateisina
ma. ir todėl ji turi būt panai
kinta, taip kaip buvo panai
kinta vergija, baudžiava ir 
kiti neteisingumai.

žiuojant per laukus, mergi
na Įrėmė vežikui į nugarą 
revolveri, o jos draugas iš
kraustė jam kišenius ir at
ėmė $6.00. Paskui jiedu lie
pė vežikui išlipti iš auto- 
mobiliaus ir, palikę jį lau
kuose, nuvažiavo sau jo au- 
tomobilium.

PLAYER PIANAS
Esu ilgas laikas be darbo ir turiu 

išvažiuot iš Mass. jieškot darbo ir to
dėl turiu parduot mano gražų Player 
Pianą. 8 rolius ir soslaną; nepersenai 
tas viskas man kainavo $725. Aš ati
duosiu už $127, arba padėčiau pas ge
rą šeimyną, kuri sutiktų man prisiųst 
$1.00 kas sąvaitę kur aš gyvensiu 
Jeigu norite tą pianą pamatyt, rašy
kite man. 25 Bastin st_ E. Saugus. 
Mass. Aš turiu išvažiuoti tuojaus.

ji kaip.
• X____1 • 1

... _ j
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Vietos pastabos.
Viena lietuviška davatka gesintojai, 

iukš-. našlė gavo iš miesto pašai- buvo likviduota.

Ekspliozija ir gaisras para
ko dirbtuvėj.

Actono miestely, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
kilo gaisras parako dirbtu- 
a ėj. kurios skiepe buvo su- nfriYZYTri n t v irto 
dėta 100 bačkų parako. Ug- PUIKUS BALIUS 
nagesiams pribuvus tuojaus 
prasidėjo dirbtuvės vidury 
ekspliozijos, kurios tęsėsi > 
apie pusę valandos ir girdė-' 
josi per 15 mylių. Gaisras 
gesinti buvo labai pavojin-' 
gas darbas, nes jeigu ugnis 
butų pasiekus sukrautą skle-! 
pe paraką, tai butų žuvę visi.

Vis dėl to ugnis . 
nors nuos-'

Pavyzdžiui. \ kad per “dvasios šventos * 
; tėvukas, apreiškimą” ji susilaukė ku- 

o jisaijdikio. Miesto valdžia apie; 
tai sužinojus sulaikė jai pa- į 
šalpą. Davatka nuėjo pasi
skųsti kunigėliui. Kunigėlis 
pasikvietė ją Į kleboniją. • 
davė jai S25 ir išsirūpino 
pašalpą iš miesto. Dabar ki
tos davatkos siunta ir negali 
suprasti, kokiu išrokavimu 
kunigas tai davatkai toks ’ 
mielaširdingas? i

* « *
Popiežiaus paskelbta en

ciklika vietos parapijonuose 
sukėlė nemažą triukšmą.

Gazolino sprogimas 
Brocktone.

Brocktono garaže po 
meriu 1015 Main st. Įvyko] 
gazolino sprogimas, kuris ’ 
skaudžiai apdegino 4 žmo
nes. du vargiai pasveiks. li
tai atsitiko per žioplumą. Du 
garažo darbininkai prisilei
do kaną gazolino lauke ir at
sinešę Į ofisą pradėjo valyt 

! juo grindis. Ofise degė ang- 
{limis kūrenamas pečiukas. 
Gazolinas greitai garuoja ir 

i ofisas prisipildė dujų, ku- 
. .x . . , - rios pasiekė pečiuką ir pasi-

Aną dieną spitolninkų f|arė sprOgjmas \etik ką nu- 
kentėjo 4 žmonės, bet ir na
mas buvo suardytas.

nu-

i

j ——— >|i .. —-------

East Miltone Į vieną kie
mą nukrito orlaivis. Jaunas 
vaikėzas mokinosi lekiot ir 
atsitiko nelaimė. Bet lakū
nas išliko sveikas.

Chisholm ir Fronk, du 
jauni vaikėzai, kurie nese
nai Maldene užpuolė aptie- 
ką ir pavogė $4, gavo nuo 7 
iki 10 metų kalėjimo.

t.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Bostone2732 

Namų: Talbot 2474.

» 
I Telefonaa 21324

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

Ant Hanover streeto bu- 
sas užmušė vaiką. Įniršusios 
moterys be mažko nenulin- 
čiavo vežiką. Policija turėjo 
jį ginti.

I Dr. j. C. Landžius • 
» (SEYMOUR) |
l Lietuvis Gvdvtojas ir t hirurgas | 
t 496 BROADM AY {
•’

i

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di*n«

Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖLIOMIS:

1 v. po pintų
Soiečomū iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name.

