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LIETUVOJE TRAUKIAMA 
TEISMAN 52 KUNIGAI.
KUN. KRUPAVIČIUS 
PO POLICIJOS PRIE

ŽIŪRA
Žvalgybai įsakyta daboti 
visus klerikalų mitingus 

ir sekti pamokslus 
bažnyčiose.

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad tautininkų ir klerikalų 
tarpe tenai prasidėjo atkak
li kova. Pereitą sąvaitę Kau
no valdžia liepusi žvalgybai 
daboti visus klerikalų mi
tingus ir sekti bažnyčiose 
varomą agitaciją.

Dabar gi atėjo žinių, kad 
Lietuvos valdžia traukia 
teisman jau net 52 kunigu 
už kurstymą bažnyčiose 
žmonių prieš valdžią.

Keturi.kunigai ir 8 “atei
tininkai” esą atiduoti kariu
menės teismui ir jiems grę- 
sią apie 10 metų katorgos.

Klerikalų lyderis “dakta
ras” Karvelis šiomis dieno
mis buvo ištremtas iš Kau
no. Jį palydėjo ant stoties 
visas būrys vyčių ir davat
kų. Valdžia užtai juos nu
baudė po 300 litų. Nubaus
tųjų tarpe yra ir klerikališ- 
kos “Darbo Federacijos” ly
deris “daktaras” Ambrazai
tis. (Kai kunigai anais me
tais turėjo savo rankose val
džią. tai beveik visi zakristi
jonai virto “daktarais.” 
Toks “daktaras” yra ir Am
brazaitis, ir Karvelis. Rd.)

“Lietuvos Aidas” prane
ša, kad klerikalų erštas kun. 
Krupavičius, už kurstymą 
davatkų prieš valdžią, tapo 
pastatytas po policijos prie
žiūra. Per visą karo stovį 
jam uždrausta išvažiuoti iš 
Garliavos parapijos, kad 
negalėtų kitur kurstymo 
darbo varyti.

“Panevėžio Balsas” pra
neša, kad taip pat suvaržy
tas ir Panevėžio kun. Lip- 
nickis. Už kurstymą katali
kų prieš valdžią, karo ko
mendantas pastatęs jį po po
licijos priežiūra ir uždrau
dęs išvažiuoti iš Panevėžio 
parapijos.

Bet vyskupo liepiamas 
kun. Lipnickis nuvyko i “at
eitininkų” mitingą ir pasakė 
prieš valdžią kurstančią pra
kalbą. Tuo jis sulaužė ko
mendanto įsakymą ir buvo 
areštuotas. Taigi dabar šitas 
vyskupo agitatorius sėdi be
langėj.

Matyt, kad tautininkai 
pasiryžo tikrai savo konku
rentus pažaboti. Todėl pas
kutinėmis dienomis klerika
lų tarpe Lietuvoje pasidarė 
didelis sujudimas. Kauno 
kunigai anądien turėjo savo 
konferenciją ir priėmė ke
liatą rezoliucijų prieš val
džią, tečiaus arcivyskupas 
Skvireckis tas rezoliucijas 
konfiskavo ir pareiškė kuni
gams, kad politinio pobū
džio rezoliucijų jie negali 
daryt.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
ir popiežius atsiuntęs kažin 
kokį laišką klerikalams, to
dėl šiomis dienomis vysku
pai turėsią slaptą susirinki
mą Kaune ir svarstysią to lai-

L1ETUVOS KALĖJIMUO
SE BADAVO 700 KOMU

NISTŲ.
Iš Kauno pranešama, kad 

700 komunistų, kurie dabar 
yra laikomi įvairiuose Lie
tuvos kalėjimuose, buvo pa
skelbę 10 dienų bado strei
ką, protestuodami prieš 
žiaurų su jais apsiėjimą ir 
vertimą politinių kalinių 
darbą dirbti. Streiko metu 
kaliniai nieko nevalgę, tik 
gėrę vandenį su cukrum ir 
rakę papirosus, kurių jiems 
atsiųsdavę jų draugai. Ži
nios sako, kad streikas jau 
pasibaigęs. Valdžia priža-

Švedų sostinėj Stockhol- dėjusi politinių kalinių rei- 
me pereitą sąvaitę buvo are- kalavimus apsvarstyti.

ško turinį. Vėliaus vyskupai 
turėsią pasitarimą su val
džia. Tenai busiąs svarsto
mas valdžios konfliktas su 
kunigais.

Europoje Spaus
dinamos Netikros 

500-Dolerinės.

štuota du vyrai, pas kuriuos 
rasta 16 dailiai padarytų ne
tikrų 500-dolerinių ir kelia
tas Anglijos banknotų po 
100 svarų. Vienas suimtųjų 
vadinasi Edward Pahn, o

Pralotas Olšauskas 
• Nori Užsienin.
Pralotas Olšauskas pa-

kitas pasisakė esąs Joseph davė teisingumo ministerio 
Kertesz, bet policija manoJvardu pareiškimą, prasyda- 

mas, kad ministeris paduo
tų jo malonės prašymus pre
zidentui. Baigdamas pralo
tas Olšauskas savo pareiški
me rašo, kad jis sutinkąs 
tučtuojaus išvažiuoji užsie
nin, jei tik busiąs iš kalėji
mo paleistas.

Kertesz, bet policija mano, 
kad tikras jo vardas yra Va- 
silij Namanov, Rusijoj gi
męs žulikas. Iš rastų pas 
juos susirašinėjimų patirta, 
kad jie turėjo ryšių su Ber
lynu ir kitais Europos did
miesčiais. Berlyne jau jieš- 
koma jų sėbro Jankowitzo. 
Mašinos pinigams daryti 
greitu laiku turėjo būt iš
siuntinėtos taipgi Suomijon, 
Norvegijon, Danijon, o vė
liaus ir Amerikon.

Soloveckose Salose 
Esą 20 Lietuvių 

Kunigų.
Lenkų spauda praneša, 

kad Soloveckose salose esą 
bolševikų ištremtų 20 lietu
vių kunigų. Tos salos randa
si Baltoj Juroj, kur bolševi
kai įtaisė mirties koloniją 
politiniams savo priešams.

VOKIEČIAI NUTEISĖ 
LENKŲ LAKŪNĄ.

Oppelno mieste vokiečių 
teismas pasmerkė 2 sąvai- 
tėm kalėjimo lenkų armijos 
lakūną Wolfą, kuris nusilei
do Vokietijos pusėj. Kadan
gi jis išsėdėjo kelias sąvai- 
tes iki teismo, tai jo bausmė 
skaitoma jau atlikta ir vo
kiečiai ji paleido.

ISPANIJOJ UŽDARYTI 
VISI UNIVERSITETAI.
Ispanijoj stovi uždaryti 

ir stipria sargyba apstatyti 
visi universitetai, nes stu
dentai apskelbė streiką ir 
pradėjo agituoti, kad kara
liaus valdžia turi būt nuver
sta, o Ispanijoj apskelbta 
respublika.

Washing 
Mus

Amerikos gen. Butler pa
sakė anądien vienam kliube 
Philadelphijoj prakalbą, 
kurioje jis prilygino Italijos 
diktatorių Mussolini prie 
“karu pasiutusio šunies” ir 
pasakė, kaip sykį Mussoli- 
nis dumdamas automobi
lium 70 mylių į valandą su-
triuškinęs p<> ratais vieną 

jęs nei pa- 
os. “Ką gi

vaiką ir n
žiūrėti savo
viena gyvybė reiškia?” pa

rtini liepdamas 
ui dumti visu

sakęs Mussoli 
savo šoferii 
greitumu toliau. Kartu su 
Mussoliniu tuomet važia
vęs amerikietis Vanderbil- 
tas ir jis galįs paliudyt, sa
ko gen. Butler.

Dėl šitos Butlerio kalbos 
kilo didelis triukšmas. Mus
solini tuojaus mušė telegra
fu savo protestą Amerikos 
valdžiai, o Washingtonas 
žemai diktatoriaus atsipra
šė ir atidavė gen. Butlerį ka
riumenės’ teianui. Jį teis 6 
vice-admirolai ir vienas ge
nerolas. Washingtono val
džios sferose didžiausis su
judimas. Tau) pat ir visos 
šalies spaudoj. Ir vis tai dėl 
vieno diktatorpalaikio.

KLAIPĖDOJ JAU PASI- limmVfYIA W R0D£^iK,SK0 TURKUOJE ri
Klaipėdon jau atgabenta OI? |

pirmoji Rusijos miško me- K
džiagos partija. Daugiausia _______
atvežta pušų. Tikimasi, kad . rz
į Klaipėdą kasdien bus pri- Apgaudinėjo Kana- 
statoma apie 100—120 va-‘ 
gonų. Atgabento medžio, 
apdirbimas prasidės arti-1 Krauzė nubaustas $25 užtai, 
miausiomis dienomis. kad pardavinėjo “džiabus.”

dos Bedarbius

kad pardavinėjo “džiabus.”

Kruvinas Streikas.
Lenkijos audimo centre, 

Lodzėj, sustreikavo darbi
ninkai, protestuodami prieš 
algų kapojimą. Darbininkai 
įtaisė gatvėse demonstraci
ją. įvyko susirėmimas su po
licija ir daug demonstrantų i 
buvo sužeista.

LIETUVOJE KAIP CARO 
LAIKAIS.

Šiomis dienomis Kauno 
karo komendantas nubaudė 
pilietį L. Šalteni užmokėti 
1,500 litų pabaudos arba at
sėdėti 2 mėnesiu kalėjime 
už “kiršinimą vienos visuo
menės dalies prieš kitą,” su
prask — prieš fašistus. Už 
tokį pat “prasižengimą” bu
vo nubausti po 500 litų arba 
po 1 mėnesį kalėjimo dar 
šie piliečiai: M. Šaltenius, 
Ks. Olšauskas, Pr. Vanžo- 
das, J. Mazgis ir J. Sadaus
kas.

Kretingos apskrity ūki
ninkas Bronius Butkus buvo 
nubaustas 2 mėnesiais kalė
jimo užtai, kad savo namuo
se turėjo šautuvą be val
džios leidimo.

Tai juk lygiai taip, kaip 
buvo prie nabašninko Mi
kės.

MOTERŲ SOCIALISČIŲ 
TARPTAUTINIO KOMI

TETO KONGRESAS.
Čekoslovakijos sostinėj 

Prahoj pasibaigė tarptauti
nis socialisčių moterų komi
teto suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo 9 valstybių 
moterys. Anglų moterų de
legacija įnešė labai aštrią 
rezoliuciją prieš Lenkijoj 
viešpataujančią diktatūrą. 
Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai.

PLANUOJA KAZOKŲ 
KOLONIJĄ ČILI 

PKČUfeE. _
Kuomet kitos pietų Ame

rikos respublikos uždarinė
ja imigracijai visas duris, 
tai Čili respublikos pietuose 
planuojama 10,000 kazokų 
šeimynų kolonija. Jų atsto
vai jau atvyko tartis su Čili 
valdžia ir valdžia pasirodė 
jiems labai prielanki, nes 
jie esą tie patys kazokai, 
kurie “pagarsėjo” caro val
džia gindami, taigi jie nėra 
bolševikai. Bolševikų čili 
visai neįsileidžia.

COLOMBIJOS RINKI
MUOSE UŽMUŠTA 

37 ŽMONĖS. ——
Colombijos respublikoj 

pereitą nedėldienį buvo rin
kimai atstovų į parlamentą, 
kurie pasižymėjo dideliu 
triukšmingumu ir muštynė
mis. Žinios sako, kad iš viso 
37 žmonės buvo užmušti ir 
75 sužeisti. Rinkimų davi
niai galutinai dar nežino
mi, bet rodos, kad liberalai 
ir konservativai turės apie 
po 30 atstovų.

Winnipeg, Kanada. — 
Šiomis dienomis čia buvo 
teismo nubaustas Gus Krau
zė, kuris apgaudinėdavo be
darbius, pardavinėdamas 
jiems darbus. Jisai prižadė
davo parūpinti darbą kož- 
nam, kas tik jam užmokė
davo. Už šitą “patarnavi
mą” jisai paimdavo papras
tai $5.00, o kartais ir dau
giau. Vienas bedarbis sako
si nupirkęs jam už $15 
alaus.

Gavęs iš bedarbio pini
gus, ponas Krauzė nueidavo 
į samdomąjį biurą, patirda
vo kur reikalaujami darbi
ninkai, ir tenai bedarbius 
nusiųsdavo. Paskutinį kartą 
jisai nusiuntė keliatą bedar
bių kasti duobių stulpams 
tarp Winnipego ir Seven 
Sisters. Bet darbo tenai bu
vo tiktai vienai dienai ir ant 
rytojaus darbininkai buvo 
paleisti. Iš to ir kilo ponui 
Krauzei nemalonumų. Ap- 
gautLbedarhiai pasiskundė 
valdžiai. Valdžia nusiuntė 
pas jį savo agentą kaip be
darbį, ir Krauzė jam taip 
''at “pardavė” darbą ir pa
ėmė pinigus. To ir užteko. 
Teisėjas pasakė: $25 pa
baudos, arba mėnuo kalėji
mo. Krauzė užsimokėjo pa
baudą.

DU KUNIGAI KRITO NE
GYVI IŠ BAIMĖS.

Jie mėgino sukelti “šventą 
karą,” nuversti respublikos 

valdžią ir grąžinti seną 
tvaiką.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Turkijoj atiduota 
kariumenės teismui būrys 
religinių fanatikų, kurie no
rėjo sukurstyt “šventą ka
rą,” nuversti “bedievišką” 
respublikos valdžią ir atsta
tyti senąją tvarką, kur vėl 
galėtų būti sultonas, turkų 
“šventas tėvas” ir pilnas mo
terų jo haremas.

Pereitą sąvaitę jų byla 
pasibaigė. 37 fanatikus teis
mas pasmerkė pakarti, bet 
septyniems, atsižvelgiant į jų 
seną amžių, mirties bausmė 
buvo pakeista amžinu kalė
jimu. Du kunigai krito ne
gyvi iš persigandimo, kada 
išgirdo mirties nuosprendį. 
Gi likusieji 28 pasmerktieji 
buvo pakarti. Kartuvės bu
vo pastatytos viešoj Mene- 
meno miesto aikštėj ir anks
ti šio utarninko rytą atsibu
vo ekzekucija. Tarp pa
smerktųjų buvo du aukšti 
•kunigai VšeikarlrirdfK—ii* 
jos kapelionai.

Be to da 41 fanatikas bu
vo pasmerktas katorgon.

Taigi Turkija baudžia sa
vo “dūšių ganytojus” ašt
riau, negu Rusija. Gali ka
da nors ateiti toks balius ir 
Lietuvos jegamasčiams.

SUIMTAS RUMUNIJOS 
FAŠISTŲ VADAS.

Bukareštas. — Laikraščių 
pranešimu. Rumunijoj su
imtas antisemitiškos orga
nizacijos “Geležinė gvardi
ja’’ pirmininkas. Valstybės 
gynėjas " 
jis drumsčiąs visuomenės, važiavimą, 
gyvenimą, rengęs pervers- ' 
mą ir mėginęs įsteigti slaptą 
militarinę organizaciją.

NUTEISĖ LENKŲ SOCIA
LISTŲ ORGANO RE

DAKTORIŲ.
Pilsudskio bernai nuteisė 

Lenkijos Socialistų Partijos 
organo “Robotniko” redak
torių Stefanovski šešiems 
mėnesiams kalėjimo užtai, 
kad jis parašė, jog teisėjas 
Jonas Demantas, kuris šio
mis dienomis Brestlitovske 
nuteisė daugiau kaip 20 bu
vusių seimo atstovų, yra ki
tąsyk buvęs bolševikų ko
misaras Kazanėj.

UŽDRAUDĖ MASONAMS 
SUSIVA2IUOTI.

Varšuva. — T 
riausybė uždraudė ateinan
čią vasarą projektuotą su-

Lenkų vy-

Vvv VACJ iHoaią pi VJCAIUUICJ CU’

ji apkaltino, kad j šaukti Varšuvoj masonų su-
Suvažiavimas 

bus sušauktas rugpiučio mė
nesy Luksemburge.

DIEVO TARNAS NEŠIO
JOSI AUKSĄ SU SAVIM.

Kada turkų šeikas (kuni
gas) Essad krito kalėjime 
negyvas, prie jo kūno rasta 
keli maišiukai aukso. Jis 
krito negyvas persigandęs 
mirties bausmės.

PASITRAUKĖ BULGARI
JOS KARO MINISTERIS.

Pereitą sąvaitę atsistaty
dino Bulgarijos karo minis- 
teris gen. Bakardev. Jo vie
ton paskirtas Plevnos garni
zono komendantas gen. Ki- 
siev.

ANGLIJOJ ŽUVO 28
MAINERIAI.

Netoli Whitehaveno, An
glijoj, pereitą sąvaitę įvyko 
smarkus sprogimas vienoj 
anglių kasykloj, užmušda
mas 28 angliakasius.

SU ŠALČIAIS SIAUČIA 
IR VILKAI.

Su nepaprastais šalčiais, 
kurie dabar siaučia Sovietų 
Rusijoj, Estonijoj, Suomijoj 
ir šiaurės Lenkijoj, tuos kra
štus užplūdo vilkai. Vilkai 
siaučia didelėmis bandomis, 
nepaprastai išbadėję.

NUSIŽUDĖ BALTIMORĖS 
BIZNIERIUS.

Baltimorėj pereitą sąvai
tę nusižudė Thomas E. Cott- 
man, plačiai tenai žinomas 
biznierius. Jis buvo dauge
lio bankų direktorius ir įvai
rių kompanijų viršininkas.

KONTREVOLIUCIJA PE- 
RUVIJOJ NUMALŠINTA.

Peruvijoj nuverstojo pre
zidento Leguios šalininkai 
buvo pakėlę kontrevoliuci- 
ją, norėdami pastatyti jį vėl 
prie valdžios vairo. Bet 
naujoji valdžia jų sukilimą 
numalšino.

SUMAŽINO LINAMS 
TARIFUS.

Tarptautinė linų rinka pa
blogėjo, todėl Lietuvos linų 
pirkliai kreipėsi į valdžios 
ištaigas prašydami sumažin
ai išvežamiems iš Lietuvos 
linams tarifus. Tarifai šiek 
tiek sumažinti.

BANDĖ IŠPLĖŠT SO
VIETŲ IŽDĄ

Oficialiai pranešama, kad 
Maskvoje nežinomi pikta
dariai norėjo išplėšti val
džios iždą ir užpuolė jį sau
gojusią G. P. U. sargybą. 
Per įvykusį susišaudymą už
mušti keturi čekistai. Už
puolikai paspruko.

ČEKOSLOVAKIJOJ 15 
MILIONŲ GYVENTOJŲ.

Praėjusių metų gruody 
Įvykęs visuotinis Čekoslova
kijos gyventojų surašinėji
mas parodė, kad gyventojų 
skaičius Čekoslovakijoj sie
kia 14,700,000. Jis nuo'1921 
metų padidėjo 1.100,000. 
Gyventojų skaičius ketur
kampiame kilometre pakilo 
nuo 97 iki 105. Toliau sura
šinėjimas parodė nepapras
tai padaugėjus šeimas be 
vaikų ar tik su vienu vaiku.

SUSEKĖ DIDELI DEG
TINĖS FABRIKĄ

Kingstono miestely, neto
li New Yorko, federalinės 
valdžios atstovas užtiko 
degtinės distiliavimo dirb
tuvę, kurios įtaisymas ap
skaitomas į $500,000. Vis
kas konfiskuota ir 4 žmonės 
areštuoti.

PILSUDSKIS PAMETĖ 
KARDĄ

Blogas ženklas Lenkijai 
—jos diktatorius Pilsudskis 
pametė savo šoblę. Žinios 
sako, kad išvažiuodamas 
andai iš Varšuvos jisai turė
jo ginklą prisijuosęs, o kai 
atvyko Portugalijon, kardp 
jau nebuvo. Ir kur jis dingo, 
pan Pilsudskį neatsimena. 
Matyt, negėręs buvo vyras.

KOMUNISTŲ SĄMOKS
LAS GRAIKŲ ARMIJOJ.

Graikijos policija sakosi 
susekusi komunistų sąmoks
lą skleisti kurstančią propa
gandą graikų armijoj ir uni
versitetuose. Daug įtariamų 
sąmokslininkų areštuota.

, Amerikos automobilių fa
brikantas Walter P. Chrys- 
ler (ištark: Kraisler) turi 
apdraudęs savo gyvastį 
$12,000,000 sumai.

DEMOKRATAI ĮSISKO
LINĘ SAVO BOSUI.
Amerikos demokratų par

tija da neatsilygino kapita
listui Raskobui, kuris buvu
siais prezidento rinkimais 
davė jai milionus dolerių. 
Dabar jis reikalauja tuos pi
nigus jam grąžinti, o parti
jos iždas tuščias.

SUĖMĖ 6 PLĖŠIKUS IR 2 
PINIGŲ DIRBĖJUS.
Nevv Yorko policija pe

reitą sąvaitę suėmė 6 bandi
tus, kurie užpuldavo ir aoi- 
plėšdavo trakus ant kelių. 
Beveik visi jie turi žydiškas 
pavardes. Jie išdavė polici
jai dar du savo sėbru, kurie 
dalydavo netikrus pinigus.

UŽDARĖ FAŠISTŲ 
LAIKRAŠTI.

Breslau mieste, žemojoj 
Silezijoj, valdžia uždarė vo
kiečių fašistų organą, kuris 
kurstė visuomenę prieš res
publiką.

20,000 Duchoborų 
Keliaus Iš Kanados 

į Meksiką.
Laikraščiai praneša, kad 

greitu laiku 20,000 ducho
borų iškeliaus iš Kanados į 
Meksiką, kur klimatas daug 
šiltesnis ir drapanos nela
bai reikalingos. Kaip žinia, 
duchoborai yra priešingi 
drapanoms ir net Kanados 
šalčiuose dažnai įtaiso nuo
gą eiseną miesto gatvėmis. 
Bet Kanados valdžia ne
duoda jiems laisvės, ir kaip 
tik jie pasirodo nuogi, tuo
jaus juos areštuoja. Meksi
koje gi tuo žvilgsniu esą 
daug laisviau. Jų persikėli
mą iš Kanados į Meksiką 
organizuoja tūlas David S. 
Russek, Meksikos bankinin
kas.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 30 MAINERIŲ.

Indianos valstijoj, netoli 
Lintono miestelio, anglių 
kasykloj pereitą sąvaitę 
sprogo 600 svarų parako ir 
užmušė 30 darbininkų. Jei
gu sprogimas butų įvykęs 
10 minučių anksčiau, tai bu
tų žuvę 115 žmonių, bet vė
liau didžiuma jų buvo jau 
išėjusi.

UŽMUŠĖ 1,000 BANDITŲ
Kankino (Kinijoj) val

džia praneša, kad Honano 
provincijoj kariumenė neti
kėtai užklupo 3,000 banditų 
ir 1,000 jų užmušė. Be to da 
buvę paliuosuota 300 žmo
nių, kuriuos tie banditai lai
kė nelaisvėj, reikalaudami 
jų išpirkimo.