161 Eroadway. tarpe C ir D 8L.
80. BOSTON. MA38,

i

496 BROADV A Y
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas So. Boston 2712.
Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

VIŠČIUKAI!
Jeigu jus norite, kad jūsų vištos dė

tų didelius ir daug kiaušinių, pirkite 
nuo musų viščiukus. V eislinės vištos 
valdžios peržiūrėtos. • 5)
RED FEATHER POULTRY FARM 

J. Stevenson—Savininkai 
HIGH ST.. Randolph. Mass.

Rengia Šv. Juozapo Dr-ja
Subatoje,

31 SAUSIO-JANUARY, 
Prasidės nuo 6 ir tęsis iki 

12 nakties.
Forester* Hali

Pettee Street, Newton 
Upper Falls, Mass.

Tai bus labai gražus ba
lius, bus geriausi muzikan- ‘ 
tai, todėl kiekvienas, kuris 
tik apsilankys ant to baliaus, I 
galės gražiausiai pasilinks-' 
mint. Visi apielinkės vyrai ir i 
moters malonėkite dalyvau-, drabužių ir čeverykų krau
ti. Bus taipgi gardžių gėri-. jr jaro biznj per io me- 
mų ir užkandžių. Visus kvie- > dabar jau pasibudavojo 
čia Dr-stės Komitetas. saV0 locnus namus, ir iš se- 

1 nosios vietos persikraustė i
DOVANU

I

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UZ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Jausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. S®. Boston 2629, 2173 ir 2799.

I

t

♦ Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. 

: DR. J. MARCUS 
! Rusjjos-Lietuvos Daktaras
< ir Chirurgas
{ 261 Hanover St, Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Į Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė,
l ' Kosbury, Mass.
1 Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. i 
»_______  - - - - ------------------- a

I

Montelio, Mass
Visiems lietuviams jau ži- 

i noma, kad Boston Sales 
; Company, kuri užlaiko gerų

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.

t

TeL Porter 3789

Dr. John Rėpshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS A V*, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optametnstas

Bostono lietuviai rengiasi 
sutikt prof. M. Biržišką.
Sausio 15 d. Bostono lie

tuvių veikėjų būrys susirin
ko pasitarti, kaip tinkamiau 
priimti atvažiavusi prof. M. 
Biržišką. Susirinkimas rado 
reikalingu ir išrinko komite
tą iš šių asmenų: V. A. Jen- 
kins, M.Vienis, S.Minkus, K. 
Šidlauskas. A. Ivaška, adv. 
J. Gailius, K. J. Paulauskas, 
inž. T. P. Grevis, B. Kontri
mas, J. Šokas, F. Zaletjkas 
ir J. Smigias.

Komitetas pasidalino dar
bais sekančiai: V. A. .Ten
kins pirmininkas, T. P. Gre 
vis vice-pirm., K. J. Paulaus
kas sekret., S. Minkus sekre
toriaus pagelb., B. Kontri
mas iždininkas. Bankietf 
rengimui — M. Vienis, F 
Zaletskas ir J. Smigias.

Komitetas darbuojasi ir 
rengiasi svečią tinkamai su
tikti ir surengtose pramogo
se supažindinti ji su skait
lingais Bostono ir apielinkės 
lietuviais.

Kadangi prof. Biržiška 
atvažiavo ne kokios partijos, 
bet Vilniaus vadavimo rei 
kalais, tad ir komitetas susi 
darė iš Įvairių tautiniai nusi
stačiusių partijų žmonių 
kad svečią bendrai priimti ii 
jo misiją tinkamai paremti.

Vardu komiteto kviečiu 
vietos ir apielinkės lietuviu: 
tėmyti komiteto pranešimus 
taip laikraščiuose, taip atski
ruose spausdiniuose, ir į ren
giamas pramogas atsilanky
ti. Visi bendrai parodykime 
kad mes be Vilniaus nenu 

• rimstame ir nenurimsime
K. J. Paulauskas

Kom. sekret

vedė karštas diskusijas. Vie
nas aiškina, kad popiežiaus 
žodis yra šventas ir jo rei-' 
kia klausyti. Antras pastebi, i 
kad Kneižys pirmas turėtų i 
parodyti paklusnumo pa
vyzdi. Trečias priešinasi, 
girdi, Kneižys permažas ir 
lietuviškai veislei netinkąs. į 
Gi ketvirtas, visą laiką tylė- i 
jęs, sako: “Jus visi klysta-;*. 
te! Jeigu mes ne viską pri- rZ”" -' " T 
imame, ką mums Dievas seredos ir pėt-
duoda, tai negalime visko pyci?s vakarais. Kursai Įsi
klausyti ir ką popiežius sa- į po numenu 820 Massa- 
ko. Pavyzdžiui, Dievas; c“usetts avė., pamokos pra- 
mums labai tankiai duoda T2c e. . aiP„ vakare, 
lietu, bet mes nuo jo apsisau- i Tenai taipgi išpildomos pir- 
crm-fmni vm-tniam moms ir antroms popieroms

Marbleheado apielinkėj 
šiomis dienomis buvo iš
griebta iš jūrių 150 maišų su 

‘ degtinės bonkomis.

PARKWAY AUTO SERV1CE 
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai-

1

• ■V
IS < 

LIETUVOS į 

mergmtčs jau 5 
1911 m. išdirbę “Bi- į 

fabrike gardzii; sal- ą 
į 
i 

Tie jų sakiamiai buvo / 
a}>dovanoti šeriais aukso, * 
dviem sidabro ir vienu g 
bromo medaliais įvairioje ; 
Europos paroda nž jų J 
gPTUHią. |

Tų saldainiu Lietuvos e 
mergaitės atsiar.tė mums J 
i Ameriką. 5

Ją sa’pna sairti gražus d/zuiėse kiekvienoje 1

rrKn.'įf lietuvių krautuvėje po pusantro d^erio irž 2 
dėžutę: arba šešios dė < 
žutea už $7.30. Jei vie- S 
toje negalite gauti tai k 
prisiųskite pinisnrs ir $ 
saldaimas mes įsiusi- j 
me Tamstai paštu. ?

Pilietybės pamokos.
Cambridge'aus lietuviai, 

kurie nori tapti šios šalies pi
liečiais. vėl turi progos tam 
reikalui tinkamai pasiruošti, 
nes Cambridge'aus Y. M. C. 

“ t atidarė vakari
nius pilietybės kursus ir duo- : LITHUANIAN IMPORTO CMPANY ’

.818 East Sixta St.. SmA Beste*. Mass «

i —--------------------------------------------------------

priešais Lietuvių Tautišką 
namą.

Kadangi dabar niekam 
rendos nereikės mokėti, to
dėl dabar parduodame ge
riausią tavorą taip pigiai, 
kad visame Montelloj ir 
Brocktone nieks negali taip 
pigiai parduoti.

Kad nepadarytumėt klai
dos, musų draugai klientai, 
tėmykite, kad ant storo durų 
yra užrašyta:

BOSTON SALES, CO. 
657 No. Main Street.

Kviečiame visus pas mus ! 
atsilankyti

Antanas Bartkevičius, 
Savininkas

ii j 
syt mums. Darbas geras, kaina į 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų ’ 
karas gerai trauktu, imkite gazo-1----- -

»
i

> t

linų pas mus.
VIKTOR VAITA1TI3 
415 Old Colony Av«_ 

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

Išegzananuoju 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. P AŠ AK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Man*.

4,

i

gojimui vartojam robinius moms ir antroms popieroms 
renkočius. Renkočių negali aphkacijos. \ įskas daroma 
uždrausti nei pats šventas ^ursus veda Mr. H.
tėvas.” Gerry-

nei pats šventas veltui. Kursus \eda Mr. H.
* * «

Švento Juozo organas nu
sisamdę savo menedžerium 
buvusį saliunčiką. Sako, ka
dangi škaplerių biznis pras
tai eina, tai prohibicijai žlu
gus, škaplerius numufinsi- 
me i skiepą, o ant viršaus 
atidarysime saliuną.

Špicas.

*

Napajėgė susprogdint seifą.
Į Metropolitan Life Insu- 

rance kompanijos ofisą Rox- 
buryje Įsilaužė nakties laiku 
vagys ir norėjo išsprogdint 
seifą, kur tikėjosi rasti daug 
pinigų. Kada šio panedėlio 
rytą ofisan atėjo tarnauto
jai, jie rado seifą nustumtą 
nuo priešakinio lango Į ofiso 
užpakali ir tenai mėginta ji 
sprogdint. Bet nežiūrint vi- 
•ų bandymų, seifas išliko 
sveikas. Jame buvo $400.

Naujausi LietuviškiRekordai columbia
R. J. VASIL

409 BROADWAY. ROOM
SO. BOSTON, MASS.

Parduodu: NAMUS, FARMAS, 
KRAUTUVES.

Inšiuriro: A UTOMOB1LILTS,
NAMUS. FORNišIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R- J. VASIL
409 Broadwav, So Boston. Mas*

i

i

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Dūkštą sunkiai susižeidė.
South Braintree miestely 

Čalis Dūkštą nukrito laip
tais žemyn ir mirtinai susi
žeidė. Nelaimė atsitiko 
Franko Biškovskio namuo
se.