«
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K JP ANTANAS SMETO
NA UŽ KARALIŲ 

AGITAVO.
Pažangioji musų visuome

nė jau žino, kad karo metu, 
kai Rusijos revoliucija nu
šlavė caro despotizmą, Lie
tuvos klerikalai su tautinin
kais norėjo parsikviesti kai
zerio generolą Urachą i Lie
tuves karalius.

Bet niekas iki šiol nežino
jo, kad Antanas Smetona, 
c bartinis Lietuvos prezi
dentas, parašė tuomet net 
L”ošiurą, aiškindamas, ko- 
c ėl Lietuvai reikalingas ka
ralius, ir kodėl tasai karalius 
turi būt vokietys.

Toji brošiūra buvo išleis
ta vokiečių kalboje ir užvar
dinta: “Die litauische Koe- 
m‘gswahl und die Beziehun- 
gen zwischen Deutsland und 
Litauen,” kas reiškia: “Lie
tuviškojo karaliaus rinki
mas ir santikiai tarp Vokie- 
trios ir Lietuvos.” Tiesa, ši
tos brošiūros autorium pasi
rašo “Lituanus alter,” bet 
lietuvių socialdemokratų 
Berlyne leidžiamoj “Kovoj” 
dabar tvirtinama, jog tasai 
“Lituanus alter,” tai Antano 
Smetonos slapyvardis.

“Kovos” bendradarbis pa
duoda ir ištraukų iš tos bro
šiūros. Tarp kita ko p. Sme
tona tenai argumentuoja 
taip:

“Nekenčiamas caro režimas 
buvo liaudžiai vaizduojamas 
v's juodesnėmis spalvomis ir 
tuo budu griaunamas pasitikė- 
ymas busimąją monarchistine 
valdžia Lietuvoje. Kad užkir
tus tiems pavojingiems reiški
niams kelią, kurie grėsė pavo
jumi jaunam lietuvių valsty
bingumui, tarybos nariai nera
do kitokios išeities, kaip pasta
tyti krašto gyventojus prieš 
įvykusi karaliaus išrinkimo 
faktą.”

Vadinasi, Smetona čia 
pripažįsta faktą, jog Lietu
vos liaudis reikalavo respu
blikos, nes monarchija jai 
buvo jau Įkirėjus prie caro 
režimo. Bet tautininkams ir 
klerikalams toks liaudies 
reikalavimas buvo “pavo
jingas reiškinys.” Todėl tie 
ponai nutarė respublikai 
“užkirsti kelią” ir, gyvento
ju nesiklausę, pastatyti ka
ralių.

Toliaus jau aiškinama, ko
dėl tas karalius turėjo būt 
“vokiško kraujo princas." 
T-'i dėl to, žinoma, kad mū
siškiems atžagareiviams tuo
met išrodė, jog kaizeris lai
mės karą ir jie, palindę po 
jo skvernu, bus gerai apsau
goti nuo revoliucijos.

Dabar pasiklausykit to
liaus :

"Tečiau lietuviai nedavė ju
ridinės teisės nei ambasado
riams. nei Lenkijos socialis
tams, nei plečkaitininkams iš 
‘Keleivio’ išspręsti Vilniaus 
klausimo Lenkijos naudai, ir 
‘Vienybė' už tą išdavystę visa
da pataikys šūvi išdavikams! 
Lietuva gi prirengs tokiems ti
kresni juridini atlyginimą

Čia vėl p. Valaitis šaudo 
pro šalį. Nes faktas yra toks, 
kad nei “Keleivis,” nei lenkų 
socialistai, nei jokie “pleč- 
kaitininkai” neturi su Vil
niaus užėmimu nieko bend
ra. Visų pirma. Lietuvos “pa
triotas” gen. Žukauskas Vil
nių atidavė lenkams, o pas
kui ambasadorių konferen
cija tą atidavimą užgyrė. 
Jeigu lietuviai nėra tokių 
teisių niekam davę, tai tegul 
p. Valaitis parašo buvusios 
ambasadorių konferencijos 
dalyviams po laišką ir jiems 
šitą argumentą paaiškina. 
Gal jie jo paklausys ir savo 
sprendimą Vilniaus klausi
mu atmainys. Dabar gi jisai 
laužiasi ne Į tas duris.

f
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Indijoj Revoliucinis 
Judėjimas

7
ūsų draugai pasidžiaugs la
biau jus svetingumu jeigu 

pavaišinsite juos La Touraine 
Kava. Pirkit šviežiai sumaltą, 

bet jei turite maltuvą, pirkit 
pupas ir sumalkit patis namie. 
Persitikrinkite kad tikrai yra £ 
La Touraine—kava su raudonu 
puoduku ant skardines.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

TRUMPOS ŽINIOS
Prancūzų parlamentas nu

tarė paleisti iš kalėjimo du 
savo nariu, Marty ir Duc- 
los’ą. kurie už kurstymą ka
reivių prie riaušių buvo nu
teisti 5 metus kalėti. Abudu 
yra komunistai.

ran-

I Bostono Socialistą 
Rezoliucija.

Nepritaria Partijos Centro 
Komitetui, kuris smerkia te

rorą vienoj tik Rusijoj.
Bostono socialistu skyrius 

ir jaunųjų socialistu Lyga 
praneša, kad ji nepritaria

“VIENYBĖS” REDAKTO
RIUS SUSINERVAVO.
Mes pastebėjome aną sy

ki, kad “Vienybės” redak- 
torius mėgsta paleisti šūvį 
“Keleivio” pusėn, bet vis ne
pataiko Į “cielių.” Dėl šitos 
pastabos p. Valaitis labai i 
susijaudino ir primalė šito
kių nesąmonių:

“ ‘Keleivis’... Vilniaus klau
simą skaito juridiniai išspręs
tu, dėl to. kad ambasadorių 
konferencija ji išsprendė. Va
dinasi ir kapitalistinės amba
sadorių konferencijos sprendi
mas yra ‘Keleiviui- geras ir 
‘teisingas,’ by tik Lenkijos 
naudai.”

Iš kur gi p. Valaitis iška
sė toki nonsensą, kad amba
sadorių konferencijos spren
dimas “Keleiviui” yra “ge
ras ir teisingas”?

“Keleivis” nurodė tiktai 
istorini faktą, kad ambasa
dorių konferencija pripaži
no Vilnių lenkams, bet ne- 
kuomet nesakė ir nesako, 
kad toks sprendimas yra 
“geras ir teisingas.”

LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
SPALVOS.

“Socialdemokrate” 
dame visų žymesnių Lietu
vos laikraščių apžvalgą. Vi
sų pirma eina dienraščiai: 
“Lietuvos Aidas,” “Rytas” 
ir “Lietuvos Žinios.”

“Lietuvos Aidas” yra tau
tininkų ir podraug jų val
džios organas. “Rytas” gina 
kunigų biznį ir klerikalų po
litiką. Paskutiniais laikais 
jis labai ėdasi su “Lietuvos 
Aidu.” Trečias dienraštis, 
“Lietuvos Žinios.” atstovau
ja liaudininkams ir turi di
delio palinkimo tarpinin
kauti tarp tautininkų ir kle
rikalų.

Paskui eina visa eilė sa
vaitraščių. kuriuos “Social
demokrato” bendradarbis 
apibudina taip:

“Savaitiniai laikraščiai netu
ri savarankiško politinio veido. 
Jie informuoja savo skaityto
jus taip, kaip diktuoja atatin
kamų minėtų dienraščių dva
sia. ‘Lietuvos Ūkininkas' yra 
‘Lietuvos žinių’ brolis; ‘Ūki
ninkas.’ ‘Musę I^aikraštis' — 
‘Ryto’ krikdemų padaras. ‘Mu
sų Rytojus' esąs nepartinis ir 
nepolitinis savaitraštis; tiesa, 
jis nepartinis ta prasme, kad 
skleidžia minti ne savo, o sko
lintą ir visiškai giminingą 
‘Liet. Aidui.'

“Pravartu priminti dar ‘Sek
madieni' ir ‘Dieną.' Savo veido 
jie neturi. Jų nugarkaulis lank
stosi pagal pigius publikos pa
reikalavimus ir pamėgimus. 
Jie deda iškilmių fotografijas, 
nuostolius, nuotikius. tikrai 
kvailių ir išgalvotų vedybų ži
nias. skelbia smalsius konkur
sus, organizuoja gražuolių rin
kimus ir tt. — tenkina visas 
bespalvio piliečio užgaidas."

Yra da sąvaitraštis vardu 
“Darbininkas.” Tai irgi kle
rikalų padaras, bet pava
dintas “darbininkišku” var
du, kad galėtų prisiplakti 
prie darbininkų. Tariant 
“Socialdemokrato” bendra
darbio žodžiais, šitas kleri
kalų laikraštis “tiek kartų 
žėrėsi, kiek kartų valdžia 
mainėsi. Ir jis tiek kartų 
bankrutavo, kiek Kazys 
Ambrozaitis štukas krėtė.” 
Dabartiniu laiku jis randasi 
klerikališkojo 
liaus” Dovydaičio globoje.

Belgijos militaristai nori, 
kad per 110 mylių Vokieti
jos pasieniu butų ištisa eilė 
fonų. Tam darbui reikia 
S55.000.000.

Amerikos kapitalas smau
gia filipiniečius. Tenai areš
tuota ir atiduota teismui 80 
žmonių, kurie buvo sukilę 
prieš amerikiečių viešpata
vimą. Kaltinamiems gręsia 
mirties bausmė.

Rusijos diktatorius Stali
nas kreipėsi i unijas prašy- j 
damas, kad jos padėtų išris-; 
ti gelžkelių klausimą. Da
bartiniu laiku ant gelžkelių 
tenai pasidariusi didžiausia 
suirutė. Kai kurie pataria Socialistų Partijos Pildomo- 
pakelti gelžkeiiečiams algą jo Komiteto sumanymui pa- 
ir pagerint maistą, nes prie smerkti terorą sovietų Rusi- 
dabartinio atlyginimo žmo- joj, ir vien tik toj šaly, 
nės nenori ant gelžkelių 
dirbt.

Kaip indų revoliucionieriai 
tikisi kovą laimėti.

Indijos klausimas nuolat 
darosi rimtesnis. Neramu
mai auga.

Pradžioj buvo pasiten
kinama ramiu pasipriešini
mu. Dabar pradedama nau
doti ir jėga. Vadai jau nebe
gali suvaldyti savo pasekė
jų, nes vadovauti miniai yra 
labai sunku. Padėtis pasida
rė tiek rimta, kad daugelis 
tvirtina, kad nuo to, kaip In
dijos klausimas bus išspręs
tas, priklausys ir Anglijos li
kimas.

Jeigu Indijos gyventojų 
vieninga tauta, tai dėl kovos 
rezultatų negalėtų būt jo
kios abejonės. Dabar padė
tis yra visai kitoniška. Kyla 
klausimas, ar revoliucinio 
judėjimo vadai sugebės su
vienyti šimtus Įvairių religi
jų, kastų, sektų ir tautelių, 
kurios kalba skirtingomis 
kalbomis.

Indija užima 1,800,000 
ketvirtainiškų mylių žemės 
plotą. Gyventojų Indija turi 
320 milionų, iš to skaičiaus 
250 milionų yra Anglams 
priklausančioje Indijoje, o 

j 70 milionų gyventojų suda-

r ......... Torą. Bet mesJaponijoj ūkio knzis jau sm*rkti dėl vj ik
praėjęs, bet prie paskos ge- Rusij kuomet ■
rovės japonai grįžti dar ne- bl - 
gali, nes tam kliudą Kinijos

teroras yra 
praktikuojamas ir kitose ša- 

-. , .i ._■«=, pavyzdžiui, Kuboj,
sugnauta ĮJ^ka ir Amerikos Vengrijoj, Italijoj, čia taip 
ekonomių i> krizis. , pat terorizuojami tie, kurie

i priešingi savo valdžioms.
1 Mes manome, kad Rusija

Dabartiniu laiku labai 
serga žmonės influenza, gri
pu ir plaučių uždegimu. Kad 
tos ligos greit prie žmogaus, 
neprikibtų, daktarai pata- f 
ria: naudotis daugiau tyru' 
oru. daugiau judėti, mankš
tintis, užtenkamai miegoti ir 
ilsėtis.

North Dakotoj minia iš
plėšė iš kalėjimo 22 metų 
amžiaus Bannoną ir nulin- 
čiavo. Jis buvo užmušęs vie
noj šeimynoj 6 žmones.

Wickershamo komisijos 
raportas apie prohibiciją su
sideda iš 75,000 žodžių. Pa
kol tą raportą parašė, komi
sija išleido $500,000. Vadi
nasi, kožnas raporto žodis 
atsieina lygiai $6.06.

Senato komisija Wash- 
ingtone užgyrė valdžios pla
ną karo laivams statyt. Tas 
planas reikalauja $90,000,- 
000. Gi bedarbiams nei 90 
centų valdžios ponai nenori 
paskuti.

Ispanijos miestuose vėl 
prasidėjo studentų bruzdėji
mas. šimtai jų esą areštuota 
ir beveik visi universitetai 
uždaryti.

Suomijos valdžia paskyrė 
komisiją prohibicijai ištirti 
ir pažiūrėti, ar neverta pa
keisti blaivybės Įstatymas. 
Alus Suomijoj nėra uždrau
stas.

Nuo Alpų kalnų Italijoj 
nuslinko daug sniego ir už
bėrė 13 kareivių. Visi jie žu
vo.

I

VOKIEČIAI NEGERIA 
DEGTINES.

Dėl ekonominės krizės 
Vokietijoj žymiai sumažėjo 
degtinės vartojimas. Pernai 
išgerta 40 nuošimčių ma
žiau, negu metai atgal.

Vokietijoj susidarė “gy- 
“profeso- vanašlių” sąjunga. Jos tiks

las yra padėti persiskyru- 
sioms moterims kovoti už 
geresnį būvi.

Chicagos miestas vėl arti, jnes manome, Kati Rusija 
bankroto. Kasoj esą tik mėgina išvystyt tokią tvar- 
$400,000, o algų tarnauto- kur pramonė butų veda- reikia OOO .I J*’ i__ 5______________jams reikia išmokėt $1,000,-
000. ' T

Kaip reikėtų gyvenimas 
sutvarkyti, kad milionams 
indų palengvinti skurdo ir 
vaigo naštą — to patys indų 
vadai gerai nežino, šiandien 
Įtakingiausis jų vadas yra 
Gandhi. Butų tečiau klaidin
ga manyti, kad jis turi kokį 
nors praktišką planą. Tik
rumoj Gandhi yra ne kai
rysis žmogus, o greičiau de
šinysis. Jam rupi daugiau
siai dvasinio Indijos gyveni
mo pakėlimas. Jis griežtai 
yra nusistatęs prieš fabri
kus, mašinas t. y. industriali
zaciją. Anglams jis priešin
gas dėl to. kad pastarieji no
ri įvesti naujovišką tvarką 
Indijoje.

Per pastaruosius penkioli- 
ką metų Gandhi skelbė savo 
mokslą ir turėjo pasisekimą. 
Visą savo gyvenimą jis pa
šventė kovai nenorėdamas 
iš to jokios sau naudos. Tarp 
indusų pasidaiė savo rūšies 
šventuoju. Ilgainiui jo pase
kėjų skaičius labai išaugo.

Pasauliniam karui pasi
baigus, daugelis tautų atga
vo nepriklausomybę. Tatai . 
buvo didelis akstinas ir in
dams. Indijoje taip pat pra
sidėjo didesnis judėjimas, 
kurio galutinis tikslas buvo 
atgauti nepriklausomybę. 
Atsirado daug gudrių žmo
nių, kurie nepriklausomybė
je matė sau tiesioginę nau
dą. Jiems rupi visokios aukš
tos vietos valdžioj, kurių da
bartinėmis aplinkybėmis jie 
jokiu budu negali užimti

Įvyko keli tautiški indų 
kongresai, kur pasireiškė di
delė tokių politikierių Įtaka. 
■Jie Gandhi skelbiamas dok
trinas panaudojo savo tiks
lams. Ačiū tam, ir visas ju
dėjimas ėmė kiypti kiton 
pusėn. Kas iš to judėjimo iš
eis, — sunku pasakyti.

Daugelis abejoja, kad In
dijos gyventojus, kurie daug 
kuo skiriasi vieni nuo kitų, 
butų galima suvienyti bent 
artimoj ateity. Vadinasi, jie 
nemano, kad Indija gali nę- 
priklausomai gyvuoti.

Pažiūrėkime dabar, kuo 
remiasi Anglijos valdymas 
Indijos. Indijoj randasi 60,- 
000 anglų kareivių ir apie 
200,000 indų kareivių, ku
riems vadovauja anglų kari
ninkai. Apie du trečdaliu in
dų kareivių susideda iš indų 
ir sikų, o likusieji yra musul
monai. Vietiniai valdovai tu
ri apie 40.000 kareivių. Rei
kalui esant anglai tuos ka
reivius visuomet gali naudo
ti. Tų kareivių_pilnai pakan
ka sutriuškinti sukilimas, jei 
jį pakeltų indai. Indai revo
liucionieriai jokiu budu ne
galėtų atsilaikyti prieš tokią 
jėga.

Tečiau indų revoliucio
nieriai daugiau tikisi laimė
sią visokiais biriais ardyda
mi anglų tvarką ir neklausy
dami jų Įstatymų. Jie gerai 
žino, kad atviroj kovoj jie 
negali laimėti. Kas kita nuo
latinis judėjimas, kuris api
ma visą šalį ir ardo anglų 
tvarką. Toks judėjimas gali 
suparaližiuoti valdžios or
ganų veikimą. Tada 300,000 
anglų kareivių negalėsią nie
ko padaryti ir Anglija turė
sianti nusileisti ir duoti in
dams nepriklausomybę.

“L. U.”

«
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Mes esame priešingi tero-Į ro kelias indų valstybėles, 

rui, ir mes pripažįstam, kad Tečiau tų valstybėlių vado- 
Rusijos diktatūra vartoja te-1 vai yra visiškoje priklauso- 
~~ " • nesutinkam mybėje Anglijai.

! Gyventojų sąstatas yra 
toks: 200,000,000 indų, 70,- 
000,000 musulmonų, 12,- 
000,000 budintų, 5,000,000 
krikščionių ir 3,500.000 si
kų.

Indijoj galima pastebėti 
45 skirtingos tautos, taute
lės. Įvairių kalbų skaičius 
siekia 170. Gyventojai dali
nasi kastomis, kurių priskai- 
tc-ma 2,000 suviršum. Balta
odžių Indijoj gyvena apie 
tris šimtus tūkstančių, te
čiau angliškai kalba apie 
pustrečio miliono gyventojų. 
Labiau apsišvietę indai kal
ba angliškai. Nepriklauso- 

■ mybės judėjimo vadai ang
lų kalbą vartoja kaipo ofi- 
cialę. Apie 23,000.000 Indi
jos gyventojų. jei jau nekal
ba angliškai, tai bent su
pranta tą kalbą.

i Tų žmonių mišinį valdo 
Anglijos skiriamas vice-ka- 
ralius ir penkiolika guber- 

. natorių. Visokių valdininkų 
vietas užima patys indai. Bet 
jie tik žemesni valdininkai. 
Aukštųjų valdininkų parei
gas paprastai eina anglai, 

į Anglai jau senai pasisakė, 
kad jų tikslas yra sukurti au
tonomišką Indiją ir suteikti 
jai savarankios Anglijos val
stybės dalies teises, kokias 
turi Kanada arba Australi
ja. Bet pirm negu Indija gali 
tikėtis gauti tokias teises, ji 
privalanti prie to pribręsti. 
Vadinasi, jos gyventojai tu
ri labiau apsišviesti. Taip 

įsako anglai.
Nėra mažiausios abejo

nės, kad anglams per dauge
lį desėtkų metų rūpėjo kiek 
galima daugiau naudos tu
rėti iš Indijos. Iš kitos pusės, 
jie stengiasi ir šį tą duoti. 
Tą faktą pripažįsta visi be
šališki žmonės. Pripažįsta 
net ir kaikurie indai.

Prastų Indijos žmonių gy
venimas nuo senų laikų bu
vo labai sunkus. Sunkus jis 
yra ir dabar. Jie yra tamsus 
ir nieko nežino, kas dedasi 
pasauly. Skurdas ir vargas 
juos lydi per visą gyvenimą. 
Ar jų padėtis butų šiandien 
geresnė, jei anglams nebūtų 
pasisekę įsitvirtinti Indijoj, 
—vargu kas gali į tą klausi
mą tinkamai atsakyti. Žmo
nės žino tik vieną dalyką, 
kad jiems gyventi yra sun
ku. Ir savo nelaimės kalti
ninkais jie laiko anglus.

> -u

ma be pelno privatiniems sa
vininkams. Kaipo socialis
tai, mes nemanome, kad te-

Sausio 23 d. Ženevoje 27 roras vartojamas šitokiam 
valstybės pasirašė taikos tikslui reikėtų daugiau smer- 
pareiškimą. šitos valstybės kti, negu teroras praktikuo- 
sako darbuosis už taiką Eu- jamas kapitalistų ir imperia- 
rcpoje ir rems Tautų Sąjun- listų diktatūrose.
gą. i Alfred Baker Lewis.

i

Stokholme, Švedijoj, su
streikavo 8,000 tekstilės dar
bininkų. Numatomas visuo
tinas tekstilės darbininkų 
streikas.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

JIS REIKALINGAS KIEKVIENUOSE 
NAMUOSE

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

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliansis iš visų Europos ežerų? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibvre Lietuvių Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

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

moterimi?
Visi šie kiaosiaiai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metų Kalendoriuje daug 
pamokinimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,

VALYS MIESTĄ NUO 
ŽIURKIŲ.

Budapešto savivaldybė 
nutarė padaryti generalį 
valymą nuo žiurkių ir pelių. 
Kova su žiurkėmis prasidės 
miesto rinkoje, kur gyvena 
milionai žiurkių.

SO. BOSTON, MASS. Monako valstybė turi 100 
kareivių “armiją.”

*I



KELEIVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
laimėjo Barzdilauskas iš Du- 
quesne, Pa. Nei vienas jų 
nėra bučeris. Reikia taipgi 
pastebėti, kad ir tikėtai bu
vo parduodami. ne po 20c., 
bet po 5 centus, ir Kliubui 
dar liko iš to pelno.

Rašytoja bara baliaus ve
dėjus sakydama: “Negražu 
taip elgtis. Jaunimas pikti
nasi tokiais jūsų darbais.” 
Bet kiek mums yra žinoma, 
tai Duąuesne jaunimas to
kiom dovanom baliuose ne- 
indomauja.

Baigdama p. Baliaus Da
lyvė sako, kad tokiais dar
bais baliaus vedėjai paken
ksią Kliubui. O mes pasaky
sim kaip tik priešingai: ba
liaus vedėjai Kliubui nepa
kenkė ir nepakenks, bet p. 
Baliaus Dalyvė šitokiais ra
šinėjimais, tai gali pakenkti, 
nes gali suardyti lietuvių 
vienybę. Taigi mes jai duo
dam toki patarimą: jeigu 
nori Į laikraščius rašinėt, tai 
rašinėk ką nors naudingo, o 

_  _ ne šmeižtus prieš gerą Kliu- 
Galibut, kad p. Baliai Da- 
lyvė da Lietuvoj buvo ir ne-. ~ ~ ~
m2tė, kaip jie čia suktinį šo-' 
ko? Ir jie dovaną paskyrė 
tai porai, kuri gražiausiai 
pašoko, neatsižvelgdami, ar 
čia buvo jų geras draugas, 
ar ne.

Be to da p. B. D. sako: 
“ŠĮ sykį buvo leidžiamas iš- 
laimėjimui auksinis $2.50 
pinigas ir kalakutas; vedė
jai pusę kortos pasiėmė sau, 
c tuščius tikėtus išpardavė 
svečiams ir patys laimėjo 
auksinį pinigą.” čia kores
pondentė apsilenkė su teisy
be. Auksinį pinigą laimėjo 
visai pašalinė moteris, bū
tent. p. J. Yokšienė.

Korespondentė sako, kad 
taip pat ir su kurkinu buvę:. 
“Vedėjai prisiubagavę pini
gų, paskui dar atsiėmę už 
kurkiną $5.00 iš draugijos 
iždo ir parsinešę namo pa
tys kurkiną suvalgę.” Tas 
irgi netiesa. Kurkinas buvo 
nupirktas už $5.00 iš iždo 
pinigų, o už jį surinkta 810, 
taigi Kliubas pelnė $5.00. 
Tai kur čia teisybė? Tikrai, 
kurkiną laimėjo M. Ričkau- , - x t
skienė. (Panašiai ir Baliaus draugijos reikalus n toliau. 
Dalyvė rašė.—Red.) i1^ Patl- Puadare F

Baliaus Dalyvė sako: zaus^as,e buvęs piimimnko 
“Suktinį išėjo šokti su savo pag^Įbininkas. Nemažas 
pačia vienas bučeris. žmo- (kreditas priklauso J. Bra- 
nės sako, kad jis nėra šokęs,; ?au^kui. Jis šiame susinnki- 
kaip tas kliubas gyvuoja.” i !?e. ‘:iĮre.lO a.Fn.^ kovą su ke- 
Tai irgi juokingas pasaky-1 Vais bolševlkais> kūne nore- 
mas. Ar tai Kliubas negali J? ^av0.. sumanymus praves- 
gyvuoti, jeigu tas bučeris j Jiems tas nenusiseke.
nėra šokęs? Bile dabar ge-l 
rai pašoko ir dovaną laimė
jo. (Dėl tokių mažmožių ne
apsimoka polemizuoti.

Iš publikos jokių protestų 
nebuvo, išskyrus 3 moteris, 
kurioms niekad niekas ba
liuose nepatinka. Netiesa 
taipgi, buk Kliubo baliuose 
dalykus nusprendžia “du- 
tris diktatoriai.” Kiek yra 
mums žinoma, tai jokių dik
tatorių Duąuesne Lietuvių 
Kliube nėra ir niekad nebu
vo.

Ponia B. D. sako: “Dova
ną atiduoda tam, katras tur
tingesnis. Taip nereikėtų da
ryti.” Bet taip ir nėra daro
ma. Dovanų skyrėjai nežiū
ri, katras turtingas, katras 
biednas — dovaną paskyrė 
tai porai, kuri gražiausia 
šoko.

Toliaus ji rašo: “Pamenu, 
1929 metais Thanksgiving 
dienoje taip pat buvo Kliu
bo balius, tai vienas bučeris 
atsivežė vištų, išpardavė ti
kėtus po 20 centų ir pasili
pęs ant pagrindų pasigyrė 
pats jas laimėjęs, ir visas 
vištas parsivežė namo.” Čia 
ir vėl p. B. D. apsilenkė su 
teisybe. Nėra svarbu, kas tas 
vištas atvežė, tik svarbu, kas 
jas laimėjo. O buvo taip : 
vieną vištą laimėjo žmogus 
iš Homestead, Pa., o kitą

DUQUESNE, PA.
Atsakymas p. Baliaus 

Dalyvei.
“Keleivio” 3-čiame nume

ry tilno iš musų miesto ko
respondencija, kur p. Ba- 
ltaus Lahvė rašė apie Du
ąuesne Lietuvių Kliubo ba
lių, kuris buvo 27 gruodžio.

Tas tiesa. Balius 27 gruo
džio buvo. Korespondentė 
sako, kad Kliubui ir pelno li
ko. Tas irgi tiesa. Pelno liko, 
nes Kliubas tam ir rengia 
balius, kad pelno padalyt. į 
(Jeigu tai tiesa, tai koks rei
kalas dėl to ginčytis?—Rd.)

Baliaus Dalyvė rašo: 
“Gaila tik, kad baliaus ve
dėjai ir tvarka buvo neti
kus.” Tas neteisybė. Kiek 
Kliubas balių rengė, tvarka 
visuomet buvo gera.

Toliaus ji sako, kad buvo 
skiriama dovana tam, kas 
gražiausia suktinį pašoks, ‘ 
bet dovanas skyrė tokie žmo
nės, kurie savo amžiuje nėra 
matę, kaip suktinis yra šo
kamas. Bet tai nesvarbu.

tamsta nori rašyt apie Du- 
i ąuesne Lietuvių Kliubą, tai 
prašome rašrt teisybę, o ne 
šmeižtus. (Baliaus Dalyvė 
savo korespondencijoj Kliu
bo nešmeižė; ji tik kritikavo 
baliaus tvarką.—Red.)

Liet. N. P. Kliubo valdy- 
1931 metams:

Pirm. J. Ramanauskas, 
Ižd. J. R. Kurhmas, 
Rašt. J. Ričkauskas.

ba

R.)

CLEVELAND, OH1O.
Dr. V. Kudirkos draugijos 

susirinkime.
Sausio 2 d. įvyko metinis 

Dr. V. Kudirkos palaipinės 
d raugi jos susirinkimas. Per
šaukta senos ir naujos val
dybų vardai. Paskiau sekė 
raportai. Finansų sekreto
riaus raportas atidėtas iki 
sekančio susirinkimo, dėlto, 
kad knygos neperžiurėtos. 
Užbaigus praeitų metų dar
bus. senoji valdyba pasi
traukė, o nauja užėmė vietą. 
Buvęs pirmininkas Praške
vičius buvo prirengęs gražų 
raportą. Jis žadėjo remti

Šiame susirinkime nutar
ta laikyti paskaitos po kiek
vieno mėnesinio susirinki
mo. Tam reikalui išrinkta 
komisija iš draugu A. Praš- 
kevičaus ir J. Žebrio. Geras 
tai sumanymas, nes tuomi 
gal patrauks daugiau narių 
lankyti susirinkimus.

J. S. Janu.

WORCESTER, MASS. 
Senelių prieglauda ir 

klebonas.
Jau netoli metai laiko, 

kaip čia susitvėrė W. S. Ž. 
prieglaudos draugija. Daug 
darbo jau padėta it draugi
ja turi nemažai turto. Čarte- 
ris jau gautas ir draugija ga
li plačiau veikti.

Tik vietinis klebonėlis dėl 
šitos draugijos nerimsta. Jis 
kiekvieną nedėldieni šlovi
na ją visokiais žodžiais. Gir
di, bedieviai ir šiaudiniai ka
talikai šitą draugiją sutvėrė. 
Jis šaukia katalikus, kad 
prie tos draugijos nesidėtų. 
Girdi, jei kas iš parapijonų 
prie jos prigulės, tai jis ne
priims išpažinties.

Žmonės išgirdę taip gar- 
bavojant šitą draugiją, nu
tarė ateiti ir Įsitikint, kas gi 
tenai veikiama. Atėjo kele
tas vyrų ir moterų. Patyrę 
draugijos gerus tikslus ir pa
matę, kad čia dalyvauja ge
ri žmonės, tuojau ir jie patys 
įstojo i draugiją. Girdėjau, 
kad dabar draugija turi virš 
100 narių ir vis rašosi naujų. 
Taigi draugijos nariai net 
dėkuoja klebonui, kad jis 
*aip puikiai juos išgarsino. 
Kaip bėgančios upės nebe- 
užtvenksi, taip nesulaikysi 
žmonių nuo kultūrinių dar
bų. Sukauk, klebonėli, ir 
biauriok savo parapijonus, 
kol pusės jų neteksi ir liksi 
tik su keliom davatkom. Ta
da galėsi lengvai ant jų 
sprandų jodinėti. Dabar pa- 
rapijonai ir sako: “Jei šeš
kų pinigai geresni už musų, 
lai su jais ir džiaugiasi. Ne- 
oraustaburnių • mes nepai
som ir dirbam naudingą dar
bą.”

Mano supratimu, klebo
nas niekina draugiją todėl, 
kad ji nėra jo globoj. Šitoj 
draugijoj kunigėlis negalįs 
nei jos pinigais, nei kitu tur- 
‘■u naudotis. Bet jis turėtų 
atsiminti, kad piktais žo
džiais čia nieko nepeši.

Nors aš dar nesu šios 
draugijos narys, bet matau 
jai gražią ateitį. Tik dirbkit, 
tyrai ir moterys, išvien, su
tartinai, o senatvėj turėsite 
sau prieglaudą.

Noriu dar pabrėžti, kad 
kunigo suagituoti du buka
pročiai net tris kartus buvo 
Bostone prašyti, kad čarte
rio neduotų, ši “misija” 
jiems vienok nepasisekė.

Čia norėtųsi paklausti tų 
“didvyrių,” ką jie padarė su 
“Labdarybės” draugijos čar- 
teriu. Be to, kur jie padėjo 
“Gėlių Dienos” pinigus? 
Visa tai butų įdomu žinoti.

Atsiminkit, vyrai, kad laz
da tur du galu. Zakristijonas.

•* -

čia Žmonės Miršta Už Laisvę.

Šis paveikslėlis parodo Buriuos pelkes, kur pusiau laukiniai 
vietos gyventojai sukilo prieš Anglijos kapitalistus, kurie ne
svietiškai juos išnaudoja. Anglijos kariumenė sukilėlius malši
na ir daug jų užmuša.

LAIŠKAI “KELEIVIO” REDAKCIJAI 
JUBILĖJAUS PROGA.

BALTIMORE, MD.
Kruvina tragedija bedarbio 

šeimynoj.
Švedo Thcmpsono šeimy

noj, kuri gyvena 600 bloke 
ant Washington bulvaro, 
nakties laiku įvyko kruvina 
tragedija. Apie 5 valandą iš 
ryto Thompsono vaikai pa
juto stiprų gazo tvanką. Jie 
atsikėlę pradėjo žiūrėti, iš 
kur tas gazas eina, ir apačio
je rado virtuvėj atsuktus vi
sus gazinio pečiaus kranus. 
Kai kurie vaikai buvo jau 
apsvaigę nuo duių ir sunkiai 
kosėjo. Tuo pačiu laiku ant 
antrų lubų pasigirdo jų mo
tinos klyksmas. Vaikai nu
bėgo pažiūrėti, kas tenai da
rosi. Pasirodė baisus regi
nys. Senis Thompsonas tu
rėjo rankose du peiliu ir ba
dė jais savo žmoną, kurios 
pusė kabojo lovoj, o kita pu
sė jau ant grindų.

Du sūnus norėjo iš jo pei
lius atimti, bet senis puolf 
ant jų. Vienam perskrodė 
pilvą?o kitam dūrė kelis kar 

1 tus krūtinėn ir supjaustė ran 
kas. Sužeisti vaikai atšokc 
atgal, tuomet senis užtrenkė 
duris, užsirakino iš vidaus ir 
nabai?ė mėsinėt savo žmo
ną.

Keturi jo sūnus,’du jau 
sužeisti, o du dar sveiki, pra-

1

i
I

senis Thompsonas užsinėrė 
virvę sau ant kaklo, pririšo 
jos antrą galą nrie vinies 
sienoje, ir suvarė peilį sau 
krūtinėn ties širdimi.

Kada pribuvo policija, 
Thompsonas buvo jau nebe
gyvas ir negyva jo žmona. O 
sūnūs Arnoldas. 18 metu am
žiaus, mirė vėliaus ligoni
nėj.

Vėliaus paaiškėjo, kad 
_______ ______ ____ _____iiiĮiimimuiu u Thompsonas buvo bedarbis, 
barštiniu laiku kasyklos dir- lenkV AleKandra^NaHkov^ Jis turė-i° 45 metus F’ Kaip 
ba po 2-3 dienas į sąvaitę,’ka. Gaila, kad musu profe-1 nebejaunas žmogus, jau per 
todėl iš kitur pribuvusiam sionalai ir dar tautininkai 3 metus negalėjo niekur gau- 
darbas sunku gauti.________lenda į Varšuvą. Apsidairy-

Tarpe tų 2,000 gyventojų kim, vyrai, kad toki patrio- 
yra keletas šeimynų ir lietu- tai nenuvestų ir mus į Palio- 
vių. Beveik visi turi nuosa- kiją. 
vus namus. j Skandalas.

Nors lietuvių nedidelis bu- Vienoj šventoj draugijoj 
relis, bet turime SLA. 84 įvyko skandalas. Valdyba ir 
kuopą. Nariais ji neskaitlin- nariai neprižiūrėjo kasinin- 
ga, vienok delegatą į seimą 1 * ’ * ’ ’
nusiųsti Įstengė.

J. Bortkevičius ir P. Meš- 
kunas “Keleivy” neteisin
gai aprašė SLA. seimo įvy
kius. Klaidą jie turėtų at- _ ________ ,_ __
šaukti, o jei patys seime ne- tų būti užsistatęs užstatąfšis 
buvo ir dalykų nežino, tegul atsitikimas lai būna pamoka 
geriau nerašinėja. visiems lietuviams.

Seimo atstovas. ' Jurgutis.) 7:30 vakare.

FARMINGTON, ILL. 
Bedarbių čia nėra.

Mus miestelis nedidelis, 
apie 2,000 gyventojų. Be-Į

NEWARK, N. J.
Musų “tautininkai.”

“Keleivy” labai mažai 
matosi žinelių iš Newarko 
lietuvių gyvenimo.. Rodos, 
kad čia jokių naujienų nei 
nėra, bet ištikrujų jų yra ga
na daug, tik reikia jas “Ke
leiviui” pranešti.

Sausio 6 dieną lenkų baž-

SHENANDOAH, PA. 
Giltinė darbuojasi.

Šiuo tarpu musų mieste 
miršta daug lietuvių. Nese
nai mirė ir du SLA. kuopos 
nariai, Tarnas Šeštakauskas 
ir Antanas Valatkevičius.

Šeštakauskas apdegė ka
sykloje ir nuo to mirė. Nors •z v

iis prigulėjo prie SLA., bet 
šeimyna nieko negaus, nes 
jau per kelis mėnesius buvo 
nemokėjęs ir buvo suspen
duotas.

Valatkevičius sirgo ilgą 
laika ir išėmė iš SLA. visą 
pašalpą. Jis buvo da palygi
namai naujas narys, todė1 
nežinia, ar sveikas, ar ligo
tas crganizacijon įsirašė.

Kasyklos eina, uždarbiai 
maži.

Anglių kasyklos apie She- 
nandoah’ri eina pilną laiką, 
bet žmonės mažai uždirba. 
Yra unijos “check-off” sis- 
ema, bet labai neparankiai 
utvarkvta, nes per vieną 
'Ugą kompanijos agentas 

~lgą tau užmoka, o prie kito 
- ngo pats turi iš to užsimo

kėti unijai, žiemos laiku tas 
padaro daug neparankumo 
darbininkams, nes prisieina 
apie 2 valandas lauke pašal
ti, pakol atlieki visus reika
lus.

Bedarbių yra ir čia daug, 
ypač čia augusio jaunimo, 
todėl iš kitur atvykus darbas 
gauti sunku. A. S.

Brcoklyn, N. Y. — Gerb 
. “Kel.” redakcija ir adminis- 
: tracija! Sveikinu tamstas vi
sus susilaukus 25 metų jubi
lėjaus ir linkiu “Keleiviui” 
kuo greičiausiu laiku tapti 
dienraščiu. Kad turėčiau to
kią valią, tai priversčiau 
kožną tamsuoli skaityt “Ke- 
’eivį,” o tuomet atsidarytų 
jiems akys ir jie atsipalaido- 
tų nuo visokių burtų. Aš se
niau irgi buvau juodvarnių 
tarnas, ir tokia buvo mano 
moteris. Kožna sąvaitę ei
davom sakyti Romos agen
tui į ausį, ką “sugriešijom,” 
h- mums rodėsi, kad tai la
bai sv?rh’:s rrikrilnjras 

fktas. Iki metais už- 
s'rašėm “Keleivį” ir nuo to 
laiko pasidarėm laisvi žmo
nės. Nebijom dabar nei vel
nio, nei jo agentų. Kaip tik 
pradėjom Maikį su Tėvu 
skaityt, tuojaus atsidarė 
mums akys. Aš nustojau peš
tis su žmonėmis, mečiau ka- 
ziriavimą ir girtuoklių i savo 
siūbą ėmiau n^beįsileisti. 
Kambarius išvaliau, visus 
popierinius ir molinius die
vukus iškrausčiau, ir dabar 
gyvename su žmona gra
žiausioj santaikoj.

M. Petkus.

darbių čia nėra. Darbininkai nyčjoj paėmė šliubą lietuvis'
dirba anglių kasyklose. Da- Dr. Joseph Kralikauskas su

ko, taigi dabar jis, sakosi, 
negalįs grąžinti $1,400, kū
nų kasoje trūksta. Čia yra 
visos valdvbos apsileidi
mas ir visi turėtų atsakyti. 
Antrą vertus, kasierius turė-

Oakdale, N. Y. — Laba 
liena, gerbiamoji Redakci
ja ! Sulaukus 25 metų jubi- 
’ėjaus, linkiu “Keleiviui” 
geros laimės. Linkiu, kad 
“Keleivis” keliaudamas po 
platųjį pasaulį susilauktų ir 
50 metų.

Jau 25 metai, kaip ii skai- 
"u ir žadu nesiskirti su 

’uom iki karsto.
Jubilėjaus proga suradau 

"’eną naują skaityto’* kr- 
’o prenumeratą čia prisiun- 

siu. Su pagarba,
J. Martinkevičius.

1-

New Britain, C~*”.—
1 namieji i Svei n d amas• T7 5 t ?* .1. . O r*
ų jvbilėji us, aš norėčiau 

dar matyti ir tą dieną, kuo
met “Keleivis” susmuks 
100 metų jubilėjaus. M rikei 
ra Tėvu linkiu ilgo amžiaus. 
Ti° mane išmokino lietuviš
kai skaityti. Ir g°- r»* *5 vi0- 

taip tapau išmokytas? 
Taigi lai gvvuoja redn ^vn 
nasikalbėjimuose 52 sykiu į 
metus. Su pagarba.

Mažiukas Dzūkelis.

Port Colbome. Ca^^d?. 
—Sveikinu gerbiama “Ke
leivį” su 25 metų jubilėram. 

e 11- m u oi- i Linkiu susilaukti dar ilgų 
^uTz1Ta-n’-^' Yf- ! metų ir nenuilstamai d*r-

f? metų ju-|įuotis darbininku naudai, 
bilejum ir linkiu klegenau- Taipogi prisiunči ” 
sios ' ateities. Keleivi. , - -
«viesk darbo žmones ir to- vas nepamiršta 
13U. 1 no ii- fnlkiic Z

H m^^ms 
prenumeratą. Lai Maikio tė- 

• Unkšti ma
ne ir toliaus. Ateity steng- 

2 . . ... , .- siuos prikalbint1’ daugiau
F norėčiau skaity- draugų užsims'rti “Kobivi.” 

i ji <i2r tiek metų, ^mtgu gu prgrarba, Jusu draugus 
butu sulaukti “Keleivio” 50 a Kukpnis 
metų jubilėjų, tik Maikio tė-. ^UKenis- 
vas, aš manau, jau jo nesu-! 
lauks, nes persenas. (Maikio ’ 
‘ėvas, sako, tikisi gyventi 
150 meta.—Red.)

Atsimenu, kuomet gavau 
nirmą “Keleivio” numerį 
1907 metais. Pats “Kelei
vis” tuomet buvo daug ma
žesnis, Tėvas buvo jaunes
nis ir neturėjo šoblės. Nuo 
to laiko aš nesiskiriu ir ne
manau su tavim, “Keleivi,” 
skirtis. Su gilia pagarba, 

Petras Masein.
. I

Aš skaitau “Keleivį” jau

Nev/York, N. Y.—Sveiki
nu “Keleivį” ir visus jo 
draugus su 25 metų sukaktu
vėmis. Lai gyvuoja “Kelei
vis” šiandien ir daug kartų 
po 25 metus.

Daugelis “Keleivio” skai
tytojų gal nesulauksim kito 
jubilėjaus, bet “Keleivis” 
vis keliaus po visas šalis.

A. Karpavičius.

Bristol, Conn. — Kaipo 
sena “Keleivio” 
siunčiu gerbiemol Redakci
jai gerinusius linkėjimus 25 
m^tų irbPėi''u? prae^. T,’p_ 
l'iu geriausių pasekmių ir 
susilaukti kita 25 meta. 
Dr?uge “Keleivi”! Keliauk 
į kiekvieno darbininko grin- 
telę ir šviesk, bei rodyk ke
lią musų viengenčiams. Iš 
tikros širdies linkiu viso ge
ro. Su pagarba, Z. Veličkie
nė.

Sunūs su motina, 
l'iau. dirba chore, 
mokina musų beną.

Publikos šiame 
me buvo tiek, kad šoko ir 
viršutinėj ir apatinėj svetai
nėj. Žiuriu, lietuviškus šo
kius suka visi: jauni ir seni, 
vedę ir nevedę, merginos ir 
moterys: šoka stori ir ploni; 
šoka plikiai ir plaukuoti; 
šoka visi, kaip ant sviesto. t 

F. Lavinskas ir nesnau
džia. Eina, nardo, draugų 
jieško... Organizuoja socia
listų kuopą vėl išnaujo. Čia 
socialistų yra daug. Visi ge
ri, gyvi žmonės, reik tik juos 
sutraukt į krūvą, o tada, vy

tai nejuokai, račiai, mes parodysim ką 
vienok jis energingai dirba galim!...
ir choras žengia pirmyn. ( Tik viena bėda su musų 

Jei sąlygos leistų ir musų centru. Jis lyg atšalęs ir nie- 
jaunas Vincas gautų progą' kaip jo išjudint negalima, 

paminėti Lietuvos nors metus pabūti pas gerą Turėtų Chicagos draugai su- 
nepriklausomybės paskelbi- mokytoją, tai iš jo išeitų ga- krusti ir darbas eis pirmyn 
mą, ir tuo tikslu 15 vasario bus chorvedys. Dabar gi jau pasekmingai.
----- •----- oš. trečias metas, kaip darbo ne-1 Detroite pradžia gera, bet 

gauna, ir tėvas tik 3 dienas į ką veikia Chicaga, Cleve- 
sąvaitę tedirba. Bet neliūsta, landas, Bostonas ir kiti? Vy- 
Gugų šeimyna muziką myli, rai, ruš Į darba!...
nors ir bloguose laikuose. F. Lavinskas.

ti darbo. Tečiaus tris sūnus 
ir viena duktė dirbo, taigi 
didelio vargo negalėjo būt. 
Manoma, kad seniui susi
maišė protas.