Bedarbiai žudosi.
Nusiminęs, kad negalima 

gauti jokio darbo, Anthony 
Chicalli, 58 metų žmogus, 
persipiovė sau gerklę ir mi- 
. ė. Jis gyveno Lynne. Kitas 
bedarbis, Angelo Carmella, 
tam pačiam Lynne nušoko i 
jūres ir norėjo nusiskandin
ti, bet policija jj ištraukė.

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

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS
10" 75c. su Orkestros Akompan.

16197F (Vaikinų Bėdos 16078F (Mergytę Prigavo Comic
(Merginų Bėdos (Eina Pati į Karčiamą

Pennsylvanijos Angliakasiai ir Yurgis Aranskas, Tenoras
16187F (Prūsų Užpuolimas 

(Vaikelio Polka
16196F (Mergytės Išėjimas

(Mahanojaus Moterėlės
16162F (Gaspadinė Aną 

(Za navikas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

16177F (Našlio Polka
(Mano Polka

16170F (Šiaučiaus
(Yievutčs

Singing by

16180F

16163F

(Vištyčio Valcas 
(Kibartų Polka

(Butkiškių Polka 
(Storu Bobų—Polka

Dienų

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 Diele* 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

: LIETUVIŠKA i 
i BUČERNE
• Užlaikome geriausią tavorą ir i 
•parduodame pigiausia kaina. Mė-[ 
t sos visuomet šviežios.
} Taipgi užlaikome šviežia* die- J
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c.
• Pagardinimui Chop Suey, var-
Jtokit China Boy Soy Sauce, 15c. o
• už bonką.
t Lietuviški skilandžiai ....*▼. 35c
• švieži sūriai nuo farmų.
t Visokį tavorą pas mus galite gaut
• pigiai ir gerą. į
' J. PATKAUSKAS
! STRAND CASH MARKET
l 331 BKOADtVAY, SO. BOSTON.
I Teleforas: So. Boston 0551.

I

16193F (Žemaitėlių Polka
(Marytes ir Yonuko daina 

16188F (Vyras Pijokėlis Daina
(Pasakikie Panaitėlė

16185F (Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

STASYS PAURAS, Baritonas. JUOZAS 
1619OF (Kad Pavasaris Ateina 16176F 

(Vyrai-moters Negirtaukit 
16183F (Po Močiutės Vartais 16171F 

(Visi Iš Vien 
(Mergužėlės Ko Nedain.
1VORCESTERIO LIETUVIŠKA 

16178F

Polka
Polka
A. Šaukevičius 

»r M. Urbas
ANTANĖLIS. Tenoras
(Muzikantai Rėžkit kazoką
(Atsimeni Tą Dieną 

( Svajone Ir Meilė
(Sudiev Sesutės

XX X X.sXX
Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočiaus 
GERIAUSI LIETUVIAI 

M ECH A NIK AL 
Taiso visokius ioto*oMh» tr 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker Ir Kreklą*

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Krht «L, 
SOUTH BOSTON. MA8R-

X 
‘ s 
;g 

ii
š;
S
Si 
s,
-5-sJOHN WOODS

GERIAUSIA ANGLIS 
IR KOKSAI 

šeimynoms pristatymas 
musų Speciališkumas.

Dabar geriausias laikas 
užsakymus.

308 ATHENS STREET. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

duot

ORKESTRĄ
(Panemunis Polka 
(Karolina Polka

(Einik Polka
(Lietuvos Kareivių, Polka

16172F

16189F (Kunigunda Polka
(Pelėda Polka

16159 F (Linksmybės Polka
(Lietuviško Kliubo, Polka

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
16196F l Vestuvių Valcas 16186F (Vilkas Pilkas, Polka

(Nauja Gadynė, Mazurka (Liudvikas, Polka.
Pas mus galite gaut visus lietuviškus Rekordus, kokie tik yra iš

dirbti. Taipgi gali gaut visas operas ir kitose kalbose žymių daini
ninkų ir muzikų. Norint kataliogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per 
paštą mažiau 6 Rekordų nešiu nčiame.

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

GEO. MĄSLIOMS
377 Broadwayr So. Boston, Mass

, ------------

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

?x x .»s? - x ~ xx x -

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda J 
mano prižiurėji-, 
mui, visuomet* 

‘ būna patenkinti; 
ir sutaupina g» < 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur; 
vienoda. *

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graboritn <

162 Broadway. So. Boston, Mm*.;
Re«>dence: 313 W. 3-rd atrast. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. I

1
I«I