WATERBURY. CONN.
Kalbės adv. F. J. Bagočius.

Waterburio Lietuvių Pro
gresyvių Draugijų Sąrišys 
nutarė i

J. L.

rengia prakalbas k entos sa
lėje 103 Green st. Kalbės 
adv. F. J. Bagočius iš Bosto
no Prakalbos prasidės kaip

T. M.

DETROIT, MICH. 
Mums energijos netrūksta.

Sausio 18 dieną SLA. 21, 
200, 352 ir 364 kuopos bend
rai surengė koncertą. Vis
kas pavyko puikiai, nes tu
rėjom gerus solistus ir pia
nistę. Solistus publika katu
tėmis iššaukė po du kartu 
dainuoti. Jauna šokikę net 
tris kartus iššaukė.

Toliau dainavo iš 34 ypa
tų “Ateities” choras. Jam 
dirigavo jaunas dar muzi
kos mylėtojas Vincas Gugas. 
Įspūdinga, kad chore moti
na dainuoja, o sūnūs diri
guoja. Jaunam vyrukui tokis 
boras vesti,

Waukegan, III. — Gerbia
mieji “Keleivio” leidėjai! 
Ačiū, kad siuntinėjot “Ke
leivi.” Mat, iš priežasties be
darbės, mano mokesnis užsi
traukė. Dabar atsiteisiu pats 
ir prisiunčiu vieną naują 
skaitytoją. Toliaus, manau, 
gausiu dar 4 naujus skaity
tojus, nes jau prisižadėjo. 
25 metų jubilėjaus proga lai 
gyvuoja Maikis su tėvu ir te
susilaukia jie 50 metų.

“Keleivio” Mylėtojas.
I

parengi-

(21 fyuu
Per radio Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais klausyk 
Loma Fantin, įžymios nu- 
merologistės. Ji jums pa
sakys kaip vardai ir skait
linės paveikia į žmogaus pa
sisekimą bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai Įdomu.

€> T. Tziriliard Co.. f n.’.

OLD GOLD
ClGARETTE 

RADIO PROGRAM
STOTIS WNA€

Antradieniais vakarais .........
Ketviradieniaia vakarais .. 

Eastern Srandand Time

8 15
9:15

f » i
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—Alio, Maike! Kur taip 
bėgi?

—Su reikalais, tėve.
—Palauk, vaike, pasišne

kėsim. Pasakyk, kas ant 
svieto girdėt? Kokios nau-1 
jienos dabar Lietuvoj?

—Lietuvoj prastos nau
jienos, tėve. Ūkininkai skun
džiasi. kad javai pigus, o 
darbininkai skundžiasi, kad 
darbų nėra, uždarbiai pras
ti. Vienu žodžiu, bloga vi
siems.

—Na, matai, Maike, ar aš 
nesakiau, kad taip bus? Aš 
senai jau sakiau, kad tos 
mokyklos ir gazietos ant ge- 
rd žmonėms neišeis. Priviso 
visokių bedievių, socialde
mokratų. svietas ištvirko, ir 
už tai dabar Dievas koroja.

—Šita pasaka, tėve, per
daug jau pasenus. Kapuci
nas pasakojo ją 20 metų at
gal. Šiandien jau ir kunigai 
pradeda pripažinti, kad 
mokslas gyvenimą palengvi
na. Popiežius Įsitaisė jau ne
tik automobilių, bet ir radio. 
Taigi tu. tėve, mokyklų ir 
laikraščių nekaltink.

—Tai kas čia kaltas?
—Čia kaltas pasaulio su

tvarkymas. tėve.
—Ką tai reiškia, vaike? 

Ar parėtkas negeras?
—Taip. tėve.
—Olrait. Maike. o kas 

toki boro parėtką užvedė?

PIEŠ HOOVERIENĘ.rus jie šenavoja. Žiūrėk, 
kaip Vytautą šlovina.

—Neapsigauk, tėve. Ko
munistų ir tautininkų vadu-

' pas bedievius net naujos su- 
saidės tveriasi. Gezietose 
mačiau, kad bulševikai tve
ria kokį ten naują Susivinio- 
jimą, o Bruklyno tautininkai. kai mėgina tverti naujas 
padarė kokią ten Kvedera- ~~ j

ciją. ; . J
steigiamą susiraukimą ir iš- ,bet tam, kad patys galėtų 
rinko kumitetą. Kibą reikės per jas prie darbininkų pri- 
ir man prie jų prisirašyt-, bą eiti '“yų— -•»»-----
išrodo* kad tįnai daugiau tyt.
biznio. Kai vyčių generolui, Į ^Na, tai 
gal duotų kokį džiabą ir pėr j paaųškinimą. Eį 
dę paskirtų. Juk tokius vy- Lijeinn apie tai;

Polemika ir Kritika.

t

•: organizacijas ne tam, kad 
Sako, jau turėję savo kitiems “džiabų” parūpinus,

Tokį klausimą redakcijai ’ gęs darbą, senis auksą už- 
nesenai uždavė vienas musų keikęs šiais žodžiais: “Kas 
skaitytojas. Iš tikrųjų, tam- padės dvylika galvų, galės 

auksą išsikasti.” Bernas nuo 
pečiaus paklausęs:

•ie jų prisirašyt, ba eiti ir jiems kiš

t-

f 
ūke, Už 
zakrisf-'

=ąkraus- r
I

..■'į.

•

NA IŠ KRAŠTO.
Visiems yra žinoma, kad 

gyvose kalbose vieni žo
džiai išena iš “apyvartos,” 
miršta, o jų vietoje gema ki
ti.

Naujiems žodžiams pra
džią duoda naujai atsiradę 
daiktai ar sąvokos. Bet nau
jų žodžių atsiranda ir kito
kiu budu. Koks nors poete- 
lis, rašytojėlis ar kalbos “ž5* 
novas,” susigodoja naujus 
žodžius ir pyškina juos spau
doj.

' Negalvojanti publika daž
niausiai juos pasiima. Ir 
kaip gi neimsi, jei poetas ar 

į kalbos “žinovas” juos var- 
dabartinė Lietuvos načalst- to ja? 
va susibuntavojo prieš šven
tą tėvą?

I —Aš nesakyčiau, tėve, 
■kad ji “susibuntavojo.” v. 
i tiktai pasiuntė popiežiui ra- 
' štą ir pareikalavo, k«v* 
! suvaldytų savo kunigus Lie- (tik dviejų metų bėgy: 
į
i
I

I

sesnėj liaudy dar ir šiandien 
vaikščioja įvairios pasakos 
apie pakastus žemėje pini
gus, lobius, skarbus, kurie 
užkeikti ir tik naktimis jų 
vietoje pasirodanti liepsna.

Mažas būdamas tokių pa
sakų prisiklausiau daug, vie
nok jau tuomet abejojau ir 
netikėjau, kad pinigai deg
tų.

Tuo tarpu dar tik keli me
tai atgal, vienas Lietuvos in
teligentas man aiškino, kad 
jis noris nunirkti man žino
mą miškelį dėl to, kad ten 
esą švedų karo metu paslėp
ti dideli turtai. Tas man pa
darė gardaus juoko ir nusi
stebėjimo, kad inteligentas 
žmogus apie “užkeiktus lo
bius” galvoja.

Vienas Kauno laikraščių, 
šita tema kalbėdamas, pasa
koja tokį dalyką:
•“Netoli Tverų miestelio 

prie upelio Aitra yra aukš
tas kalnelis, piliakalniu va
dinamas. Sako, senovėj ten 
buvusi lietuvių pilis. Kai 
priešai pili užpuolę, lietu
viai turtus užkasę žemėn, o 
patys visi žuvę. Dabar dar 
žmonės pasakoja, matę pa
slaptingas ugneles ant kalno 
viršūnės — pinigai “degę.” 
Kažkokiam Tverų klebonui 
prisisapnavę, kad reikia nu
eiti naktį ant kalno su visa 
bažnyčios procesija ir turtai 
iškilsią viršun (mat šiaip 
juos kasant, jie vis grimzda- 
vę). Nuėję žmonės su baž
nytiniais rūbais ir šventeny
bėmis, bet ir gaidžiui užgie
dojus tuitų iškylant nesulau
kė. Mat buvo užmiršę reples 
žvakėms užgesinti. Vadina
si, ne pilna procesija. Taip ir 
likę didieji turtai neiškasti.”

Reiškia, šita fantazija 
taip giliai šaknis Įleidus, 
kad jai tiki ne tik tamsioji 
liaudis, bet ir kunigai. Daž
niausiai tiki tie, kurie nori 
lengvu budu pralobti.

Legendos apie užkeiktus 
pinigus.

Pinigus, žinoma, auksi
nius. užkeikdavę prieš mir
ti seni, šykštus žmonės. Už
keikimu, lyg kokiu testa
mentu, savo turtą pavesda- 
vę šėtonui su tam tikra sąly
ga. Jei kas tą sąlygą, užkei
kimą atspėjąs, tas galįs len
gvai turtais pasinaudoti. Ki
taip piktoji dvasia juos sau
go ir paimti jie nelengva.

Taip kartą mirus turtinga 
senė. Prieš mirsiant ji visą 
savo auksą supylus i varinį 
katiluką ir palindus po pe
čium ji užkasė. Užkasus pa
sakė šiuos prakeikimo žo
džius: “Be šitos rankos 
‘skarbo’ nieks nepaims.” 
Piktoji dvasia lyg ir užtvir
tina “testamentą” ir prie 
aukso pastato sargybą (taip 
Įsivaizduoja žmonės).

Šitą prakeikimą darant, 
užsislėpęs už pečiaus žentas 
viską girdėjęs. Vos tik sene
lė mirė, žentas tuojaus nu
vilko jos lavoną po pečkin ir 
su mirusios ranka atkapstė 
katiliuką auksinių. Prakei
kimą apėjo ir paskui turtin
gai gyveno.

Arba vėl:

“Ar gaidžių”? Senis, ma
nydamas, kad kalba dvasios, 
atsakė: “Kad ir gaidžių.” 
Vakare senukas miręs. Ber
nas nusipirkęs dvyliką gai
džių, nukirtęs jų galvas ir 
padėjęs ant užkastų pinigų, 
tuo pašalindamas “užkeiki
mą.” Vėliau išsikasęs pini
gus ir laimingai gyvenęs.

Panašių pasakų žmonėse 
yra šimtai, bet čia nėra rei
kalo daugiau jų minėti. Jos 
visos viena Į kitą panašios ir 
skiriasi tik smulkmenomis.

Reikia pabrėžti, kad civi
lizacija ir mokslas pasakas 
jau baigia laidoti. Jau dabar 
Lietuvos jaunimas joms ne
tiki ir apie tai nekalba.

Kas davė pamatą šitoms 
pasakoms?

Kas skaito laikraščius, tas 
žino iš jų pranešimų, kad 
dažnai tai šen, tai ten žemė
je randama senovės pinigų 
puodynė. Žmonėse kildavo 
klausimas, kas gi tuos pini
gus galėjo ten padėti? Ir čia 
lakioji žmonių fantazija ne
sigilindavo i istoriją, kūrė 
fantastingas pasakas.

Mes žinome, kad Lietuvą 
be paliovos terioio krvžuo- 
čiai, gudai, lenkai ir tt. Vė
lesniais laikais Lietuvą buvo 
užplūdę švedai, franeuzai, 
i-usai. Dar vėliau Lietuvoje 
praėjo du sukilimai arba 
lenkmečiai.

Tokiais sumišimais gyven
dami žmopės negalėjo ra
miai savo turtu naudotis. 
Tuomet buvo kiti laikai ir 
pinigu apsaugai geriausia 
vieta būdavo žemė. Kad už
ėję priešai pinigų neatimtų, 
turintieji ių supildavo Į ge
ležinį puodą ir užkasdavo 
žemėje. Slepiant pinigus vi
siems nesigirsi gi. Apie tai 
žinojo tik tas pats asmuo. 
Dažnai žmogus mirdavo ir 
ir su savim nusinešdavo tą 
paslaptį. Paslėptas turtas iš
gulėdavo dešimtis arba ir 
šimtus metų, kol netikėtai 
kas nors ji rasdavo.

Prieš porą metų spaudoje 
buvo plačiai rašoma, kad 
vienas Kvėdarnos valsčiaus 
ūkininkas savo lauke išaręs 
kelis kilogramus senų auksi
nių pinigų ir labai brangų, 
puikiai papuoštą diržą, kurį 
policija konfiskavo.

Tūlas eržvilkietis pasako
ja. kad prieš didi jį karą Erž
vilko valsčiaus gyventojas 
T. nupiovęs storą ąžuolą, 
kuris buvęs išpuvęs. Viduje 
radęs supuvusio žmogaus 
liekanas ir odinę terbą, kuri 
buvusi pripilta aukso pini
gų. Sako, per paskutinį lenk
metį vienas dalyvis, bijoda
mas rusų, pasiėmęs savo pi
nigus ir įsilipęs į ąžuolą. 
Aukštai tarp šakų radęs dre
vę, kurioj norėjęs pasislėpti, 
manydamas, kad ąžuolas ne
giliai tėra išpuvęs. Bet nelai
mingasis rado ten sau kars
tą, kuriame saugiai išlaikė 
savo lobį keliasdešimts me
tų svetimiems.

Šitie keli pavyzdžiai rodo, 
kad žemėje pinigai atsirado 
be jokios blogos valios, be 
jokių prakeikimų ir jie jokių 
stebuklų negali daryti (deg
ti ir tt). J. K.

f _________
BEDARBIAI MARŠUOJA 

J WASHINGTONĄ.

Tarp Washingtono dykaduo
niu yra įsigyvenęs paprotys nu- 
piešt ir pakabint Baltuose Bu
muose kožno prezidento pačią. 
Taigi bus piešiamas ir Hooverie- 
nės paveikslas, šitas darbas bu
vo pavestas Glebui Ilvinui, San 
Franciscos rusui, nes jis esąs 
šiandien geriausis Amerikoj

IŠ DIDELIO RAŠTO, IŠEI- būt, imta nuo žodžių: daba, 
dabyjj, pasidabinęs, o “puo
šnius,” — nuo žodžių: puoš
tis, pasipuošęs, papuošalai. 
Nukalti du nauji žodžiai ir 
abudu tą pati reiškia. (Sino
nimų gali būt daug.—Red.) 

“...lengva karas paskelbti, 
bet sunku jo negandai pa-Į ....
kelti.” Keistas žodis. Jeigu (P°rtretv piešėjas, 
jis paeina nuo žodžio “gan
dai,” “ne gandai,” bet tikro
vė,; tai čia jokio 
‘‘pakelti” nėra. Man atrodo 
šitas žodis, > 
žoožio “nedugi,n « ;

, . . ... II UZi KllKdVIUIlių

. —turr tuojau nutraukti Dievą, nes ir patĮ Dievą ku-

t X
*

Ką Pinigas Gali?
Pinigas viską gali. Jis vi- 

. sagaiis! Ąš pasakysiu, jis ga- 
' lingesnis ii* uz krikščionių 

visussandoritMsu Lenkija. Įnigai už pinigus pardavinė- 
Vietoj santikius, sugalvojo • ® 
sandėrius. Nevykęs išradi-/ ~ma , Y » Kalamas iš mažų dienų

Vietoj "akvplėšai,” L. Gi-|vaikam\ Patriotizmas irgi 
ra nukalė ■akižagai.” ne»a11. būt kitaip aiškina-

Tai tiek šiuo tarpu apie/?,' kaip tik pinigo idėja, 
lietuviu kalbos “naijienas.”i VaikaI?s kala/' kad uz sa‘ 
Nestebėtina todėl, 'kad ne ™ kra?t« ./lkla falvas Pa‘ 
tik Amerikos lietuviai, bet ir de,*:Sjod*! “z. k« 
Lietuvos kaimo žmonės Padctl C,a a!sklos..t,eaos 
skundžiasi, kad jie skaitvda-'nePasak?m.a-,tlk P,lden«la- 
mi Lietuvos laikraščius ne- Į maK^azlu s/u- . 
supranta, kas ten parašyta. ‘ Bet gyvenimas jau mums 

J. Dz>emed<Įlis.//de' kam reikalingas pa- 
  įtriotizmas. Kuomet turtuo- 

KAM RAŠYTI “DIEVAS” interesams reikalingas 
IŠ DIDŽIOSIOS RAIDES? kara>’ J!e “^nka aklus pa- 
..... ...___ , . . itnotus ir veda kaip avinus į
Koc1 ei socialdemokratai, Ar taj aklieji patriotai

fašistai ir knksctonys, zodj žino‘ šit0 kar0 tikslą?... Ne 
,P// ,?^ls <!.ld? lal”l Vadai pasislepia už eilinių 

d/- .B^tebejau. kad komu- nugaros> 0 žudosi tik šitie ei- 
nistai sitązodpraso is mažo- |infai Turtuoliai tu0 t^pu 
sios raioeb .... delnus trina ir savo milionusMan atrodo, kad jeigu' Ku
rnės, socialistai, nepripažis-! 
tam viršgamtinės esybės, tai' 
ir žodį ' Dievas'’ turim rašy- jf^įį ‘'pa’triitizmu

Z1- ‘kvi
o

žodis, tai kopija rusų

Tokių dalykų, kaip aukš
čiau paminėjau, nei vienoj 
kalboj tiek nėra, kaip lietu- 

jj vių. Dalyko nušvietimui pa- 
imsiu keletą pavyzdžių. Štai 

kad jis naujagimiai žodžiai, atsira-

tuvoje. nes jie perdaug jau Statinių. — Daugelis pa
ėmė i politiką kištis. Pavyz- galvos, kad čia eina kalba 
džiui,vyskupas Reinys pava- apie penketą silkių statinių, 
dino Smetonos kompaniją Nekitaip galvočiau ir aš, jei 
“šėtono valdžia." .straipsnio neskaityčiau. Bet

—Izdetso!... Na. ir pa-1 “Trimitas" statinėmis vadi- 
sakyk tu man. ko jie taip su- gyvenamuosius namus ir 
sirokavo? Juk Smetona yra kitus trobesius. Jis sako: 
katalikas. Aš atsimenu, kaip! ^nr- 2, 1931 m. pusi. 36) 
mudu kiaules ganėm, tai jo1 “Maskvos miestas, kurs da
užančius buvo da ilgesnis bar yra Sovietų Rusijos sos- 
už mano, ir jis kas diena ji tinė, žymiai keičiasi. Jame 
atkalbėdavo. ‘ i atsiranda vis naujų statinių,

—Taip, tėve, jis katali-1 atlikfJmoderniškomis for- 
kas, beitai nereiškia, kad jis j 
negali su katalikų kunigais

momis.”
Jeigu čia neitų kalba apie 

kovoti. A j tau pasakvsiu. tė- i L^no paminklą, tai ištiesų 
ve. vieną pavyzdi. Syki as 
buvau ant farmos ir mačiau, Į 
kaip farmerys atvedė prie 
ėdžių du asilu. Abudu jie 
tos pačios veislės gyvuliai, 
abudu vienodo plauko, abu
du turi ilgas ausis ir asilišką 
kraują. O bet gi tu netikė
tum, kaip jie pradėjo tarp 
savęs rautis ir spardytis, 
kuomet farmerys 
jiems avižų Į lovį.

—Bet vyskupo Reinio ir 
prezidento Smetonos negali

—Žmonės. P^e lygint, Maike.
—Ai gės nat, Maike. Jei-' —Aš jų ir nelyginu, tėve, 

gu parėtkas prigulėtų nuo Bet jų nesutikimų priežastis 
žmonių, tai jie tuojaus ji pa- Vja ta pati: 
taisytu. Juk kožnas nori gv-<7 t

vent geriau, o ne blogiau.
—Tas tiesa, tėve. Kožnas 

nori gyvent geriau. Bet noro 
neužtenka. Reikia da ir ži
noti, kaip blogumas pašalin
ti. kaip Įvesti geresnę tvar
ką. O didžiuma žmonių to 
nežino. Vadinasi, jiems rei
kia d a mokytis.

—Tai valuk tavo rokun- paaiškinau priežastį. Aš nu- 
dos. Maike. mokslo da neuž- rodžiau, kad jie tenai nepa
tenka ant svieto? į sidalija valstybės pinigais,

—žinoma, kad ne. *ir dėl to raujasi.
—O aš mislinu, kad žmo-1 —Kibą reikės man su- 

nės visai pasileis, kaip dau- šaukti Amerikoj vyčių vais-t 
giau mokslo gaus. Žiūrėk, į ką ir išnešt protestą. Kas gi i žiponą, kuri vadina “abitu. 
Lietuvos gazietos jau dabar tai matė, kad katalikiška!Skaitant atrodo, 
rašo, kad šliubus ir krikštus valdžia katalikus krividytų! puikuolis buvo 
reikia pakasavoti, o kas bus, Į Kaip tu rokuoji. Maike. ar'vienuolio rubu. 
ieieni visi niemenvs nradės i tas pamačys, ar ne? į “...nekentė jo,

—Aš manau, tėve, kad tai • žovo prie Bielskaitės ran- 
butų bergždžias darbas. Tau: kos.” Naujanybė. bet pa- 
ir neišpultų taikyt Lietuvos kenčiama. Tokiuose atsitiki- 
katalikus, nes nesutikimų į muose ligi šiol lietuvių kai-' 
vra gana ir jūsų pačių tarpe ‘ 
Amerikoje. Taip vadinami 
Rvmo katalikai ėdasi su ku
nigų Federacijos katalikais.

—Jes, Maike, tas tikra 
teisy bė. Na, ir pasakyk, vai
ke, kodėl bedieviai tarp sa
vęs nesipeša? Pas mus kata
likus eina viskas velniop, o

atnešė

: kova už būvi. 
Kovodami už būvi, asilas 
pjaunasi su asilu, o katali
kas — su kataliku.

—Tu tain nekalbėk, Mai
ke, ba ir aš katalikas.

—Bet aš kalbu teisvbę. 
Tu pats, tėve, žinai, kad Lie
tuvos valdžia nesutinka su 
kunigais. Bet tu nežinai, ko- 

j dėl ii nesutinka. Taigi aš tau

pagalvotum žmogus, kad 
bolševikai kopūstams rau
ginti pradėjo modemiškas 
statines vartoti.

Arba vėl, Liudo Giros re
daguoto j knygelėj “Žal
giris” randame tokių nauje
nybių: “Jie buvo griežtai 
prižiūrimi, tvirtų pilies sie
nų ir gilaus ežero atskirti 
nuo viso pasaulio ir visai ne
suprasdami Vytauto kėslų.” 
Vietoje sumanymų, vartoja 
kėslų. Kuo negeras pirmasis 
žodis, ir kuo geresnis naujai 
nukaltas, tik vienas ponas L. 
Gira težino.

Toliau ten 
“...ar neišvvs 
nasalkandžic 
Vietoj kandančio iš pasalų.

Blakstienplaukių — irgi 
netikęs. Mes turim blakstie
nas, ir to užtenka.

Nedelsdamas. — vietoje 
netrukdamas, negaišuoda
mas.

“Tečiau puikuolio dabi
tos nemėgo veik visi.” Kal
ba čia eina apie vieną pui
kuoli, kuris buvo gražiai pa
sirėdęs. Šitas žodis nevykęs 
ir turi ne lietuvišką skambė
jimą. Vienuoliai nešioja ilga - - - - yy

ti iš mažosios raidės.
Musų supratimu, Dievo

kaipo daikto nėra taigi nei lieto įrauj0' 
jo vardas neturi būt rašo- ,.eikia (U1. t 
i mas iš didžiosios raides. Jei- j;onLH kuriu
gu tą pramanytu esybę ra
šom iš didelės raidės, tai ko
dėl velnio, angelo, pragaro.

Turtuolių vaikams ir ku
nigams i karą eiti nereikia. 

1 * už_ 
nuodyti musų vaikai. Bet ar 
tai viskas? Ne. Apart pra- 

, darbo žmogui 
(reikia dar uždirbti tuos bi- 
I lionus, kuriuos per karą pa
siglemžė turtuoliai.

Pasaulinis karas Ameri-
dangaus, saulės, žemės ir ki- kai kainavo apie o2 bilionu

v 1*1 T- • p I A *» rdr/Nlriotų, nerašome iš dideles rai- : 
dės? C-------- -

i « •• • • ino. dKcddkcijos paaiškinimas.
—Gali būt, kad nebūtų mu- r-
,«ų gramatikai prasižengimo, sakkt kad^Vž’monlį? ku- 
iemu Dievą rasvtume su ma- - - - - -
žaja “d.” Bet musų rašyboj 
vra Įsigyvenusi taisyklė ra-

doleriu. Ar tas skolas atmo- 
Bedievls. 1 kės milionieriai? Anaiptol.

■ ne. Jas sumokės plačioji

Einant prie galo reik pa-

rie kalba už pinigų panaiki
nimą. Ar tai Įvykdomas da- 

ilvkas, ne mums čia spręsti.
pat sakoma: 
kur atsėlinant 

kryžeivio...”

MM povėje pingXai
į nebuvo ir ėjo prekyba, vieni 
daiktai buvo mainomi ant 
kitų. Tai buvo netobula pre
kyba, nes daiktų vertė ne- 

į vienoda. Todėl civilizacija 
‘ją panaikino ir vargiai ji 
'gris.
1 Viena, ka noriu pasakyti, 
tai eikim visur ir visuomet 
su obalsiu: “Karas karui!”

Bemokslis Žmogus.

ir mes tos taisyklės laiko-’ 
m ės. Žinoma, tokius vardus, 
kaip dangus, pragaras ir vel
nias reikėtų rašyti taip pat iš 

(didžiųjų raidžių. Bet tas ne-’^ 
i priimta.

Komunistai rašo Dievą su 
! mažaja “d” tam, kad paro- 
i džius jam savo neapykantą. 
! Bet Smetonos jie taip pat 
i nekenčia, o vis dėlto jo pa- 
! varde rašo su didžiąją “S.” 
(Tarti jie ir taisyklių nesilai
ko, ir nuosakumo nežiūri.

kad ir tas 
apsivilkęs

jeigu visi piemenys pradės j 
klesas vaikščioti? Tikra so
domija pasidaiys! .Juk žmo
gus be krikšto ir be šliubo, 
tai vistiek, kaip koks muzul- 
monas, ką šimtą pačių turi 
ir da daugiau nori.

—Krikštai ir šliubai, tėve, 
gyvenimo nepalengvina, tai
gi juos panaikinus blogiau 
nebus. Bet geriau gali būt, 
nes nereikės už juos kuni
gams pinigų mokėti.

—Ar teisybė, Maike, kad

kaip var-

I

I 
boj vartojo “konkurento,” 
“saperninko.” bet tai ne lie-’ 
tuviški žodžiai.

“Svečiai šypsojosi dėl 
smūgio, ištikusio tą pagyrų 
puodą ir išdidų puošnių.” 
Pirmiau tą puikuoli vadino 
“dabitų,” o dabar vadina 
“puošniam.” “Dabitas,” tur

ŽIAVRUS RISTIKAS.

Jim I.ondos yra šiurkštus 
graikų ristikas. Imtynėse už pa
saulio čempijonatą jis sumušė 
savo priešininką Richardą Shi- 
katą. ■

GRAIKIJOJ UŽDRAUS
TOS SVETIMŠALIŲ MO

KYKLOS VAIKAMS.
Graikijos senatas išleido Įs

tatymą, kuris draudžia Grai
kijoj gimusiems vaikams 
lankyti svetimšalių mokyk
las, pakol jie nepabaigs 6 
klasių graikų mokyklose. 
Tai padaryta dėl to, kad 
svetimšalių mokyklose vai
kai išmokdavę geriau sveti
mų kalbų, negu graikų. Iš vi
so tokių mokyklų Graikijoj 
esą 46, būtent: 23 francuzų, 
18 italų, 3 amerikonų ir 2 
vokiečių.

MIRĖ PAVLOVĄ.
Haagoje pereitą sąvaitę 

mirė nuo influencos Anna 
Pavlovą, garsi rusų šokikė.

Vienas gudrus bernas tar
navęs pas labai seną ūkinin
ką. Senis nujausdamas besi
artinančią mirtį (sako, se
novėj seneliai žinodavę ka
da mirsią), nutarė paslėpti (
savo pinigus. Sekmadienį,' Iš Philadelphijos pereitą 
kai visi išėjo bažnyčion, se- sąvaitę išėjo 200 bedarbių į 
nukas pasiėmė savo lobį ir Washingtoną. Jie eina pėk- 
nuėjo jaujon. Gudrusis ber- šti ir nuėję Washingtonan 
nas pasislėpęs jaujoj ir ma- reikalaus iš Kongreso pašal- 
tęs, kaip šykštuolis senis po pos. Visi jie buvusiojo pa- 
slenksčiu įkasęs puodą. Bai- saulinio karo kareiviai.
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Įvairios Žinios.
Lėkė Padangėm, 

Nulupę Belangėj
Vienu laiku buvo pagar

sėjęs Amerikos žydelis Char
les A. Levine. Kaip tik Lind- 
berghas perlėkė orlaiviu At- 
lantika ir pasidarė Ameri
kos “didvyriu,” Levine nu
tarė parodyt, kad ir jis gali 
būt toks pat “didvyris.” Ji
sai nusipirko orlaivi, pasi
samdė lakūną Chamberliną 
ir susėdę abudu šovė į pa
danges. Jiedu laimingai per
lėkė Atlantiką ir nusileido 
Vokietijoj, padarydami dar 
ilgesnę kelionę, negu Lind- 
berghas. Bet pagarsėti Levi- 
ne’ui nesisekė. Vietoj gar
bės, prasidėjo visokios bė
dos. Europoj jo orlaivis bu
vo užgriebtas už kokias ten 
skolas ir jis pats buvo sulai
kytas. Išrodė, kad jį perse
kiojo nematoma Amerikos 
ranka. Galų gale jis paspru
ko iš Europos ir sugrižo A- 
merikon be orlaivio. Pernai 
jisai pasistatė čia naują or
laivį, visą iš metalo, ir pava
dino jį “Uncle San.” Šita 
mašina kaštavo Jam $250,- 
000. Jis planavo lėkti ja ap
link visą pasaulį. Bet šiomis 
dienomis Roosevelto orlai
vių laukas šalia New Yorke 
tą orlaivį užgriebė dėl neuž
mokėtos rendos ir “parda
vė” jį sau už $750. O New 
Yorko distriet attomey areš
tavo Levine’ą ir uždarė ka
lėjimam kam jis neatėjo pa
siaiškinti dėl kokių ten bonų. 
kurie buvo kur teip pavogti, 
o dabar esą pas Levine’ą.

IR FRANCŪZIJOJ PRA
SIDEDA KRIZ1S.

Vėliausios žinios iš Fran
cuzijos sako, kad pasaulinis > į 
crizis pasiekęs jau ir ją. Jau • C' 
šeši mėnesiai, kaip tenai pra- 
dėjo reikštis nedarbas, tikį? 
valdžia iki šiol slėpusi tikra-, 
ą padėtį. Viena telegprąma; 

iš Paryžiaus sako, kad nusi-. 
stebėtų visas pasaulis, jeigu 
labar Francūzijoj butų su- 
•inkta bedarbių statistika.} 
Nusistebėtų ir pati Francu- 
rija. Nusistebėtų dėl to, kad . 
ki šiol visų buvo manoma,1 
tad iš visų Europos valsty- į 
nių tiktai viena Fraricuzija 
buvo liuosa nuo ekonominio 
crizio. Nors bedarbių skai
čius Francūzijoj dar nežino
mas, dirbtuvių užsidarinėji- 
nas parodąs, kad bedarbių* 
uri būt daug. Valdžia esan- 
i labai nusigandusi ir jau 
šleidusi patvarkymą, kad 
nuo darbo butų atleidžiami 
iktai svetimšaliai, o pilie
čiai, kur tik galima, palieka
mi. “ ’

AGITUOJA UŽ KRIKŠ
ČIONIU SOCIALISTŲ 
PARTIJĄ ANGLIJOJ.
Anglijos Darbo Partijoj 

visuomet buvo įvairių pažiū
rų žmonių. Nors bendra par
tijos tendencija yra socialis
tinė, atskiri jos nariai mana 
kad socializmas turi eiti iš 
vien su krikščionybe, arba 
krikščionybė su socializmu, 
nes krikščionybė be socia
lizmo yra perdaug abstrak
tiškas dalykas, kuris darbi
ninkų gyvenime nieko ben
dra neturi. Taigi tie žmonės, 
jų tarpe net ir toks žymus 
partijos vyras kaip George 
Lansbury, pradėjo dabar at
virai agituoti, kad Anglijo, 
reikia kurti “krikščionių so
cialistų partiją.” Ar ta agi
tacija ras darbininkuose pri
tarimo, parodys ateitis.

ITALIJA DIDINA KARO 
LAIVYNĄ.

Paskelbtos šiomis dieno
ms žinios parodo, kad per 
1930 metus Italija žymiai 
jadidino savo karo laivyną. 
Ii pastatė 2 dideliu skraiduo. 
iu (kreiseriu) ir 4 mažes
nius ; be to dar buvo pasta- 
yti 2 naikintojai, 5 naujo
viški submarinai ir vienas • 
greitasis skraiduolis žval-1 
rybos tikslams. Iš viso prie 
karo laivyno pereitais me-' 
tais buvo pridėta 59,300 to
nų įtalpos.

KITĄ SKALSINO DIENĄ

f —Jim. aš išban- 
| džiau šiandien 

Rinso. mano se
suo pasakė man 
apie jį. Jis iš- 
plaun drabužius 
snieguotai be 

trynimo
—*

Milijonai vartoja ji 

vanoj, skalbtuvėj 

ir bliude

JUGOSLAVIJA UŽDRAU- VIETOJ DEGTINĖS, PA-i 
DĖ “VISKAS RAMU.”
Amerikoje pagaminta ju-į f 

domiems paveikslams filmą per vestuves įvyko ne-

KANADOS VALDŽIA SU- te Viskas Ramu,
SIRUPINUS DĖL RADIO Patinka europiečiams. Vo- 

PROPAGANDOS.
Amerikos kapitalistai 

nuolatos skelbia savo biznį 
per radio. Tuos skelbimus 
girdi ir Kanados gyventojai. 
Taigi Kanados valdžia da
bar pradėjo galvoti, kaip ap
saugojus savo šalį nuo sve
timų skelbimų ir visokios 
propagandos, kuri Kanadai 
kartais labai nenaudinga. 
Tuo tikslu Ottawos mieste 
įvyko biznierių ir valdžios 
atstovų pasitarimas.

—Ar gi ta triaši? Tai be- 
reikalinga! Vartok Rinso— 
Jis kaip matai ištraukia

~~ visus
purvus— j 

-y-—

Ri"esuPra^ma "lekad nema- R nso yra ir ^ka>P Jis PaJiUosuo. 
kaiP nustojau Dat«niinau,

W duoda dvigubai "

j

Garantuotas .
U'Ver Bros LU'X__

GRANULUOTAS MUILAS

ŠVEDŲ LAIVAS IŠVEŽĖ 
LIETUVON 10 TONŲ 

PAŠTO.
Švedų-Amerikos linijos 

motorinis laivas “Grips- 
holm” 17 sausio išeidamas iš 
New Yorko išvežė Lietuvon 
21,077 svarus laiškų ir kito
kių pašto siuntinių. Tai yra 
daugiau kaip 10 tonų, arba 
geri 5 trokai. Nors ir sunkus 
Amerikoje laikai, vis dėl to 
musų žmonės savo giminių 
Lietuvoje nepamiršta.

JUDŽIŲ TRAUKINYS NU
GĄSDINO ŽIŪRĖTOJUS.

Į Rumunijos miestelį Ge- 
orovesti pereitą sąvaitę at
vyko pirmu kartu teatrėlis 
su judomais paveikslais. 
Daržinė prisirinko pilna kai
miečių. Bet kada judėse pa
sirodė traukinys, kuris 
šniokšdamas bėgo artyn, su
sirinkę kaimiečiai pakilo 
nuo sėdynių ir kuliaversčiai 
pradėjo grūstis laukan. Prie 
durų jie susigrūdo ir 12 
žmonių buvo sumindžiota.

KASYKLOS NELAIMĖJ 
ANGLIJOJ ŽUVO 5 

MAINERIAI.
Lanarkshire kasyklų ap

skrity, Anglijoj, pereitą są
vaitę vienoj kasykloj įvyko 
sprogimas ir užmušė 5 ang
liakasius. Keli kiti buvo su
žeisti.

SUDEGĖ 14 TURKŲ.
Istanbule, kuris pirma va

dinosi Konstantinopoliu, iš
tiko anądien didelis gaisras, 
kuriame žuvo 14 žmonių.
Dėl menko apetito 

ir bemiegių naktų
Žmones, kuriuos vardina menkas 

apetitas ir bemiegės naktys, turi pa
bandyti Nuga-Tone nors tik per ke
lias dienas ir pastebėti, kokis didelis 
pagerėjimas po to seks. Šis puikus 
sveikatos ir stiprumo budavotojas su- 

" ' geresni apetitą, pagelbsti virš
kinimui, stimuliuoja ir sustiprina ner
vus, muskulus ir organus nugali kon- 
stipaciją ir grąžina poilsingą, atgai
vinantį miegą..

Nuga-Tone pašalina iš kūno silpni
nančius nuodus, palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą ir priduoda naują spė
ką ir jėgą nusilpnusiems, sumenku- 
sierns kūnams. Nuga-Tone yra nepri
lyginamas menkėjančiai sveikatai ir 
spėkai, ir jeigu jus nesijaučiate gerai, 
ar jeigu jus jaučiatės silpnas ir su
menkęs, jus turite imti Nuga-Tone. 
Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake, paprašy- 

užsakyti jų dėl jus iš savo džia-

BROOKLYN. N. Y.
FORNIŠ1UOT1 KAM

BARIAI
Labai švariai užlaikomi. Kaina že

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

MRS. P. ROMON
563 Lorimer Brooklyn. N. Y.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus. Statau Naujos 
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.

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

JONAS GIRDŽIUS °
22 K1RKPATRICK STREET, 

PITTSBURGH. PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

Si usnis Steponas, Amerikoje gyve
nąs r.uo 1912 m , iki 1920 m. gyvenęs 
2222 Wolson st., Pittsburgh, Pa. Pa
jieško V’, šlušnis, Klaipėdoje.

Povilionis Povilas, miško pirklys, 
1928 m. gyvenęs 1014 S. Aiabama 
avė , Okmulgee, Oklahoma. Jieško se
suo Ona.

Consulate General of Lithuania
15 Park Row, New York City.

Reikalinga Gera Moteris
Apžiūrėt namus, pilna šeimininkėj

VAIŠINO KARBOLIUM. ! PAJIEŠKOJIMAI.
Gerhardfelde, neloti Til- i noriu atsilyginti

, j Aš išvažiavau iš Liepojaus Sausio
— v lo'L-i-i “Vairam Prnrt r'" ’; mėnesyje, 1914 m., r.apamenu ant ko-1S Karo laiKų, v r ‘VII- |ajmė Atnešusiam pasveiki- į kios linijos. Liverpool, Anglijoje, aš

13031 Be- . x , .... persėda u ant kito laivo. Amerikon ašnimo telegi amą ps^iuntiniui atvažiavau Vasario 14 d., 1914 m. Ne- 
r.orloira ctiUa rUodį. ' Pamenu į kokią prieplauką aš atva-

' rus kebliame padėjime atėjo pagal
bon lietuvis t jis dirbo Emigracijos j - » - a • --------
Bureau), pasiuntė telegramą mano i nuo * ’ *** metų Gera vieta ant vi- 
broliui P. Runkelai į Benton, III. Jei j sad°s Atsisaukt šiuo adresu: (8)

'randasi kur nors toji ypata, kuri pa-Į E. Z., 132 Mest st., Mestville, III.
gelbėjo man toje sunkioje valandoje, | 

' prašau atsišaukti. (6)
A RUNKELA 

11562 St. Aubin avė., 
Hamtramck, Mich.

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

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

Pajieškau brolio Franciškaus Sa
dausko, jis turėjo farmą Canton, 
Mass. Jieško Marjona Šadauskiutė- 
Vaizgilienė. Turiu svarbų reikalą, 
prašau atsisaukt arba kurie žino kur 
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 Prancūziją; 
po karės sugTįžo į Sharon, Pa., o da
bar nežinau kur randasi. Prašau atsi
saukt, turiu svarbų reikalą. Kurie ži
not kur jis randasi malonėkit praneš
ti. (6)

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

• kieti joj ji buvo uždrausta, 
nes žmonės kėlė dėl jos riau
šes. Taip pat ji buvo uždrau
sta Austrijoj, o dabar ir Ju
goslavija uždraudė ją tenai 
rodyt. Europiečiai sako, kad 
amerikiečiai labai neteisin
gai v . 
lykus.

kios linijos. Liverpool, Anglijoje, as 
. . - ' persėdau ant kito laivo. Amerikon *aš 

iai-nm'i nadavA čtikla rlpati- • Pamenu i koki3 prieplauką aš atva- jaunojl padavė .llKią (legll įiavau, nes labai sirgau Man atsidv-
nes. Kaip.tifc pasiuntinys iš
gėrė, tuojau krito be sąmo
nės. Svečių tarpe kilo dide
lis susijaudinimas. Konsta
tuota, kad pasiuntinys vietoj

: (8)
132 West st., Westville. III.

PABANDYKITE 
MANO IŠDIRBYSTĖS 

E L MOSE 
CIGARAI

KAINA $2.50 UŽ ŠIMTĄ. 
Nusiunčiame visar C. O. D.

GEORGE NORKUS 
IR H. WIMMER CO. 

Perkasie, Pa.

i vaizduoja toj filmo  j da- iS8ėrė karbolio. Pa-
sirodo, kad tarp butelių su 
degtine buvo per neatsargu
mą patekusis karbolio bute- 

i lis. Nelaimingo’ pasiuntinio 
Užpereitą subatą Cleve-' gyvybės išgelbėti nepasise- 

(landė motina papiovė savo 6 kė. Jaunoji iš sielvarto norė- 
metų vaiką. Ji vadinasi Gert- jo iššokti pro langą, bet bu- 
rudė Marty, 42 metų am- vo sulaikyta, 
žiaus našlė. Jos vyras buvo --------------
advokatas ir mirė pereitą LIUDENDORFAS KRIKŠ- 
rudenį. Manoma, kad ji taip ČIONYBĖS PRIEŠAS.

Garsus vokiečių genero
las Liudendorfas, kovojęs 
su žydais, jėzuitais ir maso
nais, dabar paskelbė kovą 
krikščionybei. Atviru laišku 
i vieno laikraščio redakciją 
jisai praneša, kad tikri ger
manai negali būti krikščio
nimis. Pats jis laikosi savo 
žmonos tikybos. Liudendor
fas tvirtina, kad jo žmonos 
filosofiniai tyrinėjimai esą 
po Kanto ir Šopengauerio 
veikalų, patys žymiausi.

MOTINA PAPIOVĖ 
VAIKĄ.

KANADOS VALDŽIOS
PAJAMOS SUMAŽĖJO 

$66,000,000.
Per 9 paskutinius Išeitų . g susirupinimi)j kad 

metų menesius Kanados vai- _ £ .s ,____ „Lu., '
džios pajamos buvo $66,- 
000,000 mažesnės, negu 
1929 metais. O išlaidų val
džia tūrėjo $15,000,000 dau
giau, negu metai atgal.

Per ištisus apyvartos me
tus, kurie pasibaigė ■ 1930 
metų 31 kovo dieną, 150,111;

neturės iš ko gyventi ateity. 
Vaiką papjovus, ji kėsinosi 
ir pati nusižudyt. Dabar ji 
valdžios rankose.

b •• : ■ , ' ~ ‘

PORTUGALAI BĖGA IŠ 
BRAZILIJOS.

Pereitą sąvaitę Lizbonon 
Kanados’fflrventojų’sumokė- atvyko B Brazilijos 300 por- 
jo $69,020.776 mokesčių. Be tuSad emigrantų, kurie bu
to dar valdžia surinko daug ,™ lsvyk.« P’etų Amerikon 
pinigu iš visokiu korporaci- lengvesnes duonos jieško- 
jų, muitų ir tt.

'KLIMAS CIRAS (Chfras) mano 
švogeris, gyveno South Bostone, ro
dos jis ir dabar gyvena So. Bostone. 
Labai norėčiau jį surasti. Kas apie ji 
žino prašau pranešti į “Keleivio” ofi
są. (7)

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

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

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, 3 Kari* 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
•63 FOURTH ST. 

S. BOSTON, MASS., U.SJL

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

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

LONDONAS YRA DI- 
DŽIAUSIS PASAULY 

UOSTAS.
Nors Hamburgas, Ant- 

vverpas, Rotterdamas ir 
Havras daro didelių pastan
gų patraukti jūrių prekybą 
savo pusėn, Londonas vis
tiek pasilieka didžiausis uo
stas visam pasauly. Perei
tais metais per tą uostą per
ėjo $3,500,000,000 vertės 
prekių. Šiais metais per pir
mutinę sausio mėnesio są
vaitę per Londono uostą 
perėjo 1,223 laivai..

darni. Jie daro šiurpulingą 
, vaizdą: suvargę, apžėlę, nu
plyšę ir nevalgę. Gyvenimas 
Brazilijoj dabar esąs nebe
galimas. Paskui juos grįžta 
dar 400 žmonių.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
MADRIDE.

Ispanijos sostinės mieste 
vėl buvo studentų riaušės 
prieš valdžią. Policijai riau
šes malšinant 7 studentai 
buvo sužeisti ir 10 areštuota. 
Valdžia Madrido universi
tetą uždarė.

SKĖRIAI SUSTABDĖ 
ORLAIVI.

Francuzų pašto orlaivis, 
skridęs iš Kasablankos į 
Daknerą (šiaurinę Afriką), Parei?ke- 
pakliuvo į milžinišką skėrių ™ ’ 
debesį. Motoras sustojo vei-; 
kęs ir orlaivis'ture jo nusilei-i 
sti. Kelias valandas lakūnas 
valė orlaivį nno vabzdžių ir 
tik po to galėjo tęsti toliau 
savo kelionę.
FRANCUZŲ PARLAMEN-! 
TAS NUVERTĖ VYRIAU-;

SYBĘ.
Pereitą sąvaitę Francuzi

jos parlamentas pareiškė 
ministerių kabinetui nepasi-Į 
tikėjimą ir šis turėjo rezig- i 
nuoti. Naują vyriausybę su
darė senatorius Lavai.

RELIGINIO FANATIZMO 
VAISIAI.

Berlynas. Vienas 36 metų 
amžiaus valdininkas, Scha- 

i etzle, religinio fanatizmo 
pagautas, užmušė savo 1 
metų ir 9 mėnesių sūnelį. Pa
skui jis prisistatė policijai ir . ..Ąg ggy Abrao
mas ir paaukojau savo sū
nų.” Jis buvo tuoj Nuimtas.

1 ■<

I’ąvojus!
GREITAI 

SUSTABDYKITE T J GERKLĖS 
SKAUDĖJIMĄ

/1REITAI-- sustabdykite tą ger- 
V"klės skaudėjimą pirm negu išsi
vystys i rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su S.-vera's Antisepsol. 
Per 50 metu užritimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekininkus.

SeyEWA’s ’

--------------------------------------------------------------------------- t
Kur randasi mano sesuo Petronėlė 

NAVICKAITĖ-Pocienė. Ilgus metus 
gyveno Chicagoje, bet vyrui mirus 
nežinau kur prapuolė. Paeina iš Nau- 
kaimio kaimo, Šimkaičių valsč., 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 anie Scranton, Pa. Prašau atsi- Į 
šaukti, ar kas žinote apie ją, malonė- . 
kitę man pranešti, aš turiu svarbu ■ 
reikalą. (7) i

KATARINA JUŠKIENĖ
38 Tower st, Worcester, Mass. ,

Viktoras Ulčinskas, paeina r.uo Žas- i 
; lių, Vilniaus gub., gyvena apie Wor- j 
‘ cester, Mass.. ženi josi 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) t

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

PAJIEšKOMA:
Davidonis Viktoras, 35 m amžiaus, 

Ii kilęs iš Šėtos valsčiaus, Kėdainių ap
skričio, 1929 m. kovo 24 d išvykęs 
Kar.adon iš Rygos. ;

Bakšys Antanas, Igno sūnūs, Ame- 
t rikon atvykęs 1921 metais ir iki 1925 

m. gyvenęs 45 ar 48 Smalley st, New 
Britain, (’onn. Jieško brolis Stasys.

! MUZIKA DAINOS JUOKAI

| MARGUTIS
I Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo.. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos“teatrologiįos” 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.

g 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, 
jį juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
g Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga- 
2 tesite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
•g juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresa: 
| MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, I1L 
S
- P. S. Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 

<g kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
si galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka- 
fi ralius. Kaina apdaruose $2 00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
■g gaus tą knygą už $1.50. Reika lauki'e iš Margučio.

pajauta
* LIZDEIKOS DUETE

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV IDHKETYJE

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

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

tą knygą savo namuos*. Ją galima gauti WK*M- 
▼i*” knygyną Kaina S1~M.
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Kanados Lietuviai I Laiškai ^Keleivio _ Jubilėj aus Proga

atsitiko. (Kodėl nepranešat 
apie tai i policija?—Red.).

L. K.

VVINNIPEG, CANADA.
Kaip mes gyvenam.

Stamford, Conn. — Svei
kinu “Keleivi” su 25 metų 
jubilėjum ir linkiu jam su
laukti kitų 25 metų jau 
dienraščiu. Aš skaitau ir ki
tokius laikraščius, bet “Ke
leivis” man geriausia patin
ka. “Keleivi” skaitau jau aš-

Dabartiniu laiku Winni-’tuoni metai ir skaitysiu kol 
uege vra nemažas skaičius gyvas busiu. “Keleivis duo- 
lietuvių. bet daugiausia jie da skaitytojui daug gerų pa- 
bedarbiai. Nemažam bedar- 1 ’ . ' l. . \
bių skaičiui valdžia duoda 
pašalpą, bet daug yra be- sirašvti. 
darbių, kurie pašalpos ne- mas liekuosi, J. Pocius.

mokinimų, todėl linkiu kož- 
nam lietuviui “Keleivi” už- 

Viso labo linkėda-

gauna. Bedarbių padėtis 
suriki. Kuriems valdžia duo- Chicago, III. —y Gerbia- 
da pašalpą. tai už tą reikia'mieji! Aš noriu pasveikinti 
atidirbti: i savaitę reikia jus susilaukus jūsų laikraš- 
dirbti keturi pusdieniai arba čiui 25 metų. Lai keliauja 
2 dienos. Daug darbininkų t “Keleivis” dar daug dau- 
Iaukia pavasario, gal geriau’giau metų ir tegul jam seka- 
darbai eis? Bet pavasariui si da geriau, negu sekėsi ligi 
atėjus dauguma darbininkų šiol.
----- * ------- -4 Aš skaitau ji per keliatą 

pastarųjų metų ir Čia Įdedu 
$2.00, nes noriu skaityti jj ir 
toliau. Su pagarba,

Bronė Musteikienė.

i neturi nei vieno dolerio, o 
; -eikės darbo jieškoti, reikės 
tikėtas nusipirkti. Daugu- 

' mai prisieina trankytis frei- 
’tais, bet čia atsitinka daug 
nelaimių ir vargo matyti.

Nežiūrint i tokią bedarbę, 
visgi atsiranda tokių vyru-:‘‘Keleivio 
kų. kurie girtuokliauja ir' Sveikinu jumis 
triukšmą kelia. Retkarčiais sukaktuvėmis, 
juos paima policija, palaiko 
per naktį šaltojoj, o ant ry
tojaus užsimoka S10. o jei 
jau antrusyk. tai $25.

Kartą susitikęs draugą 
paklausiau, kur galima suei
ti daugiau lietuvių? Sako,. 
daugiausia lietuvių sueina i. 
pulruimi. Nueinu Į tą pulrui- 
mį ir aš. Kambarys prirūky
tas, net sunku kvėpuoti, ir 
visi sušilę boles stumdo: žy
dui 5-10 centu atiduoda. O 
pasakyk, kad užsirašytų lai
krašti, sako, nėra pinigų, bet 
alučiui ir bolėms tai yra.

VVinnipege yra dvi lietu
vių draugijos. Dažinojau.

MO'.TREAL, CANADA.
Sparčiai auga.

Sūnų ir Dukterų pašaipū
nė draugija paskutiniu lai
ku pradėjo greitai augti na
rių skaičiumi. Net moterys 
pradėjo rašytis, kas didelė 
naujanybė Montreale, nes 
iki šiolei, nežinau kodėl, mo
terų negalima buvo matyti 
pažangesnėse organizacijo
se. Matomai, ir jos suprato, 
kad kunigų mulkinyčiose 
nieko nelaimės. Be to, ant
ras didelis žingsnis padaly
tas, k?.d draugijos narės ga
lės lankyti visus parengimus 
veltui. Nors dabar ir sunkus 
laikai, tūkstančiai bedarbių, 
vienok darbininkai suprato, 
kad reikia organizuotus ii- sa- 
vytarpiai viens kitą šelpti, 
ištikus ligai ar mirčiai.

Naujų Metų sutikimui bu
vo surengtas linksmas šokių 
vakaras, kuris davė giyno 
pelno apie $40. Bet gaila,
kad nariai neima daugiau, 
aktyvumo visuomeniškam! 
gyvenime. Apšvietos klausi
mas, tuo tarpu, visai pamirš
tas. Draugijoj nėra nei vie
nos knygos, nes vieno laik
raščio ir beveik nedaroma 
paskaitų lavinimosi klausi
mais. Tas labai peiktina, 
bet negalima peikti vien vai- i 
dybą. nes čia daug priklau
so ir nuo pačių narių. Dide
lis štabelis ir konstitucija, 
kurioj yra daug netobulu
mų, bet matomai nariai jau 
pastebėjo jos blogas puses, 
nes konstitucijos taisymui 
yra išrinkta specialė komisi
ja, kuri, beabejo, prašalins 
visus blogus punktus ir atei
tyje šį organizacija galės su
vaidinti didesni vaidmenį 
lietuvių gyvenime.

Susirinkimuose daug dar;kad pašalpinė draugija tu- 
eikvojama laiko bereikalin- ‘ rėš susirinkimą, tai ir aš nu

ogiems ginčams ir labai ne- ėjau. Radau apie 23 žmones, 
taktiškai vieni su kitais ei- Nariai užsimokėjo mokes- 
giasi. bet tas nenuostabu, čius ir pirmininkas paklau- 
nes i šią organizaciją Įeina sė ar yra naujų narių prisi

rašyti. Bet neatsirado nei 
vieno. Paskui prasidėjo dis
kusijos, kurios truko 3 va
landas. Tarp narių ėjo dide
li ginčai, nes draugijoje yra 
labai karštų katalikų ir Mas- 

Tos blogybės ga- kvos garbintojų. Vieni nori 
įima prašalint rengiant taip, antri kitaip. Taip vis- 
drauriškas diskusijas ir pa- kas ir pasibaigė betvarkiai, 
skaitos; aiškinant, kad mes-j Draugai darbininkai! Pla- 
tumem atskiras užgaidas, o tjnįjt “Keleivi” ir skaitykit 
dirbtumem broliškai. ; socialistų literatūrą, nes tai

Draugai! Daugiau brolis- geriausia darbininkų klasei, 
kūmo ir darbo. Pasiryžę iš. Ten buvęs,
vien broliškai dirbti, galėsi- ——----------------------------
me išauginti musų draugiją (Juodu Paaiškinimą 
į milzmiską organizacija. i

Din. ' Vyrams ir Moterims—jauniems ar-JOS KorespondeiitSS. genįejns, 'kuriems niešti odą ir turi 
nesmn.'rumą ir slenka plaukai. Kurie 
nori turėt tankius gražius plaukus. 

■. Mes vaistu neparduodam, 
tik patarimą. Prisiuskit stampa. (9) 

L. J. GECHl S
J-J, Linnton, Ore.

visokio plauko žmonių. Kar
tais net gėda klausytis, kai 
nekurie nariai išsireiškia, 
kiaule, boba ir panašiai. Rei
kėtų to vengti. Matant kito 
klaidos, reik jam draugiškai 
nurodyt. Tos blogybės ga-

i

Beavermouth, B. C. Canada. 
—‘‘Keleivy” buvo rašyta, 
kad šie metai yra ‘ Keleivio” 
25 metų sukaktuvių metai. 
Ta proga linkiu “Keleiviui” 
gy vuoti ilgiausius amžius. 
Gyvuok ir šviesk mus, darbo 
žmones. Su tikra pagarba,

John Kavolinas.

Scranton, Pa. — Aš lin
kiu, kad “Keleivis” ir toliau 
liktų toks geras laikraštis, 
kaip ligi šiolei buvo. Labai 
butų malonu, kad jis lanky
to. mus 3 kartus sąvaitėje. 
Keliauk, “Keleivi,” į kiek
vieno darbininko bakūžę tol, 
kol musų planeta .egzistuos. 
Laimingai ir linksmai at- 
švęsk savo 25 metų sukak
tuves. Su pagarba, Antanas 
Kalinauskas.

Chicago, III. —Geriausias 
Amerikos lietuvių laikraš
tis, tai “Keleivis.” Aš prenu
meruoju 5 laikraščius, bet 
“Keleivis” geriausia man 
patinka. Kada paimi jį skai
tyti, tai bent yra kas paskai
tyti. Čia randasi daug žinių 
iš viso pasaulio. Taigi, lai 
gyvuoja “Keleivis” šimtą 
metų. Nors jau keletą nau
jų skaitytojų esu prirašęs, 
bet jubilėjaus proga pasi
stengsiu rasti jam dar vieną 
kitą skaitytoją. Su pagarba, 
Charles Davis.

Alytus. Lietuva. — “ 
leivio” 25 metų jubilėjaus 
proga, sveikinu visą “Kelei
vio” štabą ir linkiu kuoge- 
riausių pasekmių jūsų dar

buose. Antanas Skrinskis.

Humoristika
Chicago, III. — Gerbia- 

Redakcija! 
su 25 metų 

Aš pradėjau 
“Keleivį” skaityti 1909 me
ta is ir skaitau iki šiai dienai. 
Čia rasite S4.25. Tai mano ii 
vieno naujo skaitytojo pre
numerata. Su aukšta pagar-j 
,ba, Leonard Klauba.

Buckiand Conn. — Ger- 
ibiamas “Keleivi”! Prisiun
čiu savo ir naujo skaitytojo 
prenumeratas. Sveikinu su 
25 metų jubilėjum ir linkiu 
sulaukti kito jubilėjaus.

Per šitas sukaktuves lin
kėčiau, kad visi “Keleivio” 
skaitytojai prisiųstų bent po 
vieną naują skaitytoją. tuo
met musų šeimyna padvigu
bėtų.

Nors ant ūkės dirbdamas 
laiko neturiu, bet “Keleivi” 
skaitau jau 16 metų. Kuo
met laikas leidžia, tai per
skaitau visą “Kėlėm.” jei 
laiko mažai, tai perskaitau 
nors MaikĮ su Tėvu. Su pa
garba. Juozapas Kaseliaus- 
kas.

t I

T

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE

t Lengva* Budas Išmokti AngHškai. 
Bankžus reikaiingmuaių žodžių ir 

išsikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kaat, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
ar-ntį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Mieheisonas Pusi 95........................85c.

seniems,
I 

PORT COLBORNE, ONT. klauskite.f’ * 
Kaip buvo apiplėšta Adelė !

Klisevičiutė. i “ 133;
Draugai ir draugės, I 

te atsargus čia su “burdais. į 
Čia yra tokių vietų, kur žmo-' 
gų apiplėšia ir palieka be uždėk ant bite patrukusios vietos, 
cento. Taip Šiomis dienomis Senos ar Nanjcs. mdefės ar Mažos, ir 
atsitiko Adelei Klisei-ičiuteiJi,s ta’i“ 
jaunai lietuvei merginai, ku-■ Siunčia Dykai Prirodymui 
ii bllVO dtv 3Z13V Ubl iš Alont-* Kiekvienas patrukęs, vyras, rr.ote- 
realo darbo jieškoti. Ji čia į? privalo tuojau rašyti* pas w. s. i iv* • • Kiče. 61 So Main street. Adams,buvo gavus darbo ir susina- N. Y., reikalaujant dykai išbandymui

“i: VE/ PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai. 

ir palieka be Uždėk ant bilc patrukusios

— “ o” —-------— —------------------ a., uv nai jsoanuy ;nu j
ko keliata čekiu už algą. Bet P’J>ki s metodo? Tik uždėk ją ant

ii hiivn iš Pat™i™s,os ir žaizdos užgisSlOiTllS ulCnOini> JI DUvO 1S natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
darbo atleista ir nakties lai- ♦ - ‘ 
ku apiplėšta tuose namuose, ‘dvkai

tojai ar diržai, arba prietaisai palie- 
Nepraleisk progos 

i išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso. Kokia nauda 

.dėvėt prilaikyto j?, visą amžių jeigu 
’ jums nėra reikalo. Kani rizikuot kad 

... „ i ar kiti pavojai
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku- 

x - 'ris jau tukstanėius užmeta ant opera-Nelaiminga rijos stalo? Daugybė vyru ir moterų 
, 7‘ ‘-M ---J

T . - _ , , , • tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra-Laime, kad Čia gyvena JOS švkit tuojaus reikalaudami išbandy- 
brolis, tai jis priėmė ja i sa- pu*>ki?-s metodas pa-’ J ~ J * * trūkimo gydymui. Kasydami vartokitvo namus, nupirko drapanas žemiau kuponu ’

kur buvo apsigyvenus. Jai 
buvo pavogti visi jos čekiai,
11 Valandą nakties ji buVOjPrfcnn^ų gangrina 
išmesta laukan be pinigu iri" 
be drapanų. I „
mergina bemaž ko nesušalo.' pT3.

ir išsiuntė ją atgal į Mont- i 
realą.

Tą “boarding house,” kur; 
ji buvo apiplėšta, laiko vie-i 
na svetimtautė moteris. To- ‘ 
kių atsitikimų tenai buvo 
jau ne vienas. Ištikrujų, tai 
ir rnan pačiam tas pats tenai

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

Malonėkit prisinst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikacijų 
nuo patrūkimo.
Vardas ..................... .................. ..
Adresas ..................... .................. ..
Valstija ............................. .

ir ŽboJ“- Labai įdomi ir pamo
ti panti knyga Iš jos sotinosi, kaip 

irrog-us gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo eu Ramta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
-žH.oaių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
Mase., 1912 m., pus1- 63.................

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: (1) Necžsitikintis Vyras 

v2) Žydinti Giria; (3) Klaida; 14) K 
re<;ta Jose nurodoma Kaip zmon< 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt **

“Jaunystės Karkti*.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. 6. Kar- 

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

“O. S. S.** arba Silabinė Iškilmė. - 
Vieno akto farsas, labai juokinga 

ir geras perstatymui Kaina .... 1&

Piršlys Savadžiotojas. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė iien Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai

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

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

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
, Veikalą* perstoto nužudymų caro

Ke- Aleksandro II. Labai puikus ir nesun 
kiai sienoj perstatomas veikalas Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So Boston, 1913, pusi. 61................25c
š»eau> Antano Stebuklas Dviejų vei

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

Žingsni* 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 garsaus argių rašf 
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................... 26

Džian Bambos SpyėiaL — Ir kito 
fonės Daugiau juokų, negu Amer 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pf 
sikalbėjimai, humoristiški straipsni’ 
kai ir juokai Antra pagerinta . 
laida. 128 pusi. 3b
Monologai ir ueklamacijee. šioje kny 

goję telpa daugybė naujų, labai gra 
žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos.

i revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
I ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
l skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšč lojimam s, baliams, kor> 
ceriams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,.................25c
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Prag< 

ra- Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siaustas pasaulyje kalbėtojas ir BU 

! lijos prietarų naikintojas ” 
1 onslaniv

vr Buvo Visnounas Tranas?

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyvi

TARP DRAUGIŲ.
—Kodėl nenori su tavim susi

eis ve rašo, kad šiandien pašau- žieduoti Petras? Ar sakei jam 
•v yra dar šeši milienai vergų!

Vyras. — Neteisybė. Vedusių 
vyru yra kur kas daugiau.

KIEK YRA TIKRį VERGŲ.
Pati.—žiūrėk, Petrai, la ikras-

I

Philadelphia, Pa. — Svei
kinu “Keleivi” ir visą jo šta
bą su 25 metų sukaktuvėmis. 
Sveiki sulaukit ir kitų 25 me
tų. Nenuilstamai dirbkit ir 
švieskit darbininkus. Turiu 
pasakyti, kad “Keleivis” 
yra smagiausias ir geriau
sias laikraštis. Jo gerumą aš 
matau šiuose dalykuose: 
(1) Maikio su tėvu skyrius 
labai lengvoj ir juokingoj 
formoj suteikia daug gražių 
pamokinimų. (2) “Keleivi” 
puošia ir patraukia skaityto
ją paveikslai. (3) “Kelei
vio” spauda labai aiški ir 
smagi skaityti. Kalba leng
va ir suprantama.

Visi šitie privalumai pa
reina nuo gabaus redakto
riaus. “Keleivio” redakto
rius, matyt, yra aukšto mok
slo žmogus, jeigu taip gabiai 
moka laikraštį redaguoti, 

: Linkiu jam redaguoti “Ke- 
. leivį” dar per 25 metus.

Musų skaitytojų pareiga j 
yra ne)- šitas sukaktuves ras- 

: ti bent po vieną naują “Ke-' 
‘ leivio” skaitytoją. Savo už- 
; duoti aš pasistengsiu atlikti, 
i Nereikia vengti nei tų žmo- 
Įnių, kurie kunigo Įbaidyti. 
į Aš apie trims tokiems “bai
liams” Įpiršau “Keleivį” h 
jie skaito jį su pamėgimu. 
Su gilia pagarba,

J. Paškoris.

KITA ROKUNDA.

apie savo turtingąją dėdienę?
i —Taip, sakiau.
; —Ir tas jo nepaveikė?

—Taip, tikrai paveikė, — jis 
' vedė mano dėdienę.

Besė.—Ar girdėjai, kad toji 
panaitė su juodu nygeriu ženi- 
jasi?

Tęsė.—Tai kas, kad juodas, 
ale bagotas.

Besė.—Ooo. jeigu taip, tai ki
ta rokunda.

GERAS PATARIMAS.
—Tėtuk, kam tu tepi durą 

spyną?
—Ogi kad ji necyptų.
—Tai patepk, tėve, ir mažąjį 

Vituką.

GUDRUS, ŽALTYS.
—Ar turit apsukru savo mie

sto majorą?
—Ir kaip da! Jau šeštus me

tus majorauja, ir da nei karto 
nebuvo nutvertas.

BUS GALIMA RAMIAI
MIEGOT.

Senmergė. — Toji kanarka. 
ką tamsta man pardavei, visai 
negieda.

Paukščių pardavėjas. — Na. 
tai labai gerai. Pakabink ją tam
sta savo miegamam kambary.

Wėst vili e, III. — Gerbia
mi Redaktoriai! Nenorėda
ma persiskirti su Maikiu ir 
jo tėvu, prisiunčiu prenume
ratą. Linkiu jums geros klo
ties 25 metų sukaktuvių pro
ga. Linkiu sulaukti dar kitų 
25 metų, t. y. 50 metų jubi- 
iėjaus. Su pagarba, 

Ona Gerulienė.

JIS RŪPINASI APIE ATEITI.

Aetinya* Istorija Jaakeviėiau*
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

bėj lietuviai gyveno, tai perskaityt šę 
tą nnygą. Iš jos dasizinosi, kad vyrai 
sūrėjo daug pečių, o žmonos po kelis 
.yrus Labai užimanti ir pamokinanti 
iiiyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna ..........................................
įimtuose audeklo apdaruose .... 75c.

Koaei Ai Netikiu i Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

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

s«u Mm* Bočiai Gyveno? — Arb» 
tj rinėjimaa, kur buvo pirmutin- 

..uonių bipšine. Knyga labai_ pa
akinant: Parašė Z- Aleksa 76 p 2b.

stamneldiška Lietuva iš Artimo* Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
.^girnas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka veP 

tais; (4) Paskutiniai beturiu dievai.
! urašė Z. Aleksa So. Boston, 
: i 12 m., pusi. 32..................  10c.

biblija Satyroje. — Labai įdomi n 
juokinga knyga su 379 puikiais pa 

.tikslais, perstatančiais įvairius nuc 
rikius nuo prieš sutvėrimo pasauki 
ki užgimimo Kristaus. įgijęs ši* 
' niekas nesigailės 382 pus

ašiai. Kaina.............................. H-1*

- :ip Senovė* Žmonės Per«iatatyda» 
■au Žemę. — Labai įdomus senove 

i -sofų daleidimai apie žemės isvai: 
Pagal daugeiį autorių para.- 

■sas. Antra knygutės dalis yra. “I* 
■ -kečias Mokslas arba Kaip- Atm’’> 

Kalbos' Parašė Z Aleksa 
jusi

f .ak* Reikia Žmogui Q«rt ir Valgyt;
—L eito, kad norisi, atsakys K-A* 

ii-mokša. Bet delko gi norisi ?_ Delkc 

vaas maistas duoda daugiau spėkų 
. mažiau? Delno žmogui reiki* 

i cukraus, amskos ir kitų panašių da 
i iykų ? Kode! jam reikia riebalų ? 5>
tuos klausimus suprasi tiktai iš šit 

j knygutės. Parašė D-ras G-nous 
’ Kaina ..............................................  I®1

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 

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

Tauakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės nikę! Pagal A. Apoiovą 

u daugelį iš gyveninio patyrimų para
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
19b9 m., pusi. 63..............................

Lietuvos Respublikos istorija ir Žem 
hipi*. — Šitas veikalas parodo, kaij 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvei 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, u 
<aip tuo pačiu laiku kunigai tą va 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui rev< 
mcija paėmė viršų, kaip Lietuva h 
ios paiiuosuota iš po care valdžios ii 
taip ji buvo apskelbta respublika 

ridėtas didelis spalvuota* žemlapif 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskn 
Mus. Tai yra vienatinė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli 

a ir kaip ji išrodo Čia telpa ris 
^erbesni dokumentai. Steigiamoji 

Seimo nutarimai, taiko* sutartis si 
oolšerikais, sutartis su latviais, apra 
symas visų mūšių su lenkais ir ti 
Via tai ne knyga, bet tiesiog žibinte 
as, kuris apšviečia visą Lietuvę 

.s lauko ir iš vidaus Kaina $1.1’ 
<rutai« audeklo apdarai* t1- &

->en-Hur. — Istoriška apysaka 
Kristau 3 laikų. Parašė Leve 

^aliace 472 pus) .......... tk---

•pjauta. — Lizdeiko Duktė, arba L» 
tuva XIV metašimtyje Istoriška, 

-omansas M. Bernatowicz’o. 
168 pusi.......................................... 31-*’

imžhjo* Dainos. Šioj knygutėj telp.
44 geriausių Jovaro dainų Jos tin 

, deklamacijoms ir dainavimui, kai’ 
įamie, taip ir susirinkimuos* 
=WI 32 •*
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po Tvano UKRIVClUZtU:. fauvvu.toiAz—- T JrA*
ir kibi veislių žmonės? Šitie ir šimtą be valgio žmogus sups.*. Ir delkc

72

Būro Vu»n >un*fc T’■<«*•?
Nojus galėjo surinkti į kelias di 

nas visi} veislių gyvūnus, kurie gyvi 
na išsimėtę po visą žemės kamuoi} 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prasto 
savo irk o j sutalpinti? ’š kur ėmės 
tiek vandens, kad visą žemę apsen> 
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kai; 
iš Nejaus šeimynos galėjo atsirast 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžia' 
i. -—L, ■"“
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyg> 
be ga o įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; l:as sakinys — tai naujas kunigi 
argumenta* griuvs Moasia* r
mokslas nuo pradžios iki gali 
Kaina .............. •*
Amer'kos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 1€ pusi........................... 10c.
K unijų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepitystės istorija, pasekmės ir jų 
dorišlas nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

I jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote 
j rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo 
Town ;end Fo*. D. D., sulietuvino 
_________ ~ _____  i .... 25<

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatr.inkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go, I1L 1911 m., puslapių 3»2. 
Apdaryta .........................................?3.(M
Socializmo Teorija, tai veikalas, kun 

trumpais ir aiškiais faktais parode 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas Kaina .......................... 25<
Socializmas ir Religija. Labai įdom

knyga šituo svarbiu klausimu. _ Jf 
turėtų peskaityti kiekvienas kataliką- 
ir socialistas Paraše E. Vanderveld* 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi 24........................... H*
Moteris ir Socializmas. Parašė Augu.-

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svay 
biausia ir geriausia knyga lietuvi 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 129, 1915 m. .........................$2.0
eilė* ir Straipsniai. Šioj knygoj tel;

23 gražios eilės, daugybė strain 
lių, juokų, ir tt Puikia’ ’liu* 
truota 95 pusi <-

I

VISTIEK NEBRANGUS “ŠIO.”
Burdingieris. — Gaspadin, eik 

šen greitai, žiūrėk, dvi žiurkės 
mano kambary pjaunasi!

Gaspadinė. — Tai ko tu norė
tum UŽ doleri ant savaitės ? Gal Ferdhi'and d? Šamogitia 
kad Šarkis su įtempsiu muštų
si?

ŠEIMYNIŠKAS GINČAS.

Lietuvos fašistas. — Kaip tu 
drįsti vadinti mus “šėtono val
džia?” Ar tu nežinai, kad mes 
tokie pat katalikai, kaip ir jus ?

Lietuvos klerikas.—Jeigu jus 
katalikai, tai kam už vieną dur
ną bobą jus musų pralotą Olšau
ską turmon uždarėt?

YRA PIGESNIS IŠĖJIMAS.
Rendauninkas. — Aš tamstai 

rendos nemokėsiu, kol nepatai
sysi namo. Kai aš sėdžiu prie 
stalo, tai vėjas draiko mano 
plaukus į visas puses. Ar gi ne
galėtum duot kokios nors rodos?

Namo savininkas. — Taip; 
nusikirpk tamsta savo plaukus, 
tai vėjas jų nedraikvs.

r
*

Turtuolis. — Ar tu nori vesti 
mano dukterį? Bet kaip gi tu 
gyvensi, juk dabar tave tėvas 
užlaiko'

Jaunuolis. — Bet vakar jis 
man pasakė daugiau užlaikymo 
nebeduosiąs, taigi norėčiau, 
kad ateity tamsta bertam mano 
uošvis. !

CHICAGOJE.
Pdicmanas.—O. kapitone, kas 

bus. aš peršoviau vieną gengs- 
terį-

Kapitonas.—Ar tu pasiutai?’
Pdicmanas.—Aš maniau, kad 

mano revolveris buvo neužtaisy
tas.

♦

♦

♦ «
*

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. 
Kama S2.f>0.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Maat.
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!AS GIRDETi LIETUVOJE
g (Nt o musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VOK EČ1AI SUPIRKINĖ
JA 1 ĖMĘ PRIE VILKA

VIŠKIO.
Pa; kutiniu metu vokiečiai 

Vilka /iškio apylinkėje pra
dėjo upirkinėti žemes. Šis 
jų užs mojimas vedamas pla
ninga., diriguojamas ir re
miam is iš šalies. Atskiruose 
Raimi ose vokiečiai turėda
mi tik mažą ūkį, superka 
kaimynų žemes ir darosi ša
šai, kiu’ie paskui amžinai ne- 
nugy< omi. Taigi vokiečiai 
varo tylią kolonizaciją.

CUKRAUS FABRIKĄ 
LIETUVAI ĮRENGS 

ČEKAI.
Cukraus fabriko maši

noms pastatyti ir montažui 
įrengti priimtas čekoslovakų 
firmo > pasirdymas. čekai su
tinka pastatyti mašinas ir 
monužo darbus atlikti už 
3,600 000 litų. Dabar su jais 
bus n soma sutartis.

i

7 ’

SLOAN’S Liniment

Skaudėjimas tuoj pranyksta 
kuomet vartoji Sloan’s. Pritrau
kimas riebaus išgydys užgzvhną 
ir išsisukimą. Sloan’s šiądien 
vartojama net i 13 milijoną 
namų. Gauk švieži# bonką 
šiądien, 35 centai.

Užžavimai tuoj išgydyti!—Paklausk 
bile kumštininko

Kumštininkas žino kas yra geri
ausia uogavimams. Užgavhnui 
reikalinga gydomų baltų kraujo 
celių. — vadintos "lestC''Cyt~s-’ 
Sloan’s Liniment pritraukia 
užtektinai tu kraujo celių atnau
jinti kūno audinius.

■ aHMM

LIETUVOS VYSKUPAI 
AKTINGI.

Lietuvos katalikų vysku 
pai išleido “ganytojišką” 
laišką dėl moterystės ryšio 
šventumo, bardami tikin
čiuosius dėl išsiskyrimų ir 
dėl vaikų vengimo. Ypatin
gai aštriai bauginami tie, 
kurie jungtųsi kitose bažny
čiose ar registruotus! pas val
stybės valdininkus:

‘‘...jiems mirus bažnyčios 
varpai neskamba ir jie nelai
dojami katalikų kapuose. Iš 
jų gimę vaikai yra bažny
čios akyse svetimoterystės 
vaisius. Visą savo gyvenimą, 
nepaisant jų nekaltumo, jie 
turės rausti iš gėdos ir liūde
sio dėl savo nusikaltusių tė
vų.”

Taip skelbia “ganytojiš
kas” laiškas.

* * c .

čia matosi Niagaros vandenpuolis arba krioklys, kur šiomis dienomis Įgriuvo didelis krantas. 
Juodas taškuotas briukšnys parodo, kaip krantas stovėjo prieš igriuvimą.

JI

J
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SULAIKĖ KOKAINO 
KONTRABANDĄ.

Pagėgiuose sulaikyti 8 
svarai kokaino, norėto Įga
benti Į Lietuvą kontraban
dos budu. Jo vertė siekia 
16,000 litų. Nors prie kokai
no nieks neprisipažino, te- 
čiaus policija susekė, kad jį 
gabenę du- iš Vokietijos va-

UNr^ERSITETO SĄVAI- 
1Ė KLAIPĖDOJ.

Kkipėdos “Aukuro” kul
tūrinės draugijos iniciatyva 
nuo s lūšio 4 iki 11 d. Klai
pėdoj rengiama vadinamoji 
unive*siteto sąvaitė. Paskai- .
tas t konominiais, kulturi- ’ ^iavę keleiviai. Dabar sten- 
niais ir moksliniais klausi-Uiasi tą aferą plačiai išais- 
mais skaitys Kauno univer-1 kinti, nes mano, kad kokai- 
siteto profesoriai. Paskaitos no šmugelis buvo varomas 
bus d aromos vietinės muzi-! organizuotai.

PERTVARKYS KALĖJI
MUI .<

Ligi šiolei Lietuvos katėji
muose viešpatavo sena rusų 
caro tvarka. Dabai’ prie tei
singumo ministerijos susida
rė tam tikra komisija, knri 
studijuos Lietuvos ir užsie
nio kalėjimus, o paskui juos 
pertvarkys.

r NUŠOVĖ ŽMOGŲ. . (KAUNO BIEDNUOMENĖ.
.Jienaų kak»L jpallyj ,

valse! du mušeikos užpuolė 
einanti Pr. Danielių ir smar- į_,ilcolA, v„ 
kiai -jį sumušė. Kada sumuš- pietus 
tasis su kitu draugu prisiar- e_____
tino prie mušeikų namų, tie nėra. Tur būt badauja, 
mušeikos Danielių nušovė.- 
Greitai subėgo žmonių ir no
rėjo mušeikas čia pat suimti.'

IR VĖL VYSKUPŲ KON- | 
FERENCUA

Kaune busianti antroji, 
vyskupų konferencija. Be, 
ko kita vyskupai svarstysią 
ir civilinės metrikacijos ista-,

IKaune išregistruota bied- į _________
mromehės 8,323 asmenys.! MERGINA GĖRĖ ACTO. • 
Miesto valdyba duoda į die- Kaune, Raudondvario gt., 
_ _ . 1,600 asmenims, norėdama sau galą pasida-
Kaip Xena, kit* ~ ryti, mergina išgėrė acto 

esencijos, bet greitai buvo 
nugabenta ligoninėn ir su- 

‘ teikus medicinos pagalbą, 
pavojus gyvybei pašalintas.

Skausmai 
aplink širdį 

P^šaliuarni 
na pirmąją doza 

Cm M Drnn, SomtrriOe. ffaan 

tepsime Seltzcr 
VAISTINĖSE 25<, 50*AK?

SAMPELIS DYKAI 
'*0'* Pepsinic Seitmer <M 

BVrresUr, Mass.

kos rr okyklos salėj.

NEŽINO KAS VILNIŲ 
TURI.

Britų imperijos Australi
jos at sargos savanorių ir ka
rių sąjunga atsiuntė laišką, 
adresuotą taip: “Nepriklau
somom Demokratinės Lietu
vos R ?spublikos prezidentui, 
Vilnius.” Laiškas yra sąjun
gos 14 metinio kongreso 
proga. Laiškas perduotas 
musų savanorių sąjungai.

ŠAUIIAI SKANDALISTAI
Radviliškis. Vietinis tai

kos eisėjas sprendė bylą, 
žymiųjų Radviliškio skan
dalistu kurių tarpe buvo ir 
šauly; J. Baliunas. Visiems 
priteikė po 2 sąvaites arešto, 
arba po 150 litų pinigais. 
Neserai vienas šaulys Pet
kevičius, kėsinosi nušauti 
moteriškę, pakliuvo kalėji- 
man, Ir byla dabar jau per
duota Šiaulių Apygardos 
Teismui.

DEGTINĖ PRAŽUDĖ.
Kaune, i Ukmergės plen

to namo 9 nr. kažkoks auto
mobilis atvežęs paliko girtą 
be sąmonės pilietį. Kiemsar-, 
gis radęs jį pašaukė greito-i 
sios pagalbos automobilių, | 
kuriuo pilietis nugabentas 
Kauno ligoninėn. Ligoninėn; 
nugabenus pilietis jau buvęs 
nebegyvas. Vėliau paaiškė
jo, kad negyvas pilietis yra 
buvęs prekybos banko di
rektorius Liutkus.

Dabar policija jieško to 
šoferio, kuris negyvą Liut
kų atvežė ir pametė, ir ben
drai tiriama Liutkaus mirties 
aplinkybės.

DAR GANDRAI SKRAI
DO.

Paželsviuos. Liudvinavo 
valse., gruodžio 8 dieną at
lėkė gandras ir nutupė ant 
ūkininko Broniaus Kolio na
mo stogo. Pabuvęs trumpą 
laiką gandras nulėkė toliau į 
Rytus. Tai retas atsitikimas 
taip vėlai gandrą matyti.

IR VĖL NORI VOLDE
MARO.

Šiomis dienomis Volde
maro šalininkai vėl išsiunti
nėjo daugeliui žmonių prieš 
vyriausybę nukreiptus atsi
šaukimus, kuriuose reika
lauja Voldemarą paleisti iš 
ištrėmimo ir sugrąžinti į val
džią. Atsišaukimus pasira
šiusi tautininkų grupė.

PABRANGO CUKRUS.
Lietuvos žmonės ir taip 

mažai vartodavo cukraus, 
nes ji;;■ Lietuvoje brangus; jį 
pirkdavo tik ligoniam, arba 
didesnėm šventėm. Bet da
bar jau ir tiems reikalams 
nenusipirksi, nes jis žymiai 
pabrango. Mat, Smetonai su 
jo karininkų klika reikia pi
nigų ir jie ant cukraus kilo
gramo uždėjo dar 15 centų 
muito

LAISVI MIŠKO PA
SIŪLYMAI.

Ateinančių metų pradžio
je miškų departamentas miš
ko varžytinių neskelbs, o 
priims laisvus pirklių pasiū
lymus. Mat, norima įsitikin
ti kiek patys pirkliai siūlytų. 
Pirklių pasiūlymai bus tvir
tinami žemės ūkio ministe- 
rio.

DAUG SNIEGO.
Šventežeris (Seinų aps.). 

Pas mus privertė labai daug 
sniego. Išvažiuoti sunku. Ly
gioje vietoje yra apie pusė 
metro sluogsnis.

GAISRAS.
Dulkiniškės kaime,. w ---------------------- , Luo

be! tie, užsidarę svirne, gra- kio valsčiaus minant linus 
\ _■ j užsidegė Bumbliauskienės

i medinė šiaudais dengta jau- 
i ja. Jaujoje buvo sukrauti ne-

S Dienos Ait Vadelio
sino visus iššaudysią.

PASIKORĖ PILIETIS.
Sausio 4 d. Eigulių kai- kulti sėkliniai dobilai, mie- 

me, Turžėnų valsčiaus, Kau- žiai, šiaudai ir kuliai. Viskas 
no apskr., kluone pasikorė sudegė. Jauja nebuvo ap- 
Simanavičius Mikas. Žudy- 
mosi priežastis nežinoma.

A.ITALIAN
tCCORDIONO

drausta.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Dr. V. Ku-

SUMUŠĖ TĖVĄ.
Jagaudžių kaime, Pabir

žės valsčiuj, vienas vyras, 
kai negavo dėl tėvo draudi
mo vesti mylimą merginą, 
tai gerokai Įkaušęs, apdaužė 
tėvą ir nuėjo Į daržinę kar
tis. Iš kilpos geri žmonės 
vargšą išgelbėjo, bet teis
mas pasodino trejiems me
tams kalėti. Tai kas atsitin
ka dėl papelių.

PINIGAI ATNEŠĖ 
NELAIMĘ.

Lenkčių kaime, Eržvilko 
valse, pil. Vaisiauskis, beim- 
damas iš pabalkės pinigus, 
paslydo nuo lovos krašto ir 
ouldamas Į skrynios kampą 
nusilaužė du šonkaulius ir 
dėl to sunkiai susirgo.

POLITINIAI KALINIAI 
BADAUJA.

Sat šio 13 d. Kauno kalė
jime aikomi politiniai nusi- 
kaltėl ai paskelbė bado strei
ką.

Politiniai reikalauja, kad 
su jai > butu žmoniškiau el- 
giamt si, ir pareiškia, kad 
dabai tinio žiauraus kalėji
mo režimo jie ilgiau nebe
gali pakęsti.

VES NAUJĄ PLENTĄ.
Šiomis dienomis į Pasvalį 

buvo atvykęs iš Kauno spe
cialus inžinierius, kuris iš
matavo praverti 6 kilomet
rus naujo plento Pasvalio- 
Pane’ėžio vieškelio ruože. 
Pavasariui išaušus manoma 
pradt ti priruošiamuosius 
darbus. Vietos darbo žmo
nės džiaugiasi, kad pradė
jus p'entą tiesti turės darbo 
ir duonos.

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

“Geriausias visam pasauly lini
mentas" tikrina milionai iinksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O. kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 

naniuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereges kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuo jaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnariu.
Sustabdo Neuralgija ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU!
“INKARAS" nedegina odos ir nesuteršia drabužių. Neturi prik- 
latis kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

Lebore/oimee et
FAd. RICHTER V CO) 

ucpry ano south pirm Sts.
BROOKLYN, N. Y

GRĮŽO SENOVĖ.
Kaip žinoma, Lietuvos 

valdžia visą degtukų mono
poli atidavė švedams. Šve
dai Lietuvoje pradėjo dirbti 
prastos rūšies degtukus (žie
biant jie labai sproginėja ir

—A  i rr_-

miečiai šituos degtukus ėmė .
boikotuoti, jų neperka. Vie- Seimo atstovui. — n IĮ 
toj degtukų, kaimiečiai ėmė korespondencijos, kur ' ;- 
vartoti medžio kempinę ir aprašote praėjusi <T X. 
skiltumą, kaip senovėje.. Seimą, mes išleidome, :-?s 
.Vienoj kalvėj, esą, užsakyta tai pasenęs jau dalykas. Tas 
padarvt 1.000 skiltuvų. ‘ ! aprašymas labai butų buvęs

____ —. " į vietoje, jei būtumėt atsiuntę 
1,000 LITŲ UŽ PLĖŠIKŲ Ui tuojau po seimo.

NURODYMĄ. į Jaunuomenės Padaužai!—
Klaipėdos policija pasky- Redakcija

Proletarui.
dirką jus charakterizuoja! 
šališkai ir nesigilindami į tų 
laikų politinę bei tautinę lie- 

t T. . tuvių situacija. Šitą straips-gah atnešt nelaimę), kai- nj0 €|ajj mes išleidom.

_ v _ ____visuomet paten-
1,000 litų už sulaikymą xjnįa savo bendradarbiais ir 

arba nurodymą tų asmenų, norj ju turėti kuodaugiausia. 
Už raštus ačiū.

A. C. — Prisiųstos žinutės 
negalėjome sunaudoti, nes 
iš jos neaišku, kas apvogė 
kliubą — lietuviai ar lenkai. 
Rašot, kad teisėjas lenkus 
geriau myli, negu lietuvius, 
bet kuo ta jo “meilė” apsi
reiškia, nepasakyta.

Žįrančiam'. — Žinios apie

kurie nesenai Įsilaužė i pirk
lio Konikovo kontorą ir pa
vogė daugiau kaip 6,000 li
tu.

NELAIMĖ SU ŽIBALU.
Raseinių apskr., Kražių 

valse., Bublelių kaime, An- 
tosei Aleksandravičiūtei pi
lant žibalą i lempą, užsidegė 
žibalas, o nuo jo užsidegė _________ ________
jos tėvo Jeronimo ir brolio jiesišsipratimus jūsų tautinėj 
Prano rūbai. Tėvas apdegęs ^ar^nijoj nedėsim. Tuos rei- 
mirė. Antosė ir Pranas ma- galit išrišti parapijos
žiau apdegė ir nugabenti i susirinkimuose. 
Kražius pas gydytoją. . .

Be to. nuo užsidegusio Zanavyku Gabnm. 
žibalo sudegė Aleksandra- korespondenciją ištisai 
vičių gyvenamas namas su patalpinti negalėjom, 
visu turtu 120,000 vertės.

FREE Visokios rūšies ir
’t.vliaus ranku dar

HOyt riausios medegos 
ir žemiausia

dau« metų. 
padarome bile specialės mados Akor- 
diona ant užsakymo, ir specializuo
jant taisyme.

DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 
pirkėjams duoda profes. Roeanova 
Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
ilinstruoto katalogo ir jus nosistebe- 
sit kaip didei nupigintos kainos. Ra
šykit šiandien:

ITALiAN ACCOR01ON CO.
Z23 »V Polk st, Dept. 28, 

CHICAGO. ILK

kai
mus 
yra 

dėlei
Mes

Per Cherbourg — € Dtarao 
Per Bremen

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

BRENDI ir EUMM
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą. 
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

COLUNBBS
Arba Nuolatiniai kas Savai
te Išplaukiančiais Gerais 

Žinomais Lloyd Kajų- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

HorthGointanLloyd

r

%

65 Statė Street, Boston

Išleisk savo 
dolarius 

ten 
kur juos uždirbi

▼
Važiuok 
Amerikos 

I.aiv ai*
i

Ju-

; Fort Wiliiečnii. — Rim- - 
tiems žmonėms su J. S. ne-1

LIETUVIŲ LAISVĖS MY- reikėtų jokių reikalų turėti. 
| LĖTC.JU DRAUGYSTĖS Korespondencijos netalpin- 
VALDYBA 1931 METAMS sim.

KALKEGAN, ILL.
W. Gabrys, rūmininkas.

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

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

818 — ift-th st, Vaukepan, IIL 
Suse Gabriutė, turtų raštininkas,

730 McAlester avė.. Waukegan,
K. Vaitekūnas, kaperius,

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

J. Petraitis.
907 So. Jack-on st., Waukegan, 111. 

Pranas Rastis,
838 Prescott st., Vaukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

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

820 So Vietoria st, Waukegan, III.
Maršalai:

J. Stočkus,
703 Lenox avenae, Waukegan, III.

R. Genioti?.
f>14 So Vietoria st, Waukegan, I’.l.
Draugijos tsirinkimai būna kas 

oaskutini ketvergį kožno mč-nesio, 
vakare. Li'iosybės Svetainėje, 
Adams st, TCaokegan, III.

V. P. Cibulskiui. — Ačiū
ĮVaukegan, m. už žinias. Nepamirškit mus 

, ir ateity.
■ O. M., Quebec. — Už ži- 

w ’nias ačiū. Rašot gerai.

Į
II KOSULYS YRA 

PAVOJINGAS,
SUSTABDYK JĮ 

DABAR!

Į^RUNUOJ ANTIS kosulys su
drasko jus. susilpnina. Snstib- 

dykit ji greitai su Stvrra’s Coogh 
Baisa*). Malonus, veiksmingas Pa
lengvina kvepivinų ė suteikia grei
tą. rsr.tir.anti.} pagelbą. Užtiki mas 
per 50 m et. Pas iBS*’ aptiekir.inkv 

Vartok .*<nrra,» (<>t«f r.ue Satrio
*»*»

?:30 
I S

I

3Specta1ės Ekskursijos 
Į LIETUVA 

Praleisk Linksma- Velykas savo 
mylimoj gimtinėj.

LEVIATHAN - Kovo 11-28 dd.
( Per Cherbourą)

AMERICA • • * Kovo 18 d.
(Tiesiog i Hamburgą)

Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika
lavus pas vietimus agentus arba pas

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE

Walter A. Mclsaacs, G. Agt.
75 Statė Street

GETERAI, OTTTCES
45 Br»adway 

Y#fk Clty

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą ptrikfy prrriirriĮ, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 
deklamuot ant viešą susirinkimų.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.
Kaygoja trijų rolių

TAUTHKOS, •EIMINMKOS IR DARBININK1K0S.
Tai gražiausia ir turtiagiauąi* riliu karta lietuvių kalboj* 

Kiekviena tirėtų papueM savo knygyaą Minėta knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Ktekvtaiaa aaalplrliga tą knytą pasidžiaugi. Pinigus gerlaa- 
ss siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galimu siųst tiesiog pa
prastam koaverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio’’ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
Gubernatorius reikalauja 672 karty orlaiviai atakuos 

valstijos reikalams 
$83,412,062.

Naujas Massachusetts val
stijos gubernatorius Ely pa
reikalavo, kad legislatura 
paskirtu šių metų valstijos 
reikalams $83,412,062. Iš

• paprastų pajamų valdžia 
negali tiek pinigo per metus 
surinkti, todėl gubernato
rius pataria užtraukti S20,- 
000,000 paskolą.

Legislatura tokiam dide- laiviai puls jį iš padangių ir 
liam biudžetui priešinga, mėgins ‘'sunaikinti.” Bus 

mėtomos bombos, bus bai
sus motorų parpimas ir už
migti niekas ta nakti nega
lės. - ’.....................
“užpuolikus” atmušti, 
tai bus netikras karas, 
kariniai bandymai.

Bostoną.
Ateinantį pavasarį Ame

rikoje bus didžiausi oro ma
nierai, kokius tik pasaulis 
buvo kada matęs. Jie prasi
dės 18 gegužės ties Dayto- 
nu. Ohio, o baigsis Wash- 
ingtone Memorial dienoje. 
Jie apims visą šalį ir juos 
galės matyt apie 75,000,000 
žmonių. Bostono miestas 
taipgi bus ‘'užpultas.” Ge- 

■ gūžės 24 naktį 672 karo or-

džia atstatyti tokio pat na
mo, koks buvo prieš sude
gimą.

Tikrenybėje yra taip: 
Massachusetts valstijoj jo
kis agentas, su ofisu ar be 
ofiso, negali apdrausti jūsų 
namo nei vienu centu pi
giau, nei brangiau, kaip yra 
nustatyta Valstijos Apdrau
dos Departamento. Todėl, 
jeigu kas nors siulysis jums 
apdrausti namus pigiau, ne
gu mekėjot pereitais metais, 
tai būtinai sužinokit, kokią 
apdraudos formą jis nori 
jums įsukti. Kitaip galėsit 
paskui gailėtis. A.

Essex

KELEIVIS

Kas bus 15 d. vasario.

Šiais metais sukanka 13 
metų nuo Lietuvos Nepri
klausomybės paaskelbimo. 
Bostono lietuviai rengiasi 
prie didelio abvaikščiojimo. 
Vasario 15 d J nedėlios va-

No, 6- Vasario 4 d., 1931 m.

liam biudžetui
Paskolą užtraukus valdžios 
išlaidos da daugiau padidės, 
nes reikės mokėti procentus. 
Tas turės atsiliepti į mokes
čius, piliečiai turės mokėti 
didesnes taksas. Pereitais 
metais valstijos biudžetas 
buvo 862.600,000, tai ko
dėl jis šiais metais turėtų Apie draudimą namų 
būt $21,000.000 didesnis? j ugnies.

Ar gubernatorius laimės, 
da nežinia.

Savi orlaiviai mėgins
Bet 

o tik

Ties Boylston ir 
gatvėmis, tunelio traukinys "me 
užmušė Adomą Hoffmaną, 
45 metų amžiaus vyrą ir 4 
vaikų tėvą. Ar jis puolė po 
traukiniu pats, ar tai buvo 
nelaimė, niekas nežino.

uviai 
aivai] 

Vasario 15 d J 
kare, Lietuvių svetainėje 
Bostono lietuviai apvaikš- 
šios Lietuvos Nepriklauso
mybę. Dalyvaus Gabijos 
choras, vadovaujant Dirve- 
liui, ir orkestrą; j. Bulskis 
sudainuos solo, bus ir dau
giau muzikalio programo, 
kurį paskelbs komisija ap
garsinimuose. Kalbės kele
tas kalbėtojų. Visi lietuviai 
kviečiami prisidėti ir daly- 
yaut minėtame apvaikšeio- 

Reporteris.

I PENTINU IR TAISAU J 
NAMUS.

j UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
______ OI7____  Jei reikia ir Popieriuoju. 
atidėliojant aptarti. T«ia,
So. Bostono II Cambnctge- 11 Ticknor^aL, So. Boston, Mass. 
aus draugai malonėkite su-' Tei. So. Boston 1396-m. 
sirinkti vasario 7 d., subatos 
vakare, nuo < , . 
ofisą. Būtinai dalyvaukite, 
kurie tik galite. M. Manelis.

Socialistų žiniai.
Yra daug svarbių reikalų' 

susibėgę, kuriuos reikia ne-1

L t v*., |--------------------- ■ ■ —»<*Į

Ž LSd£l Dr. J. C. Landžius į

Arlingtone plėšikai už
puolė Waldfogelio krautu
vę, uždarė jį patį sklepan, 
paskui paėmė $755 ir pabė
go.

5 RUIMŲ FORNIČIAI
Reik greitu laiku parduot. V isi 

gražus, nauji. Galima matyt bile lai
ku, ateikite pasižiūrėt. (7)

VALERIS KUČINSKAS
55 Templeton st., Dorchester, Mass.
Tel. Talbot 9334

nuo

♦ 
♦

!I
i

(SEY.MOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

496 BROADH AY
SO. BOSTON, MASS. 

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

Telefonu 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Norėtų pakelti policijos 
šininkui algą.

Kuomet tūkstančiai 
darbių Bostone 
valgyt, i 
miesto valdžioje 
pakelti policijos viršininkui 
Hultmanui algą iki $12,000 
metams, nežiūrint kad ir da
bar jau gauna $8,000. Bet 
kai bedarbiai nueina miesto 
valdybon prašyti pašalpos, 
tai tie politikieriai atsako, 
kad nėra pinigu, ir liepia po
licijai alkanus žmones išvai
kyt lazdomis.

Vienas kaunsilmanas 
čiaus pasipriešino kelti 
riausio policmano algą, 
pareiškė, kad jeigu jau 
kia kam nors algas kelti, tai 
ne ponui Hultmanui. kuris 
gauna $8.000. bet kitiems to 
departamento tarnautojams, 
kurie gauna už jį daug ma
žiau.

vir-

be- 
neturi ko 

tai tūli politikieriai 
........ > užsimanė

te- 
vv- 
Jis 
rei-

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTA8 

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dienąADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.Sprogimas East Bostono 
tunely.

Apie septintą valandą ry
to, kuomet tūkstančiai žmo-

Pereitą sąvaitę į vieną nių skubina prie darbo, ties 
dieną teisėjas McCoole per- East Bostono tuneliu ant 
>kyrė 25 vedusias poras. I Atlantic avė. įvyko sprogi- 
Bažnyčia buvo jas surišus, mas ir išdegino elektros lai- 
teismas paliuosavo. j dus. Akies mirksny tunely

.—:------ :— ... . užgeso visi žiburiai ir po
niomis dienomis paaiskė- tamsiai sustojo visi trauki- 

jo. kad Bostone yra -L000 niai. Du traukiniai su žmo- 
taxi vežikų, kurie važinėja nėmis sustojo lygiai po ju- 
be laisnių. į rių dugnu. Kituose tuneliuo

se taipgi buvo atkirsta elek- 
« srovė ir sustojo visi 

traukiniai ir gatvėkariai. Ir 
, , , - o , jie stovėjo apie 2 valandas,

noma, kad Boston Sales Daugybė žmonių pavėlavo i 
Company. kuri užlaiko gerų ^arba 
drabužių ir čeverykų kraų- ■____
tuvę, ir daro biznį per 10 me
tų. dabar jau pasibudavojo 
savo locnus namus, ir iš se
nosios vietos persikraustė į 
savo naują ir gražų storą po 
num. 657 No. Main Street. 
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
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Kiekvienas namų savinin
kas būtinai turi turėti savo 
namus apdraudęs nuo ug
nies pavojaus. Jis gali tai at
likti pas kiekvieną teisėtą________________
agentą. Lietuvių agentu, ku-j Mnnfpl|ft Mate itro< 
i ie turi laisnius ir užlaiko ( lvlOIlieilO, IvldSS. į 
savo ofisus, yra gana daug, i Visiems lietuviams jau ži- ’“ 
Yra ir tokių, kurie jokio ofi
so neužlaiko, bet eina per ■ 
stubas. Yra tarp jų ir šarla
tanų.

Pavyzdžiui, man teko su
žinoti apie tūlą agentą, ku
ris gyvena, rodos, Dorches- 
tery ant kalno, šitokį daly
ką: jis neužlaiko jokio ofi
so. bet eina per stubas ir sa
kosi galįs uždėti apdraudą 
daug pigiaus. negu kiti 
agentai, nes jam nereikią 
mokėti rendos už ofisą. Ne
gana to. jis bando žmones 
įtikinti, buk visi kjti agentai 
esą "vagys" ir "sukčiai." tik 
jis vienas esąs teisingas. Ir 
jis tuoj siūlosi apdrausti na
mą pigiaus už kitus agentus. 
Bet jis nieko žmogui nesako 
apie tai. kad jis jam duos 
prastesnį, ir todėl daug pi
gesnį apdraudos kontraktą. 
Jis. mat, nežiūri, ar namas 
bus tinkamai apdraustas, ar 
ne.

Žmonės šito agento “trik- 
sų” visai nesupranta. Jiems 
rodosi, kad jei tik banka- 
apdraudą priima, tai jau ji 
turi būti gera. Bet bankui 
bile kontraktas yra geras, 
kuris tik apsaugoja banko 
pinigus. O ar apsaugoti pa
ties savininko pinigai, tai 
bankui nesvarbu. Čia jau 
pats savininkas turi žinoti, 
ar jo dalis yra tinkamai ap
drausta. ar ne.

Apdraudų nuo ugnies yra 
trejopų. Pati geriausia ap- 
drauda yra tokia, kuri, atsi
tikus ugnies nelaimei, užmo
ka pilną sumą, ant kiek yra 
namas apdraustas. Šita ap
draudos forma yra bran
giausia.

Antra apdraudos forma 
yra žymiai pigesnė. Joje yra 
pasakyta, kad savininkas 
garantuoja, jog turės an- 
draudęs nemažiau kaip 80 
nuošimčių tikros savo namo 
vertės. Jeigu namas sudegs 
tai turėdamas i 
draudą namų savininkas vi- • 
sų pinigų negaus, nes, pa
gal šitą kontraktą, penktą 
dalį nuostolių jis pats sutin
ka padengti. Pavyzdžiui, jei 
$10,000 vertas namas bus 
apdraustas tik ant $6.000. 
tai jam sudegus savininkas 
galės gauti tik $5,000.

Šitokią apdraudos formą 
minėtasai agentas nuo kal
no ir bando žmonėms įbruk
ti.

Trečioji apdraudos for
ma yra taip vadinama “De- 
molition Clause.” Ją galima 
prikergti prie pirmos ar an-

i

Muštynės restorane.

Kiniečių restorane ‘‘Pa
lais d’Or.” kuris randasi ant 
Huntingtcn avė., aną naktį 
buvo baisios muštynės. Te
nai susirenka visokis bur
žuazinis šlamštas, visokie 
pigus sporteliai su mergiš
čiomis, kurie pinigu daug 
neturi, bet mėgsta smarkau
ti. Taigi keturi tokie fruktai 
su dviem mergom pavalgę 
smarkiai susiginčijo su ki
niečiu, kai tas padavė jiems 
sąskaita už vakarienę. Nors 
galų gale jie sąskaitą užmo
kėjo, bet išeidami susitiko 
prie durų restorano savinin
ką ir su juo vėl pradėjo gin
čą. Ant galo vienas jų smo
gė kiniečiui į veidą. Tuojaus 
savo bosui į pagalbą subėgo 
apie tuzinas kiniečių ir pra
dėjo tuos sportelius vanoti. 
Vienas kinietis pagriebęs 
sunkią vazą kaip vožė vie
nam tų kostumerių per gal
vą, tai tas tuojaus apsiliejo 
kraujais ir išsitiesė. Tuomet 
nuo stalų pašoko keliasde
šimtį svečių ir visi jie puolė 
ant kiniečių. Prasidėjo tokia 
batalija, kad rodėsi, jog visą 
namą nuneš nuo pamatų. 
Ant galo pašaukta policija 
riaušes numalšino. Tai atsi
tiko apie 1 valandą nakties. 
Restorane buvo apie 500 
žmonių, kurie paprastai su
sirenka tenai naktimis val
gyt, gert ir šokti. Kai polici
ja atvyko, tai tas mušeika, 
kuris pradėjo muštynes ir 
gavo nuo kiniečio su vaza 
per galvą, gulėjo dar be są
monės. Jam buvo perskelta 
makaulė. Ir ligoninėn nuvež
tas jis dar ilgai buvo be ža
do. Vėliaus pasirodė, kad jis tros formų, bet ji nevisur 
vadinasi Džimi Gallegher, 
24 metų a i risiu kas iš Dor- 
chesterio.

KETVIRTAS METINIS

PUIKUS BALIUS
Prieš Užgavėnes. Rengia Dor- 

chesterio SLA. 359 kuopa.
Subatoje nuo" :30 vakare.
VASARIO-FEBRAURY.1931

Eastern Star Temple.
Virginia st.. prie Uphams 
Comer. Dorchester. Mass.

Visi gerai pamenate kokius 
linksmus ir draugiškus Užgavė
nių vakarus surengia Dorches- 
terio SLA. 359 kuopa. Dabarti
nis parengimas visais atžvil
giais bus Įvairus. Gražioj svetai
nėj. gardi vakarienė, šauni mu
zika ir linksmus šokiai.

Kviečiam senus ir jaunus at
silankyti i ši smagų vakarą ir 
gražiai pasismaginkim prieš už
gavėnes. S. L. A. 359 kp.
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PLAYER PIANAS
Esu ilgas laikas be darbo ir turiu 

išvažiuot iš Mass. jieškot darbo ir to
dėl turiu parduot mano gražų Player 
Pianą, 80 ralius 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 Dustin st, E. Saugus. 
Mass. Aš turiu išvažiuoti tuojaus.

PAUL’S MENS SHOP
456 BR0ADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

R.H?White
Company
R. H. VVhite Company turi džiaugsmą pranešti 
plačiai visuomenei, kad

tfr. PETER GASPER
I

Yra Priimtas Dideliami ' . .

Vasary-Febrnary Pardavimui
RAKANDŲ ir NAMAMS

' REIKMENŲ
Mr. Casper kalba Lietuviškai ir Angliškai ir 
patarnaus jums bile kuria kalba. Jeigu norite 
padaryt susitarimą su juom, telefonuok Han- 
cock 4100 ir klausk Furniture Department.

šiais metais. White's rakandų vertė yra ge
resnė nebu bent kada. KIEKVIENAS ŠMOTAS 
ant grindų yra NUPIGINTAS arba SPECIA
LIAI APKAINl'OTA.Naujausi LietuviškiRekordai Columbia.
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 

(Vištyčio Valcas 
(Kibartų Polka 
(Butkiškių Polka 
(Storų Bobų—Polka 

Dieną

161801-'

16163F

• >

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—IX

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

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

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL So. Bostcn 2629, 2173 ir 27»9.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE 

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

t

• Tel. Richmond 0668. Gar. 5437.

; DR. J. MARCUS
t Rusijos-Lietuvas Daktaras
1 ir Chirurgas
* 261 Hanovcr St, Boston, Mass. 
♦Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
{Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 
t Roxbury, Matos.
| Valandos: nuo 8 iki 10 vakare, j
L----.--.

t»

Tel. Porter 378#

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) / 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVM. 
(arti Centrai skvero) 
cambridge, mass.

881

Lietuvis Optometnstis

FARKWAY AUTO SERVICE 
and FILL1NG STATION , ‘ 

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

Jeigu norite, kad Jūsų automo- • 
1 bilius ilgai laikytų, duokit patai- , 
, syt mums. Darbas geras, kaina' 

prieinama. Jeigu norite, kad jūsų : 
karas gerai trauktų, imkite gazo- i
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
<15 Old Colony Ar», 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 8777.

4.

i

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

J. L. PAŠAKARN’IS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

i LIETUVIŠKA !
BUČERNfi į

♦ Užlaikome geriausią tavorą ir:
{parduodame pigiausia kaina. M ė-J 
I sos visuomet šviežios. i
{ Taipgi užlaikome šviežias die-{
♦ gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. I 
{ Pagardinimui Chop Suey, var-{ 
I tokit China Boy Scy Sauce, 15c. t
♦ už bonką. |
I Lietuviški skilandžiai ....sv. 35c j
♦ Švieži sūriai nuo farmų. •
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut ♦
{ pigiai ir gerą. !
< J. PATKAUSKAS •
{ STRANI) CASH MARKET J
♦ 331 BROADVAY, SO. BOSTON. j
t Telefonas: So. Boston 0551. |

R.J.VAS1L
I 409 BROADWAY. ROOM
S SO. BOSTON, MASS.
| Parduodu: NAMUS. FARMA S, J
| KRAUTUVES. <
3 Inšiurinu: AUTOMOBILIUS, *
« NAMUS, FORNIšIUS, KRAU- J 
X TUVES ir tC <
K Apdraadžiu gyvastį ir sveikatą. < 
| PADARAU VISOKIUS ĮMIK U- J 
X MENTUS kaip čia. taip ir I,ie- < 

tavoje, greitai ir atsakančiai. ' 
X Norint gero patarnavime, kreip- < 
| kitėa. R. J. VAŠI L J
S 40# Broadsray, So. Boston, Mase 1

%Telefonas: So. Boston 1868.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokias automobflhni tr 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Ernirfna

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

649 E. BROADVAY 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST., 
kampas E. Eirht et, 

SOUTH BOSTON. MA8«.

16187F (Prūsų Užpuolimas
(Vaikelio Polka

16196F (Mergytėst Išėjimas
< Mahanojaus Moterėlės 

16162F (Gaspadinė Aną
(Zanavikas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
(Žemaitėlių Polka
(Marytės ir Yonuko daina

(Vyras Pijoke!is Daina
(Pasakikie Panaitėlė
(Mergų Polka
(Laukiu Tavęs

STASYS PAI RAS. Baritonas. JUOZAS
16190F

16193F

16188F

16185F

16170F (Šiaučiaus
(Yievutės

Singing by
EXTRA

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, .MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

šitokią ap -Dovanų šventėms!
r v* I z-« w W v a c

LIETUVOS į
Lietuvos mergaites jau 

nuo 1911 m. išdirba “Bi-j 
nitės” fabrike gardžių sai- e 
dainirt. *e

Tie jų saklamini huv© i 
ajulovanoti šešiais aukso, * 
<tvirtn sidabro įr viem; * 
hr«n») mednliari Įva»ri*we; 
EuroĮH»s parod«»se už jų

Tų saldainių Lietuva* į 
iYwrgaitės atsiuntė mums I- 
i Ameriką.

Jn galima gauti graži*-e dėžulėm kw4tv»m«»je g?- e 
th. tiivin knmtuvėj? pusantro dolerio wž f 

dėžutę: arba Mesta:' dė ? 
žut«* už $7.50. Jei vie- 5 
toje negalite gauti tai 
pričiupkite |»inigns ir| 
saMainiRs me-* pasiusi-1 
iru* Tamstai paštu. f 

5
LITHUANIAN IMPORTING COMPANY į

South Beftoa, Man •.

»
!

16183F

16189F

16159F

16178F

16172F

reikalinga. Bankai jos rei
kalauja tik tokiose miesto 
dalyse, kur valdžia nelei-

•
sF -------
‘818 Esat Sixth St..

f
!

16177F (Našlio Polka
(Mano Polka

Polka 
Polka
A. Šaukevičius 

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

( Svajonė.Ir Meilė 
(Sudiev Sesutės

ORKESTRA
(Panemunis Polka 
(Karolina Polka
(Einik Polka ■
(Lietuvos Kareivių, Polka

it

(Kad Pavasaris Ateina 16176F
(Vyrai-moters Negirtaukit
(Po Močiutės Vartais 16171F
(Visi Iš Vien
(Mergužėlės Ko Nedain.
WORCESTERI0 LIETUVIŠKA

(Kunigunda Polka 
(Pelėda Polka

( Linksmybės Polka
(Lietuviško Kliubo, Polka

JONAS DIRVEUS IR JO ORKESTRĄ
(Vestuvių Valcas 16186F (Vilkas Pilkas, Polka
(Nauja Gadynė, Mažurka (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 Bon us kaipo dalį mokesties, kurie perka 
per mus Radio ar Gramafoną. Už senus Radio ar Gramafoną duo
dam gera įkaitą.

GEO. MASHJ0N1S
377 Broadiray,

16196F

So. Boston, Mass.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

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

LAIDOJIMUS; 
kuriuos pavedi j 
mano prižiurėji < 
mui, visuomet < 
būna patenkint^ 
ir sutaupina go < 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina < 
visiems ir vigui; 
vienoda. <

I JONAS PETRUŠKEVIČIUI <
I Lietuvis Graboriua <
► 162 Broadvray. So. Boston, *fir* Į
[ Residencs: 313 W. 3-rd atrast. <
* Telefonas: So. Boston 0204-W.


